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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1122 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   1 Ιουλίου 2021  
Ώρα:    3.15μ.μ. 
 
Όνομα Τίτλος Παρών Απών Σημειώσεις 

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

Εύρος Ευρυβιάδης 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  √  
Ανδρόνικος Ανδρονίκου Δημοτικός Σύμβουλος √   

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

Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας 

Γιάννης Κουμής Εσωτερικός Ελεγκτής Παρευρίσκεται ως παρατηρητής και για να παρουσιάσει το θέμα αρ. 9 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίας ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι λόγω της 
εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων Νίκου Γεωργίου και Μιχάλη Γιακουμή ως μέλη της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, προς αντικατάσταση τους σύμφωνα με το Νόμο 
ανακηρύχθηκαν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι οι Εύρος Ευρυβιάδης και ο Ανδρόνικος 
Ανδρονίκου και ως εκ τούτου θα είναι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Ακολούθως ο Δήμαρχος αφού καλωσορίζει στο Συμβούλιο τους Εύρο Ευρυβιάδη και 
Ανδρόνικο Ανδρονίκου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας. 
 
1. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
1.1  Πρακτικό Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων, Αρ.45, ημερ.13/5/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 13/5/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 45, 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. 
 
1.2 Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.136 (Μέρος Β), ημερ.17/6/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 17/6/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 136 (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. Αιτήσεις για έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης, Παραχώρησης χώρου στο 

παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων και σε άλλες περιοχές  
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
 
(α) Στις 8/6/2021, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Επιτροπής Υγειονομείου και 

Καθαριότητας κατά την οποία ανάμεσα σ’ άλλα θέματα, συζητήθηκε το θέμα της 
έκδοσης των αδειών πλανοδιοπώλησης και παραχώρησης χώρου στο παραλιακό 
μέτωπο των Φοινικούδων και οι εισηγήσεις της Επιτροπής για το θέμα αυτό, 
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φαίνονται στο απόσπασμα του πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίας, αντίγραφο του 
οποίου στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  

 
(β) Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται το έργο της κατασκευής των δύο χώρων για τη 

χωροθέτηση των πλανόδιων πωλητών στη Λεωφόρο Αθηνών και σύμφωνα με 
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλοι όσοι έχουν άδεια 
πλανοδιοπώλησης και χώρο στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων θα πρέπει να 
λειτουργούν την επιχείρηση τους στους χώρους αυτούς. Για το σκοπό αυτό έγινε 
σύσκεψη στα γραφεία του Δήμου και οι επηρεαζόμενοι ενημερώθηκαν για την πιο 
πάνω απόφαση. 

 
Περαιτέρω, ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ληφθούν τελικές 
αποφάσεις σε ότι αφορά τους πλανόδιους πωλητές στο παραλιακό μέτωπο των 
Φοινικούδων σε συνάρτηση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Υγειονομείου και 
Καθαριότητας όπως αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία διαφωνούντος του 
Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Χριστοφόρου τα ακόλουθα: 
 

(Α) Η πλανοδιοπώληση στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων να περιοριστεί στους 
δύο χώρους που διαμορφώθηκαν για τον σκοπό αυτό μόνο και η πλανοδιοπώληση 
σε άλλους χώρους εντός του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων από τούδε και 
στο εξής να απαγορευτεί.  

 
(Β) Για το έτος 2021 στους δύο αναφερόμενους χώρους να παραχωρηθεί χώρος μόνο σε 

όσους κατέχουν άδεια πλανοδιοπώλησης στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, 
των καζαντί περιλαμβανομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους της 
άδειας που τους παραχωρεί ο Δήμος, ενώ να μην παραχωρηθεί καμία άλλη άδεια 
πλανοδιοπώλησης στο παραλιακό μέτωπο. Για το σκοπό αυτό η δημοτική υπηρεσία 
να πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους και σε όσες περιπτώσεις παρατηρηθεί ότι 
κάτοχοι αδειών πλανοδιοπώλησης στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων δεν 
τηρούν τους όρους της άδειας τους, τότε η άδεια να τερματίζεται.  

