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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1121 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   14 Ιουνίου 2021  
Ώρα:    6.00μ.μ. 
 
Όνομα Τίτλος Παρών Απών Σημειώσεις 

Ανδρέας Βύρας Δήμαρχος √    
Ιάσωνας Ιασωνίδης Αντιδήμαρχος  √   
Πάμπος Γαβριήλ Δημοτικός Σύμβουλος √   
Θεολόγος Μανώλη Δημοτικός Σύμβουλος  √  

Νίκος Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  √  
Χριστόδουλος Ιωάννου Δημοτικός Σύμβουλος √   
Άκης Ζαννέτου Δημοτικός  Σύμβουλος √   
Δημήτρης Τσαγγάρης Δημοτικός Σύμβουλος √   
Γιώργος Λακκοτρύπης Δημοτικός Σύμβουλος  √   
Γιώργος Θεμιστοκλέους Δημοτικός Σύμβουλος √   

Αυξέντης Ευαγγέλου Δημοτικός  Σύμβουλος √   

Άλκης Αναστασιάδης Δημοτικός Σύμβουλος √   
Ανδρέας Τταουξιής Δημοτικός Σύμβουλος √   
Άθως Καζαντζής Δημοτικός  Σύμβουλος √   

Μάριος Κουκουμάς Δημοτικός Σύμβουλος  √  
Νικόλας Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος √   

Άντρη Ανδρέου Δημοτικός Σύμβουλος √   

Μόνικα Βασίλεβα Μελέκη Δημοτική Σύμβουλος √   

Γιώργος Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος √   

Άντης Λόππας Δημοτικός Σύμβουλος √   
Μιχάλης Γιακουμή Δημοτικός Σύμβουλος  √  

Παντελής Χειμωνίδης Δημοτικός Σύμβουλος √   
Ανδρέας Χριστοφόρου Δημοτικός Σύμβουλος √   
Γιώργος Ανδρέου Δημοτικός Σύμβουλος √   

Σωτήρης Ιωάννου Δημοτικός Σύμβουλος  √  
Ηλίας Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος √   
Μιχαλάκης Μάλλας Δημοτικός Σύμβουλος √   
 

Συμμετέχοντες 
Όνομα Τίτλος Σημειώσεις 

Ανδρέας Λουκά Αν. Δημοτικός Γραμματέας Συμμετέχουν για να παρουσιάσουν τα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα, 
έγγραφα και να παράσχουν πληροφορίες ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
που θα ήθελαν να υποβάλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς 
να συμμετάσχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία διαμόρφωσης 
και λήψης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και για την κράτηση 
των Πρακτικών.  

Ανδρέας Καρακατσάνης Δημοτικός Μηχανικός 

Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίας ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου 
συγχαίρει και αποχαιρετεί τους Νίκο Γεωργίου, Σωτήρη Ιωάννου και Μιχάλη Γιακουμή οι 
οποίοι αποχωρούν από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω εκλογής τους ως μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και τους παραδίδει αναμνηστική πλακέτα.  
 
1. Επικύρωση Πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.Πρ. 1120 ημερ.27/4/2021 
 
Η Επιτροπή επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 
2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής, Αρ.376, ημερ.31/3/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 31/3/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 376, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.2 Πρακτικό Επιτροπής Αστικού Εμπορικού Κέντρου  και Παραλιακού Μετώπου, 

Αρ.30, ημερ.23/4/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 23/4/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Αστικού Εμπορικού Κέντρου και Παραλιακού Μετώπου κατά την 
οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 
30, το οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.3 Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.132 (Μέρος Β), ημερ.20/4/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 20/4/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 132 (Μέρος Β), το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.4 Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.135 (Μέρος Β), ημερ.27/5/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 27/5/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 135 (Μέρος Β), το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.5 Πρακτικό Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών 

Θεμάτων, Αρ.63, ημερ.11/3/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 11/3/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων 
κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο 
πρακτικό Αρ. 63, το οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.6 Πρακτικό Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου Αρ.4, ημερ.7/6/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 7/6/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 3, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
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Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως στην επόμενη συνεδρία του, ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής του Δήμου παρουσιάσει το Σχέδιο Δράσης Εσωτερικού Ελέγχου στο 
Δήμο Λάρνακας που ετοίμασε και παρουσίασε στην πιο πάνω συνεδρία της Επιτροπής 
Εσωτερικού Ελέγχου, για ενημέρωση όλων των μελών του Συμβουλίου. 
 
