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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1129 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   11 Νοεμβρίου 2021  
Ώρα:    5.00μ.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 √   
Νικόλας Διομήδους 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 το θέμα με αριθμό 8 από το οποίο αποχωρεί από 
την αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την έναρξη της συζήτησης του.  

Ανδρέας Καρακατσάνης Δημοτικός Μηχανικός Παρευρίσκεται μόνο για την παρουσίαση των θεμάτων αρ. 8, 12, 15, 16 και 
17.  
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Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας Παρευρίσκεται μόνο για την παρουσίαση των θεμάτων αρ. 4, 8, 10, 12 και 
13.  

Φωτεινή Κούτρα 
Λειτουργός Δημοτικής 
Υπηρεσίας 

Παρευρίσκεται μόνο για την παρουσίαση του θέματος αρ. 8.  

Χριστίνα Ορφανίδου - 
Κοντοπύργου 

Λειτουργός Δημοτικής 
Υπηρεσίας 

Παρευρίσκεται μόνο για την παρουσίαση του θέματος αρ. 9.  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Εκπρόσωποι Δικηγορικού 
Γραφείου Χάρης Κυριακίδης 
Δ.Ε.Π.Ε. 

Παρευρίσκονται μόνο για την παρουσίαση του θέματος αρ. 13. 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Εκπρόσωποι CMMI Παρευρίσκονται μόνο για την παρουσίαση του θέματος αρ. 17. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
 
1. Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1126 ημερ.6/9/2021, Αρ.1127 

ημερ. 30/9/2021 και Αρ. 1128 ημερ.26/10/2021 
 
Η Επιτροπή επικυρώνει ομόφωνα τα πιο πάνω πρακτικά.  
 
2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού Αρ.42, ημερ.7/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 7/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 42, 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 Νεολαίας και Αθλητισμού Αρ.43, ημερ.22/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 22/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 43, 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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2.3  Πρακτικό Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου Αρ.25, 

ημερ.22/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 22/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 25, 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 Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Αρ.49, 

ημερ.22/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 22/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 49, 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 και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 

Θεμάτων Αρ. Πρακτ. 65 ημερ.23/7/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 23/7/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 
Θεμάτων κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρακτικό Αρ. 65, 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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2.6 Πρακτικό Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας Αρ.Πρ.47, 

ημερ.15/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 2/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας 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. 
 
2.7  Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.141 (Μέρος Β), ημερ.19/10/2021  

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 19/10/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 141 (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 εκτός από το θέμα αρ. 3.8 «Πολεοδομική αίτηση με αρ. Α157/20, της 
εταιρείας Kotiena Ltd» για το οποίο αποφασίζει ομόφωνα όπως παραπεμφθεί για 
επαναμελέτη στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας. 
 
2.8  Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας, Αρ.142 (Μέρος Β), ημερ.25/10/2021  

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 25/10/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 142 (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. 
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2.7 Πρακτικό Επιτροπής Πολιτισμού Αρ.246, ημερ.24/9/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 24/9/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 246, 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. Κήρυξη οχληρίας ακατοίκητης οικίας στην οδό Αντιγόνου 17 στη Λάρνακα 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ημερ. 
13/10/2021 στην οποία γίνεται εισήγηση όπως η ακατοίκητη οικία που βρίσκεται στην 
οδό Αντιγόνου 17 στη Λάρνακα κηρυχθεί σε οχληρία δεδομένου ότι υπάρχουν εντός 
αυτής ακαθαρσίες, χόρτα και μπάζα.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της πιο πάνω 
εισήγησης. 
 