 
(Γ) Το θέμα της παραχώρησης χώρου για το έτος 2022 και μετά, να τεθεί ενώπιον του 

νέου Δημοτικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2021. 
 
Με την πιο πάνω απόφαση διαφωνεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Χριστοφόρου, ο 
οποίος υποστηρίζει ότι για την παραχώρηση χώρου στους δύο χώρους που 
διαμορφώθηκαν, ο Δήμος θα πρέπει να ζητήσει δημόσιες προσφορές.  
 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
(i) Για το έτος 2021 να παραχωρηθεί άδεια χρήσης χώρου για την τοποθέτηση και 

εκμετάλλευση τραμπολίνο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όπως για το έτος 2022 ζητηθούν 
προσφορές πριν από την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου εκτός εάν 
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αποφασίσει διαφορετικά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί στις εκλογές 
του Δεκεμβρίου 2021. 

(ii) Στον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ να παραχωρηθεί άδεια χρήσης χώρου για την πώληση κρεπών 
έως την 31/10/2021, στην αρχή της Λεωφόρου Αθηνών, παρά τη στροφή της 
Λεωφόρου, και όχι παρά την είσοδο της Μαρίνας Λάρνακας, ενώ αμέσως μετά τη 
λήξη της άδειας του να απομακρυνθεί από το εν λόγω σημείο και η άδεια του να μη 
τύχει οποιασδήποτε άλλης ανανέωσης.  

 

3. Μετονομασία Τ/Κ Οδών (Ινσταμπούλ, Γκρίζων Λύκων κ.α.)  
 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τις επιστολές της Συντονιστικής Επιτροπής Υπεράσπισης 
του Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο ημερ. 11/2/2021, ημερ. 3/3/2021 και ημερ. 16/3/2021, 
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Κύπρου ημερ. 23/1/2021 και ημερ. 9/2/2021, του 
Σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια ημερ. 24/1/2021 και ημερ. 15/6/2021, της Οικουμενικής 
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών ημερ. 3/2/2021 και του Ηλία Ηλία, Δημοτικού 
Συμβούλου του Κινήματος Αλληλεγγύη ημερ. 28/1/2021, με τις οποίες εισηγούνται τη 
μετονομασία των οδών Ισταμπούλ και Γκρίζων Λύκων που βρίσκονται στην Τ/Κ συνοικία 
της πόλης.  
 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η εισήγηση του σχετικά με το πιο 
πάνω θέμα είναι όπως πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με το πιο πάνω θέμα, 
ζητηθούν οι απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος έχει την ευθύνη 
διαχείρισης του Κυπριακού προβλήματος αφού το θέμα είναι σχετικό, αναφέροντας ότι 
αυτή ήταν η άποψη δύο κυβερνητικών αξιωματούχων με τους οποίους συζήτησε 
ανεπίσημα το πιο πάνω θέμα.  
 

Ακολούθως, ο Δήμαρχος δίνει το λόγο σε όσα μέλη του Συμβουλίου ζητούν να 
τοποθετηθούν, και αφού ακολουθεί συζήτηση διαμορφώνονται οι δύο πιο κάτω 
προτάσεις τις οποίες θέτει σε ψηφοφορία: 
 

Πρόταση Α: Να ζητηθούν οι απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά πόσο θα 
ενέκρινε ως ο άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του Κυπριακού Προβλήματος 
ενδεχόμενη απόφαση του Δήμου για μετονομασία οδών που φέρουν ονόματα τα οποία 
προκάλεσαν δεινά στον Ελληνισμό της Κύπρου, αλλά και στις υπόλοιπες κοινότητες της 
Κύπρου, με άλλα ονόματα, λογίων Τούρκων ή Τουρκοκυπρίων.  
 

Πρόταση Β: Να αλλαχθούν άμεσα τα ονόματα των οδών Ισταμπούλ και Γκρίζων Λύκων , με 
άλλα ονόματα που να μην προκαλούν το αίσθημα του Ελληνισμού της Κύπρου και των 
υπόλοιπων κοινοτήτων της Κύπρου, χωρίς να αναμένονται οι απόψεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας.  
 

