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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1126 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   6 Σεπτεμβρίου 2021  
Ώρα:    5.30μ.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 √   
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 
 

Συμμετέχει για να παρουσιάσει τα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα, 
έγγραφα και να παράσχει πληροφορίες ή να απαντήσει σε ερωτήσεις που 
θα ήθελαν να υποβάλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να 
συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία διαμόρφωσης και 
λήψης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, ο 
Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας συμμετέχει για να τηρεί τα πρακτικά 
της συνεδρίας εκτός από τα θέματα με αριθμό 3 και 9 από τα οποία 
αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την έναρξη της 
συζήτησης τους.  

Ανδρούλα Χατζηβαρνάβα 
Βοηθός Δημοτικού 
Γραμματέα 

Συμμετέχει στο θέμα με αριθμό 10, για να παρουσιάσει τα σχετικά με το 
υπό συζήτηση θέμα, έγγραφα και να παράσχει πληροφορίες ή να 
απαντήσει σε ερωτήσεις που θα ήθελαν να υποβάλουν τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην 
διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας 

Συμμετέχει στα θέματα με αριθμό 4,5,6,7,8 και 9 για να παρουσιάσει τα 
σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα, έγγραφα και να παράσχει 
πληροφορίες ή να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα ήθελαν να υποβάλουν 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να συμμετάσχει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης των 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποχώρησε κατά τη διαδικασία 
συζήτησης και λήψης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα 
θέματα με αριθμό1, 2, 4, 5, 6, 7,  9, 11 και 12. 

Γιάννης Κουμής Εσωτερικός Ελεγκτής 
Παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Αποχώρησε κατά τη διαδικασία 
συζήτησης και λήψης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα 
αριθμός 3 και 9. 

 
1. Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.Πρακτ.1122 και Αρ. Πρακτ. 1123 

ημερ.1/7/2021. 
 
Η Επιτροπή επικυρώνει ομόφωνα τα πιο πάνω πρακτικά.  
 
2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 

Θεμάτων Αρ. Πρακτ. 64 ημερ.15/6/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 15/6/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 
Θεμάτων κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρακτικό Αρ. 64, 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 Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.379, ημερ.24/6/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 24/6/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 379, 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 Διαχειριστικής Επιτροπής, Αρ.380, ημερ.28/7/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 28/7/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
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όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 380, 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. 
 
2.4.  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής, Αρ.381, ημερ.1/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 1/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 381, 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 Ανθρώπινου Δυναμικού Αρ.22, ημερ.27/7/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 27/7/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 22, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το υπόλοιπο 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. 
 
2.6  Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.139 (Μέρος Β), ημερ.2/9/2021  

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 2/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 139 (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. 
 
2.7 Πρακτικό Επιτροπής Υγειονομείου Αρ.Πρ.143, ημερ.2/9/2021 
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Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 2/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Υγειονομείου κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 143, 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 Διεθνών Σχέσεων Αρ.48, ημερ.12/7/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 12/7/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 48, 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. 
 
3. Καταγγελία εναντίον του Δήμου Λάρνακας και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που αφορά σε 

αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση του για σκοπούς διοργάνωσης του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Volleyball U19 το έτος 2012  

 
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. 
 
4. Παρουσίαση από την Εταιρεία Ernst & Young προς τα Μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου για καθορισμό πλαισίου Στρατηγικής για τη δημιουργία «Έξυπνης 
Πόλης»  

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι η εταιρεία Ernst & Young κατάρτισε το Πλαίσιο 
Στρατηγικής για τη δημιουργία «Έξυπνης Πόλης» και προς τούτο κλήθηκαν εκπρόσωποι 
της εν λόγω εταιρείας στην παρούσα συνεδρία για να την παρουσιάσουν ενώπιον του 
Συμβουλίου. 
 
Ακολούθως ο Δήμαρχος, αφού καλωσορίζει τους ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , 
εκπροσώπους της πιο πάνω εταιρείας, τους δίνει το λόγο. 
 
Στη συνέχεια ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ παρουσιάζουν μέσω προβολέα (projector) το 
πλαίσιο στρατηγικής για τη δημιουργία «Έξυπνης Πόλης». Αντίγραφο του πλαισίου και της 
παρουσίασης επισυνάπτεται. 
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Ακολούθως ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απαντούν σε ερωτήσεις που τα μέλη του 
Συμβουλίου τους υποβάλλουν και στη συνέχεια αποχωρούν από την αίθουσα 
συνεδριάσεων.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(Α) Έγκριση του πιο πάνω Πλαισίου Στρατηγικής για τη δημιουργία «Έξυπνης Πόλης». 
 
(Β) Ο Δήμος να διαθέσει το ποσό των €100.000 περίπου πλέον ΦΠΑ, για να προχωρήσει 

με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την πιλοτική εφαρμογή της 
«Έξυπνης Στάθμευσης» που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω στρατηγική.  