2.7  Πρακτικό Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου, Αρ.24, 

ημερ.31/5/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 31/5/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 24, το 
οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.8  Πρακτικό Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού, Αρ.39, ημερ.8/4/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 8/4/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 39, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.9  Πρακτικό Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας, Αρ.141, ημερ.23/3/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 23/3/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας κατά την οποία συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 141, το οποίο στάληκε 
από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
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2.10 Πρακτικά Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Αρ.Πρ.47, 

ημερ.19/4/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 19/4/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 47, το 
οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
 
2.11 Πρακτικά Επιτροπής Πολιτισμού Αρ.Πρ.245, ημερ.24/5/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 24/5/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 245, το οποίο στάληκε από προηγουμένως 
στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
 
2.12 Πρακτικά Επιτροπής Πολιτισμού Αρ.Πρ.245,(Συνέχεια) ημερ.28/5/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 28/5/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 245 (συνέχεια), το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής όπως 
αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
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3. Εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.86.013 για τη 

νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών που 
καταβάλλονται στους Δήμους  

 
Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου ημερ. 27/4/2021 Αρ. Πρακτ. 1120, το 
Συμβούλιο ενημερώνεται για τις συνημμένες στην έκθεση του Δημοτικού Ταμία ημερ. 
28/5/2021 βεβαιώσεις που θα πρέπει να σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 
2020, για σκοπούς εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.86.013 
για τη νενομισμένη διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών που 
καταβάλλονται στους Δήμους. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο ενημερώνεται για τις 
ακόλουθες βεβαιώσεις: 
 
(α) Βεβαίωση χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
(β) Βεβαίωση συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο 
(γ) Βεβαίωση ύπαρξης κατάλληλων μεθόδων, διαδικασιών και μέτρων ελέγχου 
(δ) Βεβαίωση διαχείρισης των χορηγιών που έχουν παραχωρηθεί σε τελικούς 

δικαιούχους 
(ε) Βεβαίωση για την τήρηση διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης του 

προσωπικού 
(στ) Βεβαίωση για τη συμμόρφωση με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή θέματα Νόμο του 2016 
(Ν.73(Ι)/2016) 

 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των πιο πάνω 
βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να τις υπογράψει για να σταλούν στο 
Υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 
 
4. Θέμα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
Το μέρος των πρακτικών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα εμπεριέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η ψευδωνυμοποίηση ή και ανωνυμοποίηση δεν 
αποτελεί επαρκές μέτρο προστασίας και για το λόγο αυτό δεν δημοσιεύεται. 
 
5. Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη/Αρχεία Λάρνακας. Εισήγηση για μετατροπή του σε  

Εταιρεία 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι σε σχέση με το Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – 
Αρχεία Λάρνακας, και με σκοπό τη βελτίωση της συμφωνίας που έχει ο Δήμος με την 
οικογένεια ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ετοιμάστηκε πρόταση, η οποία η οποία αφορά την ίδρυση 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.  
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι κλήθηκαν να παραστούν στην 
παρούσα συνεδρία εκπρόσωποι του Δικηγορικού Γραφείου «Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ», για 
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να παρουσιάσουν το προσχέδιο του Ιδρυτικού Εγγράφου της πιο πάνω εταιρείας, η οποία 
με βάση την πρόταση θα φέρει το όνομα «Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης Λίμιτεδ» 
καθώς και τις πρόνοιες του προσχεδίου της Συμφωνίας Δωρεάς και Συνεργασίας 
αναφορικά με τη λειτουργία της εν λόγω εταιρείας, που στάληκαν από προηγουμένως στα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών του 
Συμβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δικηγόρο εκ μέρους του αναφερόμενου 
Γραφείου, η οποία παρουσιάζει τα πιο πάνω έγγραφα και αφού απαντά σε ερωτήσεις που 
της υποβάλλουν τα μέλη του Συμβουλίου αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων.  
 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως το πιο πάνω θέμα 
μελετηθεί στην επόμενη του συνεδρία στην οποία: 
 
(α) Να παρουσιαστεί προσχέδιο του προϋπολογισμού λειτουργίας της πιο πάνω 

εταιρείας, στην οποία να παρουσιάζονται και οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα 
καλείται ο Δήμος να αναλάβει σε σχέση με τη λειτουργία της εν λόγω εταιρείας. 

