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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1133 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   23 Δεκεμβρίου 2021  
Ώρα:    4.00μ.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  √  
Νικόλας Διομήδους 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 και για την κράτηση των Πρακτικών.  

Ανδρέας Καρακατσάνης Δημοτικός Μηχανικός 

Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας 
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1.1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου για το έτος 2022 -2024 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι κατά τη συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερ. 16/12/2021 Αρ. Πρακτ. 384 μελετήθηκε το αρχικό προσχέδιο του Προϋπολογισμού 
του Δήμου για το έτος 2022 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) 
2022 – 2024 , αντίγραφο του οποίου στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Συμβουλίου 
και επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, και αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση του.  
 
Ο Δήμαρχος παρουσιάζει στο Συμβούλιο την ομιλία του, η οποία και επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα ΙΙ,  για τις εργασίες και προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Δήμος για το έτος 2021 
και ευχαριστεί θερμά τους Αν. Δημοτικό Γραμματέα, Δημοτικό Μηχανικό, Δημοτικό Ταμία 
και Τμηματάρχες του Δήμου για την προσφορά τους στην Υπηρεσία.  Ενημερώνει επίσης το 
Συμβούλιο ότι σε συνέχεια της έγκρισης του Προϋπολογισμού από την Διαχειριστική 
Επιτροπή, έχουν γίνει οι τροποποιήσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση του Δημοτικού 
Ταμία ημερ. 20/12/2021 που στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Συμβουλίου και οι 
οποίες αφορούν την προσθήκη της θέσης του Πρώτου Υγειονομικού Λειτουργού Α12 στον 
Προϋπολογισμό και τη δημιουργία της νέας αυτής θέσης στη δομή του Δήμου, ως η 
απόφαση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την προσθήκη του ποσού των 
€33.000 στο Κονδύλι Ανάπλασης Πεζοδρομίων Λεωφόρος Αθηνών (Αναπτυξιακός 
Προϋπολογισμός), ως η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Προσφορών. 
 
Στη συνέχεια οι Επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων κ.κ. Πάμπος Γαβριήλ εκ μέρους της 
Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΣΥ, Παντελής Χειμωνίδης εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του 
ΔΗ.ΚΟ, Αντρέας Χριστοφόρου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ, ο Μάριος 
Κουκουμάς εκ μέρους του Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ και ο Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Ηλία αναγιγνώσκουν τις ομιλίες τους, αντίγραφα των οποίων 
επισυνάπτονται ως Παράρτημα ΙΙΙ.  
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού 
Πλαισίου (ΜΔΠ) 2022 – 2024, ως η εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά τη 
συνεδρία της ημερ. 16/12/2021 Αρ. Πρακτ. 384, καθώς και των τροποποιήσεων που έχουν 
γίνει στον Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την έκθεση του Δημοτικού Ταμία ημερ. 
20/12/2021.  
 
Ακολούθως, το Συμβούλιο επισημαίνει τα πιο κάτω θέματα τα οποία αποφασίζει όπως 
πέραν των άλλων θεμάτων για τα οποία γίνεται αναφορά στις ομιλίες που αναγνώσθηκαν 
προηγουμένως ή για τα οποία γίνονται τακτικές ενέργειες από το Δήμο (π.χ. απομάκρυνση 
πετρελαιοδεξαμενών, ωρίμανση έργων για χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά ή και άλλα 
ταμεία κλπ.) διεκδικηθούν ή και προωθηθούν από το Δήμο εντός του έτους 2022 τα 
ακόλουθα: 
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(α) Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λάρνακα με συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ 
ομάδων εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και 
του CMMI 

(β) Προώθηση της στρατηγικής για αναβάθμιση της Λάρνακας σε έξυπνη πόλη (smart city) 
με άμεση στόχο την εφαρμογή του smart parking στο κέντρο της πόλης 

(γ) Βελτίωση παραλιακού μετώπου από την περιοχή Μακένζυ μέχρι και Μενεού  
(δ) Αντισταθμιστικά μέτρα από λειτουργία Αεροδρομίου. 
(ε)  Αναβάθμιση των παραλιών που διαχειρίζεται ο Δήμος  
(η) Είσπραξη εξωδίκων από οχήματα ενοικιάσεως και οχήματα με Τ/Κ πινακίδες. 
(θ) Προστασία του κέντρου της πόλης από φαινόμενα υποβάθμισης. 
 
Ο Δήμαρχος αναφέρει περαιτέρω ότι θα διευθετηθεί παρουσίαση από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό των έργων που 
έχουν ωριμάσει καθώς και παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις εργασίες 
και αποπεράτωσή τους.  
 
