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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1135 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

      
Χώρος συνεδρίας: Δημοτικό Θέατρο «Γιώργος Λυκούργος» 
Ημερομηνία :   21 Φεβρουαρίου 2022  
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  √  
Ανδρέας Χριστοφόρου Δημοτικός Σύμβουλος √   
Μιχαλάκης Μάλλας Δημοτικός Σύμβουλος √   
Νικόλας Διομήδους Δημοτικός Σύμβουλος √   
Γιώργος Ανδρέου Δημοτικός Σύμβουλος √   
Ηλίας Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος √   

 
Συμμετέχοντες 
 

Όνομα Τίτλος Σημειώσεις 

Ανδρέας Λουκά 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. Επίσης, ο Δημοτικός 
Γραμματέας συμμετέχει για να τηρεί τα πρακτικά της 
συνεδρίας. 
 

Ανδρέας Καρακατσάνης Δημοτικός Μηχανικός 
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 . 
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1.      Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 

 
1.1 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1134 ημερ. 24/01/2022  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 

2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.385, ημερ.17/1/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 17/1/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 385, 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 Πολιτισμού Αρ.Πρ.247, ημερ. 12/11/2021 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 12/11/2021, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 247, 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. Πρ. 146  (Μέρος Β’) ημερ.20/01/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 20/01/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 146 (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. 
 
2.4 Πρακτικό Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου Αρ.Πρ.26, 

ημερ.31/1/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την 31/1/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Πρασίνου κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 26, το 
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οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται και προχωρεί σε συζήτηση του Πρώτου Θέματος 
στα Διάφορα Θέματα του πρακτικού με τίτλο «Τοποθέτηση Μνημείου του Ήρωα 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  στο χώρο πρασίνου στην ΧΧΧΧΧΧ». Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι οι οδηγίες για την τοποθέτηση του μνημείου δόθηκαν από τον ίδιο κατόπιν 
συνεννόησης με την οικογένεια του πεσόντος. Η επιλογή του εν λόγω χώρου πρασίνου 
έγινε καθότι είχε παλαιότερα αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί για την τοποθέτηση μνημείων με σκοπό την αποτίμηση φόρου τιμής σε 
πεσόντες. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας περαιτέρω, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για την 
προηγούμενη απόφασή του για την κατασκευή τεσσάρων στηλών στο χώρο του 
αγάλματος Ελευθερία μπροστά από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στις οποίες θα 
τοποθετηθούν ανάγλυφες ορειχάλκινες παραστάσεις για τους αγώνες 1821, 1940, 1966 
και 1963-1974 καθώς και εισήγηση για εξέταση, από την Τεχνική Υπηρεσία, της 
δυνατότητας αναγραφής ονομάτων πεσόντων στις πλαϊνές πλευρές των στηλών 
αποφασίστηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή στις 28/9/2013, Αρ. Πρ. 274 και 
επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6/11/2013, Αρ. Πρ. 965.  
 
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. Όσο αφορά την τοποθέτηση του μνημείου του Ήρωα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στον 
χώρο πρασίνου στην ΧΧΧΧΧΧ, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις ενέργειες του 
Δημάρχου.  
 
2.5 Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρ. 147  (Μέρος Β’) ημερ.10/02/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 10/02/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 147 (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. 
 

3. Προκήρυξη θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α5(ii)-7-8(i)) 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση της Λειτουργού Δημοτικής 
Υπηρεσίας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ημερ. 2/2/2022, με την οποία και αναφέρει ότι  στην απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/01/2022, Αρ. Πρ. 1134, κατόπιν και σχετικής 
νομικής γνωμάτευσης που λήφθηκε από τους νομικούς συμβούλους Χάρης Κυριακίδης 
Δ.Ε.Π.Ε.,  αποφασίστηκε όπως η θέση του Τεχνικού Μηχανικού, μισθολογικής κλίμακας 
Κλ. Α5(ii)-7-8(i) που αποπαγοποιήθηκε στις 12/4/2021 πληρωθεί με βάση τον πίνακα 
διοριστέων που καταρτίστηκε στις 15/2/2021 κατά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του 
Τεχνικού. 
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Περαιτέρω αναφέρει ότι σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 
28/01/2022, κατά την οποία συζητήθηκαν τα αιτήματα του Δήμου με βάσει τον 
Προϋπολογισμό που υπεβλήθηκε για το έτος 2022, έγινε αναφορά στην πιο πάνω 
απόφαση και στην πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει με την εν λόγω προκήρυξη στη 
βάση και του αιτήματος για την μετονομασία των δύο Τεχνικών που προσλήφθηκαν σε 
Τεχνικούς Μηχανικούς στη βάση της συμφωνίας σε σχέση με Σχέδια Υπηρεσίας που 
προνοούν διαζευκτικά προσόντα. Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν σαφής ως 
προς το ότι ο Δήμος δεν δύναται να προχωρήσει με την υλοποίηση της πιο πάνω 
απόφασης για πλήρωση της θέσης του Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α5(ii)-7-8(i)) 
χρησιμοποιώντας τον πίνακα των διοριστέων που καταρτίστηκε στις 15/02/2021 κατά τη 
διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Τεχνικού. Αναφέρθηκε ότι πρόκειται για δύο 
διαφορετικά Σχέδια Υπηρεσίας, και ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε νομικής γνωμάτευσης 
που λήφθηκε ως προς το αντίθετο,  η πλήρωση της θέσης με αυτή την διαδικασία είναι 
αντίθετη στα όσα προνοούνται από την Νομοθεσία και Κανονισμούς.  
 