Υπέρ της πρότασης Α, ψήφισαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Πάμπος Γαβριήλ, Θεολόγος Μανώλη, Αυξέντης Ευαγγέλου, Γιώργος Λακκοτρύπης, Άκης 
Ζαννέτου, Εύρος Ευρυβιάδης, Δημήτρης Τσαγγάρης, Γιώργος Θεμιστοκλέους, Ανδρέας 
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Τταουξιής, Άντρη Ανδρέου, Άθως Καζαντζής, Νικόλας Γεωργίου, Γιώργος Κωνσταντίνου, 
Μάριος Κουκουμάς και Ανδρόνικος Ανδρονίκου. 
 

Υπέρ της πρότασης Β, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Άλκης Αναστασιάδης, Παντελής 
Χειμωνίδης, Μιχαλάκης Μάλλας, Ανδρέας Χριστοφόρου, Γιώργος Ανδρέου και Ηλίας Ηλία. 
 

Με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας, το Συμβούλιο αποφασίζει όπως 
ζητηθούν οι απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά πόσο θα ενέκρινε ως ο άμεσα 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του Κυπριακού Προβλήματος ενδεχόμενη απόφαση του 
Δήμου για μετονομασία οδών που φέρουν ονόματα τα οποία προκάλεσαν δεινά στον 
Ελληνισμό της Κύπρου, αλλά και στις υπόλοιπες κοινότητες της Κύπρου, με άλλα ονόματα, 
λογίων Τούρκων ή Τουρκοκυπρίων. 
 

4. Κατασκευή Γηπέδων και Οικήματος Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας – 
Επιπρόσθετες δαπάνες που καταβλήθηκαν απευθείας από το Δήμο 

 

Πριν από την συζήτηση του πιο πάνω θέματος αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρόνικος Ανδρονίκου, δεδομένου ότι είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ. 
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου της 
κατασκευής γηπέδων και οικήματος του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες συνολικής αξίας €65.000 περίπου οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβόλαιο (Συμβόλαιο αρ. 534) και οι αντίστοιχες πληρωμές 
έγιναν απευθείας από το Δήμο. Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι οι 
εν λόγω εργασίες και πληρωμές φαίνονται αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίας της 
Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) του Συμβολαίου για την εκτέλεση 
του εν λόγω έργου που επισυνάπτεται στην έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 
27/5/2021, αντίγραφο της οποίας στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Συμβουλίου 
και επισυνάπτεται.  
 

Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 

(α) Καλυπτική έγκριση για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εργασιών και την 
καταβολή του κόστους τους απευθείας από το Δήμο. 

(β) Το ποσό που αντιστοιχεί στις πιο πάνω εργασίες απαιτηθεί από τον ΚΟΑ, ο οποίος 
χρηματοδοτεί το πιο πάνω έργο. 

 

5. Διορισμός Μελών Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α) για το 
Συμβόλαιο Αρ.625 για την εκτέλεση του έργου: «Δημοτικό Κοιμητήριο Λάρνακας 
(Τμήμα Α΄ Φάσης)»  

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 14/6/2021, 
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)»: 
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Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

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. 
 

6. Διορισμός Μελών Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α) για το 
Συμβόλαιο αρ. 630 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την 
ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση Οδών και Δημιουργία 
Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στη Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλα στη Λάρνακα»  

 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 25/6/2021, 
με την οποία εισηγείται τα ακόλουθα: 
 

(Α) Την αντικατάσταση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στα έργα που ήταν Συντονιστής 
Έργου ή Μηχανικός Έργου ή Μέλος των Τ.Ε.Α.Α. από την 1/8/2021 και  

(Β) Την έγκριση των πιο κάτω Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων: 
 

(α) Συμβόλαιο Αρ.630 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για 
την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση Οδών και 
Δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στη Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία 
Σκάλα στη Λάρνακα»: 

 

Συντονιστής: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 
 

Μηχανικός Έργου:  Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός A.F. Modinos & S.A. 
Vrahimis Architects & Engineers 