4. Απόσπαση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Πολιτικού Μηχανικού από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Λάρνακας στο Δήμο Λάρνακας για ορισμένη περίοδο μέσα στα πλαίσια 
εναλλαξιμότητας προσωπικού 

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Ταμία ημερ. 5/11/2021 
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσο ο Δήμος θα συνεχίσει 
την καταβολή της αντιμισθίας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Πολιτικού Μηχανικού από το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λάρνακας η οποία εργάζεται στο Δήμο Λάρνακας για ορισμένη περίοδο 
μέσα στα πλαίσια εναλλαξιμότητας προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 30/9/2021 Αρ. Πρακτ. 1127 και την προηγούμενη σχετική 
αλληλογραφία.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Δήμος καταβάλει τις 
οφειλές του προς το ΣΑΛ σε σχέση με την αντιμισθία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για την περίοδο που 
εργάζεται στο Δήμο Λάρνακα και όπως συνεχίσει να την καταβάλλει έως ότου ληφθεί 
τελική επί του θέματος απόφαση μετά την απάντηση που αναμένεται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου εξέταση του ζητήματος της ερμηνείας του 
Νόμου και κατ’ επέκταση της εν λόγω απόσπασης σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση. 
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5. Συμφωνία ανάθεσης νομικών υπηρεσιών της Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε. αναφορικά 

με το συμβόλαιο αρ. 522 για την εκτέλεση του έργου: Ανέγερση Δημοτικής Αγοράς 
και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στη Λάρνακα 

 
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως το πιο πάνω θέμα μελετηθεί σε επόμενη 
συνεδρία του. 
 
6. Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου– 

Παράταση θητείας έως από 1/11/2020 έως και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά 
τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπ 

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τις επιστολές του Επάρχου Λάρνακας ημερ. 20/10/2021 
σχετικά με την τροποποίηση του του περί Δήμων Νόμου (Ν.121(Ι)/2021) και του περί 
Σχολικών Εφορειών Νόμου (Ν.122(Ι)/2021) και σημειώνει το περιεχόμενο τους.  
 
7. Δημιουργία Τριμελούς Επιτροπής για την έγκριση Αδειών Εκπομπής Ήχου 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ημερ. 6/10/2021 
στην οποία γίνεται εισήγηση όπως το Συμβούλιο αναθεωρήσει την απόφαση του ημερ. 
6/9/2021 Αρ. Πρακτ. 1126 και δημιουργήσει Τριμελή 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.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως δημιουργήσει Τριμελή 
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 για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο 
πάνω έκθεση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η πιο πάνω Τριμελής Επιτροπή, 
αποτελείται από τους ακόλουθους Δημοτικού Συμβούλους: 
 
(α) Νικόλας Γεωργίου  
(β) Γιώργος Θεμιστοκλέους 
(γ) Γιώργος Ανδρέου 
 
8. Πλήρωση μόνιμης κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λάρνακας 
 
Πριν από την έναρξη της συζήτησης του πιο πάνω θέματος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Αν. Δημοτικός 
Γραμματέας, αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ενημερώνοντας το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι υπέβαλε αίτηση για την θέση του Δημοτικού Γραμματέα και συνεπώς, δεν 
μπορεί να συμμετέχει κατά τις συνεδρίες που αφορούν το ζήτημα της πλήρωσης της 
θέσης του Δημοτικού Γραμματέα. 
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Περαιτέρω, στο παρόν σημείο το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να τηρεί 
τα πρακτικά σε σχέση με την όλη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Δημοτικού 
Γραμματέα ενόψει του ότι ο Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας υπέβαλε αίτηση για τη 
θέση του Δημοτικού Γραμματέα και συνεπώς, δεν μπορεί να συμμετέχει κατά τις 
συνεδρίες που αφορούν το ζήτημα της πλήρωσης της θέσης του Δημοτικού Γραμματέα.  
 
Ακολούθως εισέρχονται στην αίθουσα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, 
Δημοτικός Ταμίας και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας, μέλη της 
Τριμελούς Επιτροπής που ορίστηκε με την απόφαση του Συμβουλίου ημερ. 29/7/2021 Αρ. 
Πρακτ. 1125, για να αξιολογήσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση 
της μίας μόνιμης κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λάρνακας.  
 
Στη συνέχεια η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας εκ μέρους της πιο πάνω 
Τριμελούς Επιτροπής, ενημερώνει το Συμβούλιο τα ακόλουθα: 
 
(α) Για την πλήρωση της κενής θέσης Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λάρνακας έγινε 

σχετική προκήρυξη στις 13/8/2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 
τρείς ημερήσιες εφημερίδες και ότι στα πλαίσια της σχετικής προκήρυξης 
υποβλήθηκαν συνολικά 23 αιτήσεις.  