1.2 Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α10(i)) 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση του Αν. Δημοτικού 
Γραμματέα ημερ. 21/12/2021 με την οποία και αναφέρει ότι κατόπιν απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 13/12/2021, Αρ. Πρ. 1131, σχετικά με την πλήρωση της κενής 
θέσης Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού έχει γίνει εσωτερική προκήρυξη και έχει 
υποβληθεί μία αίτηση από τον Γραμματειακό Λειτουργό ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ημερομηνίας 
15/12/2021. Κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, προκύπτει ότι πληροί τα 
απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας του Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού 
και έχει εξαίρετη επίδοση στις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν και ο Αν. Δημοτικός 
Γραμματέας υποβάλλει εισήγηση όπως ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ προαχθεί στη θέση του Ανώτερου 
Γραμματειακού Λειτουργού.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού συζητά τα ανωτέρα, αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
προαγωγή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στη θέση του Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α10(i)). 
 
1.3  Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Λάρνακας στα πλαίσια της εφαρμογής  της 
απόφασης του Υπουργικού με Αρ.86.013 για την νενομισμένη διαδικασία 
αποτελεσματικής διαχείρισης των Κρατικών Χορηγιών που καταβάλλονται στους Δήμους 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται σχετικά το πιο πάνω θέμα και αποφασίζει ομόφωνα την 
έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου Λάρνακας και το οποίο επισυνάπτεται. 
 
1.4 Παραχώρηση 13ου Μισθού για εργάτες αποχωρητηρίων και πράσινου σημείου 
ή/και άλλων εκτάκτων. 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή ημερ. 13/12/2021 της 
ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Λάρνακας και Ε.Ε.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΕΚ Λάρνακας με την οποία και 
υποβάλλουν αίτημα για παραχώρηση 13ου μισθού με βάση τις πρόνοιες της Συλλογικής 
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Σύμβασης στους εργάτες που εργάστηκαν σε έκτακτη βάση στο Τμήμα Καθαριότητας, 
Αποχωρητηρίων, Πράσινο Σημείου και Πολιτιστικό Τμήμα.  
 
Οι Αν. Δημοτικός Γραμματέας και Δημοτικός Ταμίας διευκρινίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
ότι, κατόπιν συνομιλίας που είχαν με τον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ 
Λάρνακας, το εν λόγω αίτημα αφορά μόνο τους πιο κάτω αναφερόμενους εργάτες, οι 
οποίοι εργάζονται στο Τμήμα Καθαριότητας, Πράσινο Σημείο, Πολιτιστικό Τμήμα και 
Αποχωρητήρια.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των πιο πάνω γεγονότων, σε συνδυασμό με 
τη νομική γνωμάτευση των νομικών συμβούλων κ.κ. Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε., ημερ. 
22/12/2021, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή 13ου μισθού για το έτος 2021 στους πιο πάνω 
αναφερόμενους έκτακτους εργάτες που εργάστηκαν στα πιο πάνω Τμήματα.  
 
1.5 Ανάκτηση Εσόδων από το Ειδικό Ταμείο Κοιμητηρίου 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Συμβούλιο για την έκθεση του Δημοτικού Ταμία ημερ. 
23/12/2021, η οποία και επισυνάπτεται, με την οποία και εισηγείται όπως ο Δήμος 
προχωρήσει εντός του 2021 σε ανάκτηση του ποσού των €564.529,28 από το Ειδικό Ταμείο 
Κοιμητηρίου, για σκοπούς χρηματοδότησης του Τακτικού Προϋπολογισμού και 
συγκεκριμένα για πληρωμή των εγγυημένων και μη εγγυημένων δανείων του Δήμου.  
 
Ο Δημοτικός Ταμίας ενημερώνει το Συμβούλιο ότι το πιο πάνω ποσό που αφορά έξοδα του 
Νέου Κοιμητηρίου, πληρώθηκε αρχικά από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και σύμφωνα με 
την σχετική νομοθεσία, ο Τακτικός Προϋπολογισμός θα προχωρήσει με ανάκτηση του 
ποσού από το Ειδικό Ταμείο Κοιμητηρίου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πιο πάνω εισήγηση.  
 
2. Έγκριση εισηγήσεων από πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου 
 

2.1. Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ. Πρακτ. 384 ημερ. 16/12/2021  
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 16/12/2021 πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα που 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 384,  το οποίο έχει ήδη αποσταλεί 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 Πολεοδομίας Αρ. Πρακτ. 145 (Μέρος Β) ημερ. 16/12/2021  
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Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 16/12/2021 πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα που 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 145 (Μέρος Β), το οποίο έχει ήδη αποσταλεί 
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. Πρακτικά Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρακτ. 145(Μέρος Α) ημερ. 16/12/2021  
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για το πιο πάνω πρακτικό και σημειώνει το περιεχόμενο τους. 

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

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
Λάρνακα, 23 Δεκεμβρίου 2021 

 