 

ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Επιθεωρητής 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 
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(β) Συμβόλαιο για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση Δυτικού 
πεζοδρόμου Λεωφόρου Αθηνών στη Λάρνακα» 

 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιστάτης Οδοποιίας 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών  
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Μηχανικός 
 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  

 
(γ) Συμβόλαιο Αρ.630 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για 

την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη έργου ανάπλασης της Πλατείας 
Ακροπόλεως, Πλατείας Αλκής και δρόμων στη γύρω περιοχή, στη 
Λάρνακα» 
 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός A.F. Modinos & S.A. 

Vrahimis Architects & Engineers 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 
 

(δ) Συμβόλαιο Αρ.624 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για 
τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων / αναψυχής στον Κυβερνητικό Οικισμό 
Τσιακκιλερό στη Λάρνακα 

 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός A.F. Modinos & S.A. 

Vrahimis Architects & Engineers 
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ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 

 
(ε) Συμβόλαιο Αρ.620 για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου 

της ανάπλασης του Δημοτικού Πάρκου «Σαλίνα» στη Λάρνακα 
 

Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας - 

Πολεοδόμος 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 

 
(στ) Συμβόλαιο Αρ.631/21 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών 

για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου «Αποκατάσταση και 
αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής στη Λάρνακα (πρώην κατοικία 
Αστυνομικού Διευθυντή)» 

 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Μαρία Χριστοφή, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός A.F. Modinos & S.A. 

Vrahimis Architects & Engineers 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ανδρέας Καρακατσάνης, Δημοτικός 
Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας - 

Πολεοδόμος 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 
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Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 
 
 

(ζ) Συμβόλαιο Αρ.644 για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και 
Ευπρεπισμός των Προπυλαίων του Παλαιού ΓΣΖ» στη Λάρνακα 

 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΚΟΑ (Αρχιτέκτονας) 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Επιθεωρητής 
 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 

 
(η) Συμβόλαιο για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την 

ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη έργου για την κατεδάφιση του 
υφιστάμενου και την κατασκευή του νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας 
στη Λάρνακα 

 
Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  Ιδιώτης Μελετητής 
 
ΤΕΑΑ: 
Πρόεδρος:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
Αν. Πρόεδρος:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας - 

Πολεοδόμος 
Μέλη:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Μηχανικός 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Ηλεκτρολογίας 

 
Γραμματέας:   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  
Αν. Γραμματέας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας  

 
(θ) Συμβόλαιο αρ.636 για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση της Πλατείας 

Λύρας στο Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Ι στη Λάρνακα» 
 

Συντονιστής:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 
Μηχανικός Έργου:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιστάτης Οδοποιίας  
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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 των πιο πάνω 
εισηγήσεων του Δημοτικού Μηχανικού.  
 
7. Καθορισμός Βαρύτητας γραπτών και προφορικών εξετάσεων και βαρύτητας 

προσόντων για τις 6 κενές θέσεις πρώτου  διορισμού που θα προκηρυχτούν εντός 
του 2021 

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΤΕ.ΠΑ.Κ) ημερ. 24/6/2021, στην οποία αναφέρεται η πρόταση του για την εξεταστέα ύλη 
που εισηγείται να εξεταστούν οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων 
Υγειονομικού Λειτουργού, Τεχνικού Μηχανικού, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, και 
Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού και για την έκθεση της δημοτικής υπηρεσίας ημερ. 
25/6/2021 στην οποία υποβάλλονται εισηγήσεις σχετικά με την βαρύτητα των θεμάτων 
στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού συζητά το θέμα και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
ΤΕ.ΠΑ.Κ., αποφασίζει ομόφωνα όπως η γραπτή εξέταση για την πλήρωση των κενών 
θέσεων Υγειονομικού Λειτουργού και Τεχνικού Μηχανικού να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
θέματα με την αντίστοιχη βαρύτητα που αναφέρεται παραπλεύρως:  
 