 
(Γ) Η εγκατάσταση των συστημάτων για την πιλοτική εφαρμογή της «Έξυπνης 

Στάθμευσης» να γίνει στον Δημοτικό Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης της οδού 
Παύλου Βαλσαμάκη και στους χώρους στάθμευσης της Λεωφόρου Αθηνών και των 
οδών Ερμού και Ζήνωνος για μετατροπή τους σε έξυπνους χώρους στάθμευσης 

 
(Δ) Για την ετοιμασία όρων ζήτησης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων για την πιλοτική εφαρμογή της «Έξυπνης Στάθμευσης» να ζητηθεί 
προφορά από την εταιρεία Ernst & Young, η οποία έχει εμπειρία στην ετοιμασία 
όρων ζήτησης προσφορών σε άλλους Δήμους της Κύπρου.  

 
5. Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας  
 
Ο Δήμαρχος σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου ημερ. 27/4/2021 Αρ. Πρακτ. 
1120, ενημερώνει το Συμβούλιο για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται 
καθυστέρηση σχετικά με την παραχώρηση του Παλιού Νοσοκομείου Λάρνακας στο Δήμο 
αναφέροντας ότι σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που είχε το θέμα θα βρίσκεται 
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την επόμενη συνεδρία του για τη λήψη 
οριστικών/διορθωτικών αποφάσεων ώστε να υπογραφή η συμφωνία παραχώρησης του 
στο Δήμο μετά από νομοτεχνικό έλεγχο που θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Εισαγγελέας.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το συμβούλιο αφού σημειώνει την πιο πάνω ενημέρωση του 
Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα όπως η συμφωνία παραχώρησης του Παλιού 
Νοσοκομείου που θα υπογραφεί με τη Δημοκρατία, όσο και η συμφωνία που θα 
υπογραφεί με το Ίδρυμα Ευανθίας Πιερίδου που εκπροσωπεί το Συμβούλιο Επισκέψεων 
και Ευημερίας Ασθενών του Νοσοκομείου Λάρνακας που αφορά την εκμίσθωση των 
κτηρίων που του ανήκουν και αποτελούν μέρος του Παλιού Νοσοκομείου, τεθούν 
ενώπιον του για συζήτηση και έγκριση μόλις αποσταλούν στο Δήμο.  
 
Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως, ο Δήμαρχος όταν ενημερωθεί ότι 
το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει την παραχώρηση του Παλιού Νοσοκομείου στο Δήμο 
Λάρνακας ως η πιο πάνω πληροφόρηση που είχε, αποστείλει στον επιτυχόντα 
προσφοροδότη την επιστολή ανάθεσης του Διαγωνισμού αρ. 11/2021 για την ετοιμασία 
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μελέτης και για την επίβλεψη του έργου "Στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας 
στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας".  
 
6. Μετακίνηση παράνομων υποστατικών από το Τ/Κ τεμάχιο που βρίσκεται στην 

Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, έναντι Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τα πρακτικά της συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στις 
10/3/2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, στην οποία παρακάθησαν 
εκπρόσωποι του Δήμου και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών στα οποία 
καταγράφονται τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο πλευρών σε ότι αφορά την 
προσπάθεια που γίνεται για τη μετακίνηση των παράνομων υποστατικών που βρίσκονται 
εντός του Τ/Κ τεμαχίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου έναντι του 
Παγκύπριου Λυκείου, ώστε να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων. Αντίγραφο 
του εν λόγω πρακτικού επισυνάπτεται. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι δεδομένου ότι επίκεται 
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κατά την οποία θα συζητηθεί το πιο πάνω θέμα, 
απαιτείται η έγκριση των συμφωνηθέντων όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό 
από το Συμβούλιο.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο ενημερώνεται για την εκτίμηση της ενοικιαστικής αξίας του πιο 
πάνω τεμαχίου ημερ. 10/3/2021, που ετοίμασε το Γραφείο H. Kakkindiris Valuations L.L.C., 
αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στο Συμβούλιο 
την έγκριση των συμφωνηθέντων όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό. 
 