 
(β) Η Τριμελής Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων και ετοίμασε την έκθεση της ημερ. /11/2021, η οποία διανεμήθηκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Συμβουλίου. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης, 
αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. 

 
Ακολούθως το Συμβούλιο ενημερώνεται λεπτομερώς για το περιεχόμενο της πιο πάνω 
έκθεσης και τα μέλη της πιο πάνω Επιτροπής απαντούν σε ερωτήσεις που τα μέλη του 
Συμβουλίου τους υποβάλλουν.  
 
Στη συνέχεια και πριν από τη διαβούλευση και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, αποχωρούν 
από την αίθουσα της συνεδρίασης τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία 
παραμένουν μόνο ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(α) Την αποδοχή των 13 αιτήσεων που κρίθηκαν από την Τριμελή Επιτροπή ότι πληρούν 

τα απαιτούμενα προσόντα της Προκήρυξης και αναφέρονται λεπτομερώς στην πιο 
πάνω έκθεση της για να κληθούν στις προφορικές εξετάσεις που θα διοργανωθούν 
για σκοπούς πλήρωσης της πιο πάνω θέσης σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου ημερ. 29/7/2021 Αρ. Πρακτ. 1125. 

 
 
 



                                                                                                                    
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Φ1-ΓΡΑ-011 Πρακτικά Συνεδριάσεων  
 

Έκδοση 1 
Α/Α: 1129 ημερ. 11/11/2021 

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

 
(β) Τη μη αποδοχή των υπόλοιπων 10 αιτήσεων που σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση 

δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της Προκήρυξης και ως εκ τούτου να μην 
κληθούν στις αναφερόμενες προφορικές εξετάσεις. 

 
(γ) Την έγκριση της βαθμολογίας των προσόντων των 13 υποψηφίων που οι αιτήσεις 

τους πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της Προκήρυξης, όπως αυτή αναφέρεται 
λεπτομερώς στην πιο πάνω έκθεση. 

 
Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως καλέσει του δεκατρείς υποψήφιους 
που πληρούν τα τυπικά προσόντα ως ανωτέρω, σε προφορικές εξετάσεις σε ειδική 
κλειστή συνεδρία της ολομέλειας του σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου ημερ. 
29/7/2021 Αρ. Πρακτ. 1125. Οι προφορικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 
20/12/2021 στο Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και η διοργάνωση τους γίνει 
σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου ημερ. 29/7/2021 Αρ. Πρακτ. 1125. 
 
9. Πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού στο Δήμο Λάρνακας: 
 

(α) Μίας θέσης Υγειονομικού Λειτουργού, μισθολογικής κλίμακας Α8 – A10– A11 
(β) Τεσσάρων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, μισθολογικής 

κλίμακας Α2 – Α5 – Α7(ii) 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργού Δημοτικής 
Υπηρεσίας ημερ. 8/11/2021, σύμφωνα με την οποία: 
 
(1) Στις 30/9/2021 έληξε η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση των 

τεσσάρων μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 
και της μίας μόνιμης θέσης Πρώτου Διορισμού Υγειονομικού Λειτουργού.  

 
(2) Στα πλαίσια των σχετικών προκηρύξεων υποβλήθηκαν 81 αιτήσεις για τις θέσεις του 

Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και 63 αιτήσεις για τη θέση του Υγειονομικού 
Λειτουργού. 

 
(3) Η τελική συνολική οικονομική προσφορά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

σύμφωνα με την επιστολή του ημερ. 8/11/2021, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
€13.532,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), και περιλαμβάνει σχεδιασμό και 
χορήγηση κατάλληλων τεστ ικανοτήτων για μη επιστημονικό και επιστημονικό 
προσωπικό, επιτήρηση από έμπειρο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, 
θεματοθέτηση και διόρθωση των ειδικών θεμάτων των θέσεων, γραφική ύλη, 
συντονισμό της όλης διαδικασίας και καταρτισμό της λίστας των αποτελεσμάτων της 
γραπτής εξέτασης για τις πιο πάνω θέσεις, ενώ σημειώνεται ότι για την γραπτή 
εξέταση θα δοθούν αίθουσες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς 
χρέωση. 
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(4) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με την επιστολή του ημερ. 
8/11/2021 θα είναι σε θέση να ετοιμάσει τα εξεταστικά δοκίμια και να υλοποιήσει 
την εξέταση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022. 