(Α) Για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α8 – A10– A11  
 

 Τεστ Ικανοτήτων Γλωσσικού Συλλογισμού: 15%  
 Τεστ Ικανοτήτων Αριθμητικού Συλλογισμού: 15%  
 Τεστ Ικανοτήτων Διαγραμματικού Συλλογισμού: 15%  
 Εξέταση Ειδικού Θέματος για την πλήρωση θέσης Υγειονομικού Λειτουργού, με 

βάση τα καθήκοντα και τις ανάγκες που προκύπτουν από το Σχέδιο Υπηρεσίας της 
θέσης: 55% 

 
(Β) Για τη θέση Τεχνικού Μηχανικού, μισθολογικής κλίμακας Α5(ii) – A7 – A8(i) 

 
 Τεστ Ικανοτήτων Γλωσσικού Συλλογισμού: 20%  
 Τεστ Ικανοτήτων Αριθμητικού Συλλογισμού: 20%  
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 Εξέταση Ειδικού Θέματος για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Μηχανικού με 
ειδικότητα Αρχιτέκτονα, με βάση τα καθήκοντα και τις ανάγκες που προκύπτουν 
από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης: 60% 

 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο για τις τέσσερεις κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α2 – Α5 – Α7(ii) αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(α) Στα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Βοηθού 

Γραμματειακού Λειτουργού, στην παράγραφο 3.4 να καθοριστεί ότι οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν επιτύχει στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί 
ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, δεδομένου ότι το απαιτούν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

 
(β) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση των τεσσάρων κενών θέσεων Βοηθού 

Γραμματειακού Λειτουργού να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα με την αντίστοιχη 
βαρύτητα που αναφέρεται παραπλεύρως: 

 
 Τεστ Ικανοτήτων Γλωσσικού Συλλογισμού: 20%  
 Τεστ Ικανοτήτων Αριθμητικού Συλλογισμού: 20%  
 Εξέταση Ειδικού Θέματος με βάση τα καθήκοντα και τις ανάγκες που προκύπτουν 

από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης: (α) Πρακτική Γραφείου 30% και (β) Λογιστική 
(επιπέδου ενδιάμεσης (Intermediate) εξέτασης του Εμπορικού Επιμελητηρίου του 
Λονδίνου (LCCI) ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από 
τον Υπουργό Οικονομικών) 30% 

 
(γ) Σε περίπτωση όπου εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα 

Διοριστέων που θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας 
πλήρωσης των πιο πάνω τεσσάρων κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού, η θέση του Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού μετονομαστεί τελικώς σε 
θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και το Συμβούλιο αποφασίσει την πλήρωση 
της, τότε η θέση να πληρωθεί από τον εν λόγω Πίνακα, προς αποφυγή περαιτέρω 
οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου.  

 
Περαιτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(I) Να εγκρίνει την προσφορά του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για την ανάληψη και διεξαγωγή των γραπτών 

εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων Υγειονομικού Λειτουργού, Τεχνικού 
Μηχανικού και Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών, όπως αυτή αναφέρεται στην 
επιστολή του ημερ. 24/6/2021. 
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(II) Να γίνει αποδεκτή η πρόταση του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για τη διοργάνωση των εξετάσεων κατά το 
μήνα Οκτώβριο 2021 ή και αργότερα εντός του 2021, εφόσον τα χρονοδιαγράμματα 
δεν το επιτρέψουν, στους χώρους που αναφέρονται στην επιστολή του ημερ. 
24/6/2021.  
 

(III) Να ενημερωθεί γραπτώς το ΤΕ.ΠΑ.Κ.: 
 

(i) Για τις πιο πάνω αποφάσεις σε ότι αφορά την αποδοχή της προσφοράς του, των 
προτάσεων του για το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και 
για τα θέματα που θα περιλαμβάνει η γραπτή εξέταση με την αντίστοιχη βαρύτητα 
του κάθε θέματος και  

 
(ii) Για την απόφαση του Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του ημερ. 14/6/2021 Αρ. 

Πρακτι. 1121 να μη γίνει προκήρυξη της θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 
μαζί με τις υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται πιο πάνω.  