7. Έκδοση Ειδοποιήσεων Εξώδικης Ρύθμισης για μη κατοχή άδειας  εκπομπής ήχου  
 
Η Επιτροπή ενημερώνεται για την έκθεση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ημερ.20/7/2021 και του σχετικού 
σημειώματος της Αν. Υγ. Επιθεωρητή Α΄ Τάξης ημερ. 23/7/2021 και αποφασίζει ομόφωνα 
τα ακόλουθα: 
 
(Α) Για την εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (άδειες Εκπομπής ήχου) Νόμου, 

εξουσιοδοτούνται οι πιο κάτω λειτουργοί του Δήμου να λειτουργούν ως 
επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης και να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα με βάση τον 
περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο: 

 
(α) Όλοι οι Υγειονομικοί Λειτουργοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές. 
(β) Όλοι οι Τροχονόμοι. 
(γ) Όλοι οι λειτουργοί του Τμήματος Είσπραξης Φόρων. 
(δ) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, που εκτελεί γραφειακά καθήκοντα στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου.  
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(Β) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Δήμου να εκδίδουν ειδοποίηση εξώδικου 
προστίμου σε υποστατικά στα οποία αναπαράγεται μουσική χωρίς να έχουν 
υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας εκπομπής ήχου. 

 
(Γ) Σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου για τις περιπτώσεις που 

διαπιστώνονται παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Κέντρων Αναψυχής 
(Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου, να υποβληθεί το συντομότερο η διαδικασία με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω Νόμο, για εξέταση και έγκριση. 

 
Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως μη ορίσει Ad-Hoc Επιτροπή για την 
εξέταση των συστάσεων της Υπηρεσιακής Επιτροπής που όρισε κατά τη συνεδρία του 
ημερ. 29/7/2021 Αρ. Πρακτ. 1125 για να αξιολογεί κατ’ αρχήν τις αιτήσεις για την 
παραχώρηση Αδειών Εκπομπής Ήχου, αλλά οι εν λόγω αξιολογήσεις να παραπέμπονται 
στην Επιτροπή Υγειονομείου και Καθαριότητας για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
8. Τοποθέτηση μίας πλωτής εξέδρας στη θάλασσα της παραλίας των Φοινικούδων 
 
Η Επιτροπή ενημερώνεται για την επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου κ.Πάμπου Γαβριήλ, 
ημερ.11/8/2021, με την οποία ζητά όπως ο Δήμος προχωρήσει άμεσα με την τοποθέτηση 
της πλωτής εξέδρας την οποία προμηθεύτηκε για εγκατάσταση της στη θάλασσα της 
παραλίας των Φοινικούδων με χρηματοδότηση από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λάρνακας.  
 
Στη συνέχεια ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας ενημερώνει το Συμβούλιο λεπτομερώς για τις 
ενέργειες που έγιναν μέχρι στιγμής καθώς και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
σχετικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση της εν λόγω 
εξέδρας στη θάλασσα της παραλίας των Φοινικούδων. Ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας 
ενημερώνει επίσης ότι αναμένεται από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Διευθυντή του CMMI να ετοιμάσει 
μελέτη ως Νηογνώμονας για να σταλεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για να παραχωρήσει 
στο Δήμο άδεια εγκατάστασης της.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη του την πιο πάνω 
ενημέρωση αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Δήμος αναμένει την ολοκλήρωση της πιο πάνω 
μελέτης από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όπως εάν τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την 
εξασφάλιση της άδειας για την τοποθέτηση της πιο πάνω εξέδρας δεν επιλυθούν εντός 
ενός μηνός, τότε το θέμα να επανέλθει ενώπιον του για μελέτη και λήψη απόφασης.  
 
 
 
9. Αίτημα Αν. Δημοτικού Γραμματέα για αντικατάσταση του στην Αd-Hoc Επιτροπή 

Ενστάσεων Φορολογιών από τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.  
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Αν. Δημοτικού Γραμματέα ημερ. 1/9/2021 
στην οποία υποβάλλει εισήγηση για να αντικατασταθεί στην Αd-Hoc Επιτροπή Ενστάσεων 
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Φορολογιών από τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ λόγω μεγάλου φόρτου 
εργασίας. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της πιο πάνω 
εισήγησης.  
 
10. Πλήρωση μόνιμης κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λάρνακας 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
ημερ. 3/9/2021 με την οποία ενημερώνει ότι είναι σε θέση να αναλάβει την ετοιμασία των 
ερωτήσεων για την διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων για την πλήρωση της μόνιμης 
κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λάρνακας έναντι του ποσού των €2.500 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση για τη διάθεση 
του ποσού των €2.500 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου έναντι της ετοιμασίας των ερωτήσεων για την διεξαγωγή των προφορικών 
εξετάσεων για την πλήρωση της μόνιμης κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο 
Λάρνακας. 
 
11. Πλήρωση κενής θέσης Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λάρνακας από το Νικόλα 

Διομήδους  
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την προς το Νικόλα Διομήδους επιστολή του Επάρχου 
Λάρνακας ημερ. 6/9/2021, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στο Δήμο, με την οποία 
τον ενημερώνει ότι καταλαμβάνει τη κενωθείσα θέση του Δημοτικού Συμβούλου 
Λάρνακας και το Συμβούλιο σημειώνει το περιεχόμενο της.  
 

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

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Λάρνακα, 4 Νοεμβρίου 2021 