 
(β) Να παρουσιαστούν εκ νέου τα πιο πάνω έγγραφα καθώς και νομική γνωμάτευση 

του πιο πάνω Δικηγορικού Γραφείου στην οποία να δίνεται απάντηση στο ερώτημα 
πως οι πρόνοιες του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας διασφαλίζουν ότι η 
εταιρεία θα μπορεί να συνεχίζει τις εργασίες της σε περίπτωση που στο μέλλον οι 
κληρονόμοι των μελών της οικογένειας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον 
για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και απαντήσεις σε 
άλλα ερωτήματα που τα μέλη του Συμβουλίου ενδεχομένως να θέσουν υπόψη του 
πιο πάνω Δικηγορικού Γραφείου πριν από τη σύγκληση της συνεδρίας. 

 
6. Έγκριση ποσού για έκδοση βιβλίου Απολογισμού Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας 

για την πενταετία 2017-2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι λόγω της επικείμενης συμπλήρωσης της 
πενταετούς θητείας του Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα γίνουν 
ενέργειες απολογισμού και ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με το έργο που 
επιτελέστηκε κατά τη θητεία του Συμβουλίου. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για σκοπούς 
απολογισμού και ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με το έργο που επιτελέστηκε κατά τη 
θητεία του και προς τούτο διατεθεί το ποσό των €10.000 για τη χρηματοδότηση της 
έκδοσης βιβλιαρίου το οποίο να διανεμηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς και 
μέσω διαδικτύου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για τον πιο πάνω σκοπό μη 
διοργανωθεί δημόσια εκδήλωση απολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
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διοργανώθηκε κατά το έτος 2019 στο Δημοτικό Κήπο με αφορμή την κάλυψη της μισής 
χρονικής διάρκειας της θητείας του.  
 
7. Εισήγηση για έγκριση της προτεινόμενης Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και 

Απαιτήσεων για το Συμβόλαιο Αρ.625/21, Δημοτικό  Κοιμητήριο Λάρνακας (Τμήμα 
Α΄ Φάσης)  

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 28/4/2021, 
με την οποία εισηγείται όπως εγκριθεί η πιο κάτω Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων, σχετικά με το Συμβόλαιο Αρ.625 για την εκτέλεση του έργου: «Δημοτικό 
Κοιμητήριο Λάρνακας (Τμήμα Α΄ Φάσης)»: 
 
 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Αρχιτέκτονας 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός  
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της πιο πάνω 
εισήγησης. 
 
8. Εισήγηση για πλήρωση κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του CMMI  
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
του CMMI ημερ. 3/6/2021 στην οποία αναφέρεται ότι για την πλήρωση των δύο κενών 
θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του CMMI προτείνονται οι ακόλουθοι: 
 
(α) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Διευθυντής ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(β) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Διευθυντής και CEO ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον διορισμό ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στις δύο κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του CMMI, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Καταστατικού του CMMI. 
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η ενημέρωση του από τον 
Διευθύνων Σύμβουλο του CMMI σχετικά με την πρόοδο και τους στόχους του CMMI να 
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γίνεται κάθε τέσσερεις μήνες και όχι έξι ως η απόφαση του Συμβουλίου ημερ. 21/1/2021 
Αρ. Πρακτ. 1117. 
 
9. Ποινική Υπόθεση Αρ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, Δήμος 

Λάρνακας v. 1. Ramaco Cyprus Development Ltd 2 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.  
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι για την Ποινική Υπόθεση Αρ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που 
καταχώρησε ο Δήμος εναντίον της εταιρείας Ramaco Cyprus Development Ltd και 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για παραβάσεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του 
περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου σχετικά με την ανάπτυξη στο Castle Hotel στη 
Λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου, κλήθηκε για να παραστεί στη συνεδρία ο Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου Δρ Ανδρέας Π. Ποιητής, για να ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις εξελίξεις και για να απαντήσει σε ερωτήσεις των 
μελών του Συμβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο Δρ. Ανδρέας Π. Ποιητής, ενημερώνει το Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
 
(α) Το Δικαστήριο με σχετική απόφαση του απέρριψε την υπόθεση. 
 
(β) Η θέση του είναι ότι η απόφαση του Δικαστηρίου για απόρριψη της υπόθεσης είναι 

λανθασμένη και γι’ αυτό ετοίμασε έφεση, για την οποία όμως δεν εξασφαλίστηκε η 
συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταχωρηθεί. 