 
Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(I) Για όλες τις πιο πάνω θέσεις οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θεωρηθούν όσοι 

συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο 
καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.  
 

(II) H επιλογή και ο διορισμός των υποψηφίων όλων των πιο πάνω κενών θέσεων να 
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
(i) Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: σύνολο 100 μονάδες. 
 
(ii) Αποτελέσματα προφορικής εξέτασης με βάση ερωτήσεις/απαντήσεις που θα 

ετοιμάσει το ΤΕ.ΠΑ.Κ.: 20 μονάδες 
 
(iii) Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα (πέραν των απαιτούμενων προσόντων): 0 έως 3 

μονάδες. Οι μονάδες πιστώνονται ως ακολούθως: 
 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή πρώτο Πανεπιστημιακό δίπλωμα (στις 
περιπτώσεις όπου δεν προαπαιτείται από το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας) ή 
δεύτερο Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε 
οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα των 
αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας ή/και συνάδει με τα καθήκοντα της θέσης: 
2 μονάδες 

 
 Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στα 

απαιτούμενα προσόντα των αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας ή/και συνάδει 
με τα καθήκοντα της θέσης: 3 μονάδες 

 



                                                                                                                    
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Φ1-ΓΡΑ-011 Πρακτικά Συνεδριάσεων  
 

Έκδοση 1 
Α/Α: 1122 ημερ. 1/7/2021 

 
 Ημερομηνία έκδοσης : 2-8-2007                                                                               Σελίδα 13 από 15                                                                                                          

 Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή πρώτο Πανεπιστημιακό 
δίπλωμα (στις περιπτώσεις όπου δεν προαπαιτείται από το σχετικό Σχέδιο 
Υπηρεσίας)  ή δεύτερο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν 
σε οποιοδήποτε θέμα που δεν αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα των 
αντίστοιχων σχεδίων υπηρεσίας: 1 μονάδα 

 
(iv) Αξιολόγηση του Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης για τη θέση του 

Υγειονομικού Λειτουργού, του Δημοτικού Μηχανικού για τη θέση του Τεχνικού 
Μηχανικού και του Δημοτικού Γραμματέα για τις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού: 5 μονάδες 

 
8. Παραίτηση κ.κ.Νίκου Γεωργίου, Μιχάλη Γιακουμή και Σωτήρη Ιωάννου από τη θέση 

του Δημοτικού Συμβούλου λόγω εκλογής τους στη θέση του Μέλους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων   

 
(Α) Αναπλήρωση θέσεων Δημοτικών Συμβούλων  
 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την προς τον κ.Εύρο Ευρυβιάδη επιστολή του Επάρχου 
Λάρνακας ημερ. 18/6/2021, με την οποία τον ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
38(2)(α) του Περί Δήμων Νόμου καταλαμβάνει την κενωθείσα θέση του Δημοτικού 
Συμβούλου του Δήμου Λάρνακας επειδή εξακολουθεί να ανήκει στις τάξεις του 
συνδυασμού «Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) με τον οποίο έχει εκλεγεί στις Δημοτικές 
Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2016.  
 
Περαιτέρω, το Συμβούλιο, ενημερώνεται για την προς τον κ.Ανδρόνικο Ανδρονίκου 
επιστολή του Επάρχου Λάρνακας ημερ. 18/6/2021, με την οποία τον ενημερώνει ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 38(2)(α) του Περί Δήμων Νόμου καταλαμβάνει την κενωθείσα θέση 
του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λάρνακας επειδή εξακολουθεί να ανήκει στις τάξεις 
του συνδυασμού «Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) με τον οποίο έχει εκλεγεί στις Δημοτικές 
Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2016. 
 
Τέλος, το Συμβούλιο ενημερώνεται για την προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών επιστολή του Επάρχου Λάρνακας ημερ. 18/6/2021, με την οποία ζητά οδηγίες 
κατά πόσο θα προχωρήσει με εκλογές για την πλήρωση της θέσης που κατείχε ο Σωτήρης 
Ιωάννου του Συνδυασμού «Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) για τους λόγους που 
αναφέρονται λεπτομερώς στην εν λόγω επιστολή.  
 