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο ενημερώνεται από την πιο πάνω έκθεση ότι γίνεται εισήγηση 
όπως διοριστούν οι ακόλουθες Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες μετά τη διεξαγωγή των 
γραπτών εξετάσεων και τη δημοσίευση του καταλόγου των επιτυχόντων σε αυτές, θα 
ελέγξουν κατά πόσο οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατέχουν τα προσόντα για τις κενές θέσεις 
και θα καταρτίσουν τους τελικούς καταλόγους από τους οποίους θα κληθεί σε προφορική 
εξέταση ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία αριθμός επιτυχόντων: 
 
(Α) Για τη μία θέση Υγειονομικού Λειτουργού: 
 

(α) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιθεωρητής Λογαριασμών 
(β) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Υγειονομικός Λειτουργός 
(γ) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας 

 
(Β) Για τις τέσσερις θέσεις του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 
 

(α) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιθεωρητής Λογαριασμών 
(β) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας 
(γ) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας 

 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
I. Έγκριση της οικονομικής προσφοράς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

όπως αναφέρεται στην επιστολή του ημερ. 8/11/2021. 
 

II. Έγκριση για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης για σκοπούς πλήρωσης των πιο 
πάνω θέσεων, στις 29/1/2021 στις αίθουσες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου ως η πρόταση του εν λόγω Πανεπιστημίου στην επιστολή του ημερ. 
8/11/2021. 
 

III. Έγκριση των Επιτροπών Αξιολόγησης όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 
(Α) και (Β) πιο πάνω. 

 
10. Ανανέωση Προσωρινού Ορίου ύψους €850.000 του Τρεχούμενου Λογαριασμού 

058112004287 στην Τράπεζα Κύπρου  
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Ταμία ημερ. 4/11/2021 στην 
οποία εισηγείται την ανανέωση του Προσωρινού Ορίου ύψους €850.000 του Τρεχούμενου 
Λογαριασμού 058112004287 στην Τράπεζα Κύπρου που λήγει την 31/12/2021.  
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Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Δήμος προχωρήσει 
με την υποβολή αιτήματος προς την Τράπεζα Κύπρου για την ανανέωση του Προσωρινού 
Ορίου ύψους €850.000 του Τρεχούμενου Λογαριασμού 058112004287 που λήγει την 
31/12/2021. 
 
11. Ονομασία Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την επιστολή της δημοτικής ομάδας του ΔΗ.ΣΥ ημερ. 
7/10/2021, με την οποία γίνεται εισήγηση όπως ονομαστεί σε Λεωφόρο Γλαύκου Κληρίδη 
ο δρόμος ο οποίος αρχίζει από τον νέο κυκλικό κόμβο παρά το Metropolis Mall και 
τερματίζει στο τέλος των δημοτικών ορίων Λάρνακας.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της πιο πάνω 
εισήγησης, όμως η εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης γίνει κατόπιν συνεννόησης με το 
Δήμο Αραδίππου δεδομένου ότι ο εν λόγω δρόμος ο οποίος στο νέο επίσημο χάρτη της 
Λάρνακας (έκδοση 2017 Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) φέρει το όνομα 
Λεωφόρος Ελευθερίας το όνομα της οποίας δόθηκε από το Δήμο Αραδίππου ενώ εμπίπτει 
στα δημοτικά όρια Λάρνακας και δεδομένου ότι υπάρχει άλλη λεωφόρος εντός των 
δημοτικών ορίων της Λάρνακας με αυτή την ονομασία.  
 
12. Μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα 

στην περιοχή Βασιλικού 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο τα ακόλουθα σε σχέση με τη διαδικασία 
μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό 
μέτωπο της Λάρνακας:  
 
(α) Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να 

ολοκληρωθεί η εξαγορά από την εταιρεία Petrolina Holdings της γης και των 
εγκαταστάσεων της εταιρείας ExxonMobil που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο 
της περιοχής των πρώην Διυλιστηρίων. Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υπάρχει 
σε ισχύ η άδεια αποξήλωσης τους και η εταιρεία Petrolina διαβεβαίωσε τον Δήμο ότι 
εντός του 2021 θα ξεκινήσει την κατεδάφιση τους. 

 
(β) Εγκαταστάσεις πρώην Διυλιστηρίων (ΚΕΤΑΠ). Η αποθήκευση της ασφάλτου 

τερματίστηκε από τον Ιούλιο 2021 οπόταν και άρχισαν οι εργασίες κατεδάφισης των 
δεξαμενών τους. Οι εργασίες αυτές αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2022 και μέρος των υπόλοιπων εγκαταστάσεων (αγωγοί) που 
σχετίζονται κυρίως με θέματα πυρασφάλειας θα απομακρυνθούν μετά τον 
τερματισμό λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγραερίου στη περιοχή.  
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(γ) Εγκαταστάσεις υγραερίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει ότι παρά το γεγονός ότι το 

τελικό χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί σε σχέση με τον τερματισμό λειτουργίας και 
μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγραερίου από την Κοινοπραξία VLPG Ltd προς το 
Δήμο Λάρνακας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που ήταν ο 
Νοέμβριος 2021, σε νέα ενημέρωση από την Κοινοπραξία τόσο προς το Δήμο όσο 
και προς το Υπουργείο, αναφέρθηκε ότι λόγω διαφόρων καθυστερήσεων στην 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στο Βασιλικό, οριοθετείται η πλήρης 
μετακίνηση τον Μάρτιο του 2022. 

 
Το Συμβούλιο σημειώνει την πιο πάνω ενημέρωση και εκφράζει την ανησυχία του ως προς 
την μη τήρηση των υφιστάμενων χρονοδιαγραμμάτων άλλα και ως προς την τήρηση του 
νέου χρονοδιαγράμματος και προς τούτο εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις 
αναγκαίες παραστάσεις τόσο προς την Κοινοπραξία όσο και προς το Υπουργείο Ενέργειας, 
ώστε να μην υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση πέραν του Μαρτίου 2022.  
 
Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως συνεχίσει να παρακολουθεί, να 
επισκέπτεται και να ενημερώνεται σε σχέση με τις πορεία των εργασιών της κατασκευής 
των νέων εγκαταστάσεων στο Βασιλικό και τονίζει ότι πρέπει να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην προκύψει εκ νέου και άλλη καθυστέρηση. 
 
 
13. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα 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. 

 
14. Πρακτικά Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. 141(Μέρος Α) ημερ. 19/10/2021 και Αρ. 

142(Μέρος Α) ημερ. 25/10/2021 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τα πιο πάνω πρακτικά και σημειώνει το περιεχόμενο 
τους. 
 
15. Επιστροφή ρήτρων καθυστέρησης σε σχέση με το συμβόλαιο αρ.558 για την 

εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας»  

 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ημερ. 1/11/2021 
σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει στην Κοινοπραξία Εταιρειών L&P 
CONSTRUCTION LTD και D.L.A. CONSTRUCTION LTD ρήτρες καθυστέρησης ποσού €134.000 
που της απέκοψε για την περίοδο 24/12/2020 – 17/9/2021 σε σχέση με το συμβόλαιο 
αρ.558 για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής 



                                                                                                                    
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Φ1-ΓΡΑ-011 Πρακτικά Συνεδριάσεων  
 

Έκδοση 1 
Α/Α: 1129 ημερ. 11/11/2021 

 
 Ημερομηνία έκδοσης : 2-8-2007                                                                               Σελίδα 12 από 14                                                                                                          

Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας» για τους λόγους που αναφέρονται 
λεπτομερώς στην πιο πάνω έκθεση. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Δήμος επιστρέψει 
στην πιο πάνω κοινοπραξία των ποσό των €134.000, ως η πιο πάνω έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 
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16. Ενημέρωση για τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της περιοχής, πρώην 