 
(γ) Δεδομένου ότι η πιο πάνω υπόθεση καταχωρήθηκε στις 29/12/2016 και αναφερόταν 

σε εργασίες που έγιναν μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο Δήμος δικαιούται να 
προχωρήσει με νέα υπόθεση για όλες τις εργασίες που έγιναν μετά την ημερομηνία 
αυτή. 

 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενημερώνεται λεπτομερώς για τη σχετική με την πιο πάνω 
υπόθεση αλληλογραφία και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, ο Δήμαρχος και ο 
Δημοτικός Μηχανικός απαντούν σε ερωτήσεις που τα μέλη του Συμβουλίου τους 
υποβάλλουν.  
 
Ακολουθεί εκτενής συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως το θέμα της 
καταχώρησης νέας υπόθεσης για όλες τις εργασίες που έγιναν στην πιο πάνω ανάπτυξη 
μετά την 29/12/2016, παραπεμφθεί για μελέτη στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής 
Πολεοδομίας, στην οποία να κληθεί να παραστεί και ο Δρ. Ανδρέας Π. Ποιητής, Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου.  
 
10. Θέμα πλήρωσης θέσης Δημοτικού Ταμία 
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημερώνει το Συμβούλιο για την έκθεση της Τριμελούς 
Επιτροπής που όρισε το Συμβούλιο με την απόφαση του ημερ. 17/3/2021 Αρ. Πρακτ. 
1119, για να υποβάλει έκθεση για την πραγματική πείρα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με βάση τα 
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εσώκλειστα έγγραφα που υπέβαλε με την αίτηση του ή και πληροφορίες που θα λάβει 
από τους πρώην εργοδότες του ή άλλως πως. 
 
Στη συνέχεια το Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η εισήγηση της 
Τριμελούς Επιτροπής στην πιο πάνω έκθεση της είναι όπως ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ πληροί το 
προαπαιτούμενο προσόν της τριετούς τουλάχιστον πείρας σε διοικητικά /εποπτικά 
καθήκοντα σύμφωνα με το απαιτούμενο προσόν αρ. 3.2 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης 
Δημοτικού Ταμία μετά την απόκτηση του προσόντος ACCA την 31/3/2007 που 
προαπαιτείτο για την εγγραφή του στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Τα 
προσόντα αυτά το Διοικητικό Δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι δεν είχαν εξεταστεί στην 
προσφυγή αρ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εναντίον του Δήμου Λάρνακας στο Διοικητικό 
Δικαστήριο.  
 
Στη συνέχεια ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας αφού απαντά σε ερωτήσεις που του 
υποβάλλουν τα μέλη του Συμβουλίου αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων στην 
οποία παραμένει μόνον ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της πιο πάνω 
εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως καλέσει σε προφορική εξέταση σε 
κλειστή συνεδρία του η οποία να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος 
Λυκούργος» στις 21/7/2021, όλους τους υποψηφίους που πληρούσαν τα προσόντα του 
Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Δημοτικού Ταμία και είχαν κληθεί για προφορική εξέταση 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/10/2016. 
 
11. Προκήρυξη επτά μονίμων θέσεων στο Δήμο Λάρνακας – Καθορισμός διαδικασίας  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ενημερώνει το Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις 
προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, αναμένεται από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου οικονομική προσφορά για τη διοργάνωση γραπτών εξετάσεων και 
πρόταση σχετικά με τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για την πλήρωση 
των πιο κάτω κενών θέσεων πρώτου διορισμού στο Δήμο: 
 
(α) Μίας θέσης Υγειονομικού Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α8 – A10– A11  
(β) Μίας θέσης Τεχνικού Μηχανικού, μισθολογικής κλίμακας Α5(ii) – A7 – A8(i) 
(γ) Τεσσάρων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α2 – 

Α5 – Α7(ii) 
(δ) Μίας θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α2 – Α5 – Α7(ii) 
 
Στη συνέχεια ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημερώνει το Συμβούλιο τα ακόλουθα:  
 
(i) Σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού Μηχανικού, κατά την 

προκήρυξη της εν λόγω θέσης, καθορίζονται οι ειδικότητες που απαιτούνται στην 
παράγραφο 3.1 ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο θα 



                                                                                                                    
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Φ1-ΓΡΑ-011 Πρακτικά Συνεδριάσεων  
 

Έκδοση 1 
Α/Α: 1121 ημερ. 14/6/2021 

 
 Ημερομηνία έκδοσης : 2-8-2007                                                                               Σελίδα 11 από 14                                                                         

πρέπει να λάβει απόφαση κατά πόσο θα καθορίσει ως απαιτούμενο προσόν την 
κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.  