Το Συμβούλιο σημειώνει το περιεχόμενο των πιο πάνω επιστολών και καλωσορίζει ξανά 
τους κ.κ. Εύρο Ευρυβιάδη και Ανδρόνικο Ανδρονίκου.  

 
(Β) Ανασχηματισμός Επιτροπών  
 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΣΥ, 
ημερ.8/6/2021 στην οποία γίνεται εισήγηση να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση 
των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της παραίτησης του Δημοτικού 
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Συμβούλου κ.Νίκου Γεωργίου λόγω της εκλογής του ως Μέλος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της αντικατάστασης του από το κ.Εύρο Ευρυβιάδη: 
 
 
i. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και Προώθησης 

Επενδύσεων και Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής: Ανδρέας Τταουξιής. 
ii. Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και Προώθησης 

Επενδύσεων: Εύρος Ευρυβιάδης 
iii. Μέλος της Επιτροπής Πολεοδομίας: Γιώργος Λακκοτρύπης. 
iv. Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων: Εύρος Ευρυβιάδης σε αντικατάσταση του 

Γιώργου Λακκοτρύπη. 
v. Μέλος της Επιτροπής Αστικού Εμπορικού Κέντρου και Παραλιακού Μετώπου: Εύρος 

Ευρυβιάδης 
vi. Μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού: Γιώργος Λακκοτρύπης. 
vii. Μέλος της Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας: Εύρος Ευρυβιάδης. 
viii. Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού: Εύρος Ευρυβιάδης σε αντικατάσταση του Άλκη 

Αναστασιάδη. 
ix. Μέλος της Επιτροπής Εργοδότησης Εργατών: Άλκης Αναστασιάδης  
 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή της Δημοτικής Ομάδας του 
ΔΗ.ΚΟ ημερ. 23/4/2021 ) στην οποία γίνεται εισήγηση όπως ο κ.Ανδρόνικος Ανδρονίκου 
αντικαταστήσει τον κ.Μιχάλη Γιακουμή σε όλες τις Επιτροπές που συμμετείχε πριν από 
την παραίτηση του από Δημοτικός Σύμβουλος λόγω της εκλογής του ως Μέλος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(α) Έγκριση των πιο πάνω εισηγήσεων των Δημοτικών Ομάδων του ΔΗ.ΣΥ και του ΔΗ.ΚΟ.  
 
(β) Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε ο κ.Σωτήρης Ιωάννου 

πριν από την παραίτηση του από Δημοτικός Σύμβουλος λόγω της εκλογής του ως 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, μειωθεί στους δώδεκα έως την αναπλήρωση 
της θέσης του. 

 
9. Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Λάρνακας, από τον 

Εσωτερικό Ελεγκτή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Δήμου παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης Εσωτερικού Ελέγχου 
στο Δήμο Λάρνακας που ετοίμασε και παρουσίασε στην συνεδρία της Επιτροπής 
Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 7/6/2021, Αρ. Πρακτ. 3. 
 
Ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία ο Εσωτερικός Ελεγκτής απαντά σε ερωτήσεις που τα 
μέλη του Συμβουλίου του υποβάλλουν, και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα 
ακόλουθα: 
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(α) Την έγκριση του πιο πάνω Σχεδίου Δράσης Εσωτερικού Ελέγχου, αντίγραφο του 
οποίου επισυνάπτεται.  

 
 
(β) Ο Εσωτερικός Ελεγκτής να υποδείξει τη δομή την οποία θεωρεί ως κατάλληλη για τη 

δημιουργία πλήρους στελεχωμένου Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο που να 
μπορεί να ασκεί άρτια τον εσωτερικό έλεγχο του Δήμου, ώστε να ληφθεί πρόνοια για 
τις θέσεις που θα απαιτηθούν στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022. 

 
10. Πρακτικά Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρακτ. 136(Μέρος Α) ημερ. 17/6/2021 

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

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

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
Λάρνακα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 