δεξαμενών πετρελαιοειδών 
 
Ο Δημοτικός Μηχανικός ενημερώνει το Συμβούλιο για τις ενέργειες που γίνονται από 
πλευράς Δήμου σε σχέση με τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της περιοχής στην 
οποία ήταν εγκατεστημένες οι δεξαμενές πετρελαιοειδών.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(α) Ο Δήμος ασκήσει πιέσεις ώστε να ενταθούν οι ενέργειες από τους κατόχους της γης 

στην εν λόγω περιοχή για να απομακρυνθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και να 
καθαριστεί γενικά η περιοχή.  

(β) Ο Δήμος ασκήσει πιέσεις στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για να επισπεύσουν την 
ετοιμασία των απαραίτητων μελετών σε σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής.  

(γ) Πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία να 
παρουσιαστεί το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής που ετοίμασε το Γραφείο. 

 
17. Θέματα CMMI: 

 
(α) Έγκριση Λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019 
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των λογαριασμών 
εσόδων και εξόδων της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Cyprus Marine and Maritime 
Institute Ltd (CMMI) του έτους 2019 και ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης 
του Δημοτικού Συμβουλίου δεδομένου ότι ο Δήμος είναι ο μοναδικός μέτοχος της. 
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος ενημερώνει ότι η εξέταση του παρόντος θέματος κατά την 
παρούσα συνεδρία αποτελεί ουσιαστικά Γενική Συνέλευση και ότι παρευρίσκονται για 
σκοπούς παρουσίασης του θέματος στην παρούσα συνεδρία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εκ μέρους του 
Ελεγκτικού Οίκου Ernst & Young Cyprus ltd που υλοποίησε τον έλεγχο, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, 
Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής του CMMI και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
λειτουργοί του του CMMI. 
 
Στη συνέχεια ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εκ μέρους του Ελεγκτικού Οίκου Ernst & Young Cyprus Ltd 
παρουσιάζει στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα του ελέγχου αναφέροντας ότι η εικόνα που 
παρουσιάζεται είναι αντικειμενική και δίκαιη. 
 
Ακολούθως ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ παρουσιάζει στο Συμβούλιο τους λογαριασμούς εσόδων και 
εξόδων του CMMI του έτους 2019, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται. 
 
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του CMMI απαντούν σε ερωτήσεις που τα μέλη του 
Συμβουλίου τους υποβάλλουν σε σχέση με τους πιο πάνω λογαριασμούς. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των 
λογαριασμών εσόδων και εξόδων του CMMI για το έτος 2019.  
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Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ορίσει τον Ελεγκτικό Οίκο Ernst & 
Young Cyprus Ltd ως ελεγκτές των λογαριασμών εσόδων και εξόδων του CMMI για το έτος 
2020 και όπως οι εν λόγω λογαριασμοί τεθούν ενώπιον του για έγκριση σε επόμενη 
συνεδρία του.  
 

(β) Παρουσίαση από το Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή του CMMI, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
για τα πεπραγμένα του CMMI 

 
Ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής του CMMI παρουσιάζει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την παρουσίαση προόδου του CMMI αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και 
απαντά σε ερωτήσεις που τα μέλη του Συμβουλίου του υποβάλλουν. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι οι δράσεις του CMMI μπορούν να 
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια του Δήμου να ιδρυθεί στη Λάρνακα 
πανεπιστημιακή σχολή και προς τούτο γίνονται ενέργειες για να πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Πρύτανη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Ακολούθως και το Συμβούλιο αφού σημειώνει με ικανοποίηση την πιο πάνω ενημέρωση, 
αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα με γνώμονα τη βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας 
μεταξύ του Συμβουλίου και του CMMI: 
 
(1) Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που δημοσιεύει το CMMI, να αποστέλλονται 

μέσω του Γραφείου Τύπου του Δήμου και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
(2) Πραγματοποιηθεί οργανωμένη επίσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου στα γραφεία 

του CMMI.   
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
Λάρνακα, 6 Δεκεμβρίου 2021 