(ii) Για την πλήρωση της θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, δεν υπάρχει 
εγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας ή και συμφωνημένο σχέδιο υπηρεσίας μεταξύ 
Ένωσης Δήμων Κύπρου και Συντεχνιών. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο θα πρέπει να 
λάβει απόφαση για το θέμα της πλήρωσης της εν λόγω θέσης στο Δήμο. 

 
Ακολούθως ο Δημοτικός Μηχανικός ενημερώνει το Συμβούλιο ότι για την πλήρωση της 
θέσης Τεχνικού Μηχανικού λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου, η εισήγηση του 
είναι όπως καθοριστεί η ειδικότητα Αρχιτέκτονα, λόγω της επικείμενης αφυπηρέτησης 
του Αρχιτέκτονα του Δήμου.  
 
Τέλος, το Συμβούλιο ενημερώνεται λεπτομερώς για την έκθεση της δημοτικής υπηρεσίας 
ημερ. 10/6/2021 για τις ενέργειες που έγιναν σχετικά με την επίλυση του προβλήματος 
της απουσίας εγκεκριμένου σχεδίου υπηρεσίας Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(Α) Για την πλήρωση της θέσης Τεχνικού Μηχανικού, στην παράγραφο 3.1 του σχεδίου 

υπηρεσίας, να καθοριστεί η ειδικότητα Αρχιτέκτονα, ως η εισήγηση του Δημοτικού 
Μηχανικού. 

 
(Β) Να μη γίνει προκήρυξη της θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού μαζί με τις 

υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα της 
απουσίας αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας. 

 
12. Εκστρατεία Προσέλκυσης Εσωτερικού Τουρισμού 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση της δημοτικής υπηρεσίας ημερ. 8/6/2021 
σύμφωνα με την οποία το κόστος για τη διοργάνωση εκστρατείας προσέλκυσης 
εσωτερικού τουρισμού για την τουριστική περίοδο 2021, εκτιμάται στο ποσό των €12.000 
με €15.000,00 περίπου. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη διάθεση ποσού έως 
€15.000,00 για τον πιο πάνω σκοπό.  
 
13. Αιτήσεις για έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης, Παραχώρησης χώρου στο 

παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων και σε άλλες περιοχές  
 
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως το πιο πάνω θέμα μελετηθεί στην επόμενη του 
συνεδρία. 
 
14. Κατασκευή πάρκου τροχοπεδιλισμού (Skate park) πίσω από το δημόσιο χώρο 

στάθμευσης της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου 
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(α)  Έγκριση Έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας  

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι μετά την απόφαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής Αρ. 378 ημερ. 4/6/2021 για την κατασκευή πάρκου τροχοπεδιλισμού (Skate 
park) διαστάσεων 40μ.Χ20μ. στο χώρο που βρίσκεται πίσω από το δημοτικό χώρο 
στάθμευσης της Λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου και δίπλα από το πάρκο σκύλων 
(τεμάχιο με αρ. 192 Φύλλο/Σχέδιο 60/01W2, Ενορία Σκάλα), υποβλήθηκε σχετική αίτηση 
(Αίτηση με αρ. Α137/21) ημερ. 14/6/2021 από τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για την 
χορήγηση της απαιτούμενης Πολεοδομικής Άδειας.  
 
 
Στη συνέχεια ο Δημοτικός Μηχανικός ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η πιο πάνω 
Πολεοδομική Άδεια μπορεί να εκδοθεί αφού η αναφερόμενη ανάπτυξη εμπίπτει στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής στην οποία εμπίπτει η αίτηση, με τους πιο κάτω 
όρους: 
 
(α) Η ισχύς της άδειας να είναι περιορισμένης διάρκειας 5 χρόνων και η άδεια να 

μπορεί να ανανεώνεται εφόσον είναι σε ισχύ η άδεια μίσθωσης του 
Τουρκοκυπριακού τεμαχίου και δεν προκύπτει ανάγκη διεύρυνσης και 
ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου δυτικά της ανάπτυξης. 

