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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

24/22 

 

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2022 

 

Ώρα έναρξης: 18:00΄ 

 

Ώρα λήξης: 18:45΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος  

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

 

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού είναι παρόντα έντεκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Κ. Ιωακείμ και Λ. Λοΐζου που απουσιάζουν. 

 

Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για εξέταση του περί 

Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμου του 2022.                    

Αρ. Φακ.: 1.7.28, 7.1.3/4 

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις πρόνοιες του πιο πάνω 

τροποποιητικού νόμου που προβλέπει ότι καθήκοντα Προέδρου του Προσωρινού 

Συντονιστικού Συμβουλίου για την Επαρχία Αμμοχώστου εκτελεί ο Δήμαρχος του 

μεγαλύτερου πληθυσμιακά Δήμου και ότι έχει προσκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη 

συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στις 10/11/22 στα πλαίσια 

συζήτησης του θέματος και πρότεινε αντί παρουσίας να σταλεί υπόμνημα με τις θέσεις 
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και δεδομένα του νέου Δήμου που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, Παραλιμνίου – Δερύνειας.  

 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στα μέλη για να τοποθετηθούν. 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης πρότεινε όπως καθήκοντα προέδρου του Προσωρινού 

Συντονιστικού Συμβουλίου εκτελεί ο Έπαρχος επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στο 

Δήμαρχο, όπως είπε.  

 

Η κα. Τ. Τσόκκου είπε ότι συμφωνεί να προεδρεύει ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου 

Δήμου και ότι πρέπει να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.  

 

Ο κ. Μ. Τσιολάκης είπε ότι συμφωνεί με την κα Τ. Τσόκκου και πρόσθεσε ότι θα πρέπει 

να διεκδικήσουμε και την έδρα του Επαρχιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Ο κ. Σ. Σταύρου είπε ότι συμφωνεί με όσα ανέφεραν οι κ. Τ. Τσόκκου και                          

Μ. Τσιολάκης.  

 

Ο κ. Γ. Καράς συμφώνησε κι’ αυτός με τις θέσεις των κ. Τ. Τσόκκου και                               

Μ. Τσιολάκη και είπε επιπλέον ότι θα πρέπει να σταλεί και υπόμνημα.  

 

Ο κ. Γ. Ποταμός είπε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε επαφές δυναμικά με όλα τα 

κόμματα διεκδικώντας τόσο την προεδρία του Προσωρινού Συντονιστικού 

Συμβουλίου όσο και την έδρα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.  

 

Ο κ. Σ. Κωνσταντίνου συμφώνησε με τον κ. Γ. Ποταμό και πρόσθεσε ότι πρέπει να 

σταλεί και υπόμνημα υπογραμμένο από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 

να φανεί η σύμπνοια των μελών και να ισχυροποιηθεί η θέση του Δήμου.  

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Σ. Κωνσταντίνου.  

 

Η κα Μ. Μουλαζίμη είπε ότι συμφωνεί με όσα ανέφερε η κα. Τ. Τσόκκου.  

 

Με βάση τις πιο πάνω δηλώσεις διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις οι οποίες τέθηκαν σε 

ψηφοφορία ως ακολούθως: 

 

1. Νομοσχέδιο: Καθήκοντα Προέδρου του Προσωρινού Συντονιστικού 

Συμβουλίου για την Επαρχία Αμμοχώστου να εκτελούνται από το Δήμαρχο του 

μεγαλύτερου πληθυσμιακά Δήμου.  

 

2. Πρόταση Α. Μουλαζίμη: Καθήκοντα Προέδρου του Προσωρινού 

Συντονιστικού Συμβουλίου για την Επαρχία Αμμοχώστου να εκτελούνται από 

τον Έπαρχο Αμμοχώστου.  

 

Η πρώτη πρόταση όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τους             

κ. Δήμαρχο, Σ. Σταύρου, Γ. Καρά, Γ. Ποταμό, Σ. Κωνσταντίνου, Τ. Φλουρέντζου,                

Τ. Τσόκκου, Μ. Τσιολάκη και Μ. Μουλαζίμη.  
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Η δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Α. Μουλαζίμη υπερψηφίστηκε μόνο 

από τον ίδιο.  

 

Ο κ. Τ. Βλίττης τήρησε αποχή.  

 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η θέση 

του Δήμου που θα τεθεί και υποστηριχτεί στα πλαίσια της συνεδρίας της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στις 10/11/22 όπου θα συζητηθεί η 

τροποποίηση ως ανωτέρω του περί Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου είναι όπως 

περιγράφεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα να διεκδικηθεί όπως η έδρα του 

Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ορισθεί στο Δήμο Παραλίμνιου – Δερύνειας.  

 

Αποφάσισε επίσης όπως σταλεί υπόμνημα για υποστήριξη των θέσεων του Δήμου που 

να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με την ύδρευση, την αποχέτευση, τις άδειες 

οικοδομής τον αριθμό των υποστατικών, τον προϋπολογισμό, τον αριθμό των 

υδρομετρητών και ότι άλλο υποστηρικτικό στοιχείο κριθεί κατάλληλο.  

 

Επιπρόσθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στη συνεδρία της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στις 10/11/22 όπου θα συζητηθεί το υπό 

αναφορά θέμα, παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος μαζί με ένα εκπρόσωπο από κάθε κομματική 

ομάδα χωρίς να αποκλείεται να παρευρεθεί και όποιος άλλος επιθυμεί.  

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