(β) Η ανάπτυξη, να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια. 
(γ) Η χρήση της ανάπτυξης και των επιμέρους χώρων της να υλοποιηθεί όπως δείχνεται 

στα εγκριμένα σχέδια. 
(δ) Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμβατότητας μεταξύ των εγκριμένων σχεδίων και 

των όρων της παρούσας πολεοδομικής άδειας, να υπερισχύουν οι όροι της άδειας. 
(ε) Με την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής να υποβληθούν 

λεπτομερή σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές των υλικών 
που να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

(στ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών. 
(ζ) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε 

οχληρίας στους περίοικους από τη λειτουργία της ανάπτυξης. 
(η) Ανεξάρτητα από την Πολεοδομική Άδεια απαιτείται επιπρόσθετα και η εξασφάλιση 

των σχετικών αδειών με βάση την Περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της Αίτησης του 
Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών με αρ. Α137/21 για τη χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας για την 
κατασκευή πάρκου τροχοπεδιλισμού (Skate park) στο τεμάχιο με αρ. 192 Φύλλο/Σχέδιο 
60/01W2, Ενορία Σκάλα. 
 

(β) Έγκριση αποδέσμευσης κονδυλίων από τα Ειδικά Ταμεία Πρασίνου και 
Αντισταθμιστικών Μέτρων, σε περίπτωση μη έγκρισης της χορηγίας από  τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 
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Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η Διαχειριστική Επιτροπή κατά τη 
συνεδρία της ημερ. 4/6/2021 Αρ. 378, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο τα 
ακόλουθα: 
 
(α) Ο Δήμος να προχωρήσει με την κατασκευή πάρκου τροχοπεδιλισμού (Skate park) 

στον πιο πάνω χώρο έναντι του ποσού των €37.700,00 + ΦΠΑ περίπου σύμφωνα 
με την αναλυτική εκτίμηση κόστους που παρουσιάζεται στην έκθεση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ημερ. 3/6/2021. 

(β) Ο Δήμος να προχωρήσει με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
(ράμπων) στον πιο πάνω πάρκο έναντι του ποσού των €80.000 + ΦΠΑ περίπου.  

(γ) Η επιλογή των παιχνιδιών και ο σχετικός σχεδιασμός για την τοποθέτηση τους 
στο εν λόγω πάρκο να γίνει από τη δημοτική υπηρεσία η οποία να λάβει υπόψη 
της τα διαθέσιμα στην αγορά παιχνίδια, το κόστος και τις εισηγήσεις ατόμων που 
ασχολούνται με το εν λόγω σπορ.  

(δ) Ο Δήμος να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση χορηγίας από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού και για την κάλυψη της συνεισφοράς του Δήμου, να γίνει 
χρήση του Ειδικού Ταμείου Χώρων Πρασίνου και Ειδικού Ταμείου 
Αντισταθμιστικών Μέτρων ενώ παράλληλα να γίνουν ενέργειες για εξασφάλιση 
χορηγιών από ιδιώτες.  

(β) Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η επιχορήγηση από τον ΚΟΑ να γίνει χρήση του 
Ειδικού Ταμείου Χώρων Πρασίνου και Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών 
Μέτρων για ολόκληρο το ποσό ενώ παράλληλα να γίνουν ενέργειες για 
εξασφάλιση χορηγιών από ιδιώτες. 

(γ) Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου να ληφθεί πρόνοια στον Αναθεωρημένο 
Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021. 

 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των πιο πάνω 
εισηγήσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. 
 
15. Υποβολή αίτησης για επιχορήγηση του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας  
 
Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η δημοτική υπηρεσία 
προχωρεί με τις δέουσες ενέργειες για να υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση χορηγίας στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Επιτροπής για 
την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) για το 2021. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα έγκριση για την υποβολή της 
πιο πάνω αίτησης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Ανδρέα Βύρα, τον Αν. Δημοτικό 
Γραμματέα Ανδρέα Λουκά και το Δημοτικό Ταμία Αλξανδρο Αναστασίου να υπογράψουν 
την πιο πάνω αίτηση καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται σχετικά με την εν 
λόγω αίτηση.  
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16. Πρακτικά Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρακτ. 132 (Μέρος Α) ημερ. 20/4/2021, Αρ. 
Πρακτ. 133(Μέρος Α) ημερ. 11/5/2021, Αρ. Πρακτ. 134(Μέρος Α) ημερ. 18/5/2021 
και Αρ. Πρακτ. 135(Μέρος Α) ημερ. 27/5/2021 

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τα πιο πάνω πρακτικά και σημειώνει το περιεχόμενο 
τους. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Λάρνακα, 26 Ιουλίου 2021 