Ενόψει των ανωτέρω, και κατόπιν εκτενής συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα 
αποφασίζει όπως, το θέμα συζητηθεί και αποφασιστεί εκ νέου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού πρώτα αποσταλεί σχετικό γραπτό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών 
με το οποίο θα τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα και θα ληφθούν οι σχετικές απαντήσεις: 
 
(α) Κατά πόσο είναι εφικτή η μετονομασία και αναβάθμιση των δύο Τεχνικών Κλ. Α2-5-
7(ii)  που διόρισε ο Δήμος το  2021 σε Τεχνικούς Μηχανικούς Κλ. Α5(ii)-7-8(i).  
 
(β) Κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κατάλογος επιτυχόντων που είχε καταρτίσει ο 
Δήμος στη διαδικασία πλήρωσης των δύο θέσεων Τεχνικού Κλ. Α2-5-7(ii)  ημερ. 
15/02/2021 για την πλήρωση της θέσης Τεχνικού Μηχανικού Κλ. Α5(ii)-7-8(i) και 
 
(γ) Κατά πόσο τυχόν αναβάθμιση των δύο Τεχνικών Κλ. Α2-5-7(ii)  που διόρισε ο Δήμος 
το  2021 σε Τεχνικούς Μηχανικούς Κλ. Α5(ii)-7-8(i), ως άνω, και της πλήρωσης της θέσης 
του Τεχνικού Μηχανικού Κλ. Α5(ii)-7-8(i) από τον τρίτο επιλαχόντα του καταλόγου 
επιτυχόντων, θα φέρει σε δυσμενή θέση τους δύο Τεχνικούς που ο Δήμος έχει προσλάβει 
το 2021 έναντι του τρίτου υποψηφίου που θα λάβει απευθείας τη θέση του Τεχνικού 
Μηχανικού Κλ. Α5(ii)-7-8(i) σε θέματα αρχαιότητας, προαγωγής και ωφελημάτων.  
 

4. Έγκριση Συμφωνιών Μίσθωσης γης και κτιρίων στο χώρο του Παλαιού 
Νοσοκομείου για τη στέγαση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου 

 
(α) Έγκριση της Συμφωνίας Μίσθωσης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του 
Δήμου Λάρνακας 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός 
έλεγχος της Συμφωνίας Μίσθωσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δήμου 
Λάρνακας για τη μίσθωση γης και κτιρίων στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου για τη 
στέγαση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου και παρουσιάζει εν συντομία τις κυριότερες 
πρόνοιες της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μελετά την προτεινόμενη Συμφωνία Μίσθωσης και τους 
όρους αυτής, αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει το περιεχόμενο της προς υπογραφή.  
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(β) Έγκριση της Συμφωνίας Μίσθωσης μεταξύ του Αγαθοεργούς Ιδρύματος 
«Κληροδότημα Ευανθίας Ι. Πιερίδου για το Νοσοκομείο Λάρνακας» και του 
Δήμου Λάρνακας 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει περαιτέρω ετοιμαστεί και 
αποσταλεί στον Δήμο η προτεινομένη συμφωνία μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του 
Αγαθοεργούς Ιδρύματος «Κληροδότημα Ευανθίας Ι. Πιερίδου για το Νοσοκομείο 
Λάρνακας» που εκπροσωπείται από τον Έπαρχο Λάρνακας ως τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών για τη μίσθωση του μέρους του Παλαιού 
Νοσοκομείου που είναι ιδιοκτησίας του εν λόγω Ιδρύματος. 
 
Με σχετική επιστολή ημερ. 16/2/2022,ο Έπαρχος Λάρνακας, υπό την ιδιότητα του ως 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών ενημερώνει το Δήμο για 
την πρόταση καθορισμού του μηνιαίου ενοικίου σε €4.000 μηνιαίως, ποσό που αποτελεί 
τον μέσο όρο των τριών εκτιμήσεων που το Συμβούλιο έλαβε.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού συζητά την πιο πάνω πρόταση και τις πρόνοιες της 
συμφωνίας, αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει το περιεχόμενο της προς υπογραφή 
νοουμένου του ότι το μηνιαίο ενοίκιο καθοριστεί και συμφωνηθεί στις €3.700.  
 
Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως συμφωνηθεί περαιτέρω 
ότι η καταβολή του πρώτου μισθώματος στο Αγαθοεργές Ίδρυμα «Κληροδότημα 
Ευανθίας Ι. Πιερίδου για το Νοσοκομείο Λάρνακας»  θα πρέπει να γίνει με την παράδοση 
της ολικής κατοχής του μίσθιου από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και όχι 
ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Μίσθωσης. 
 

5. Ίδρυση Μη- Κερδοσκοπικής Εταιρείας για τη διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της 
Ad-Hoc Επιτροπής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Λάρνακα 2030 και την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 24/1/2022, Αρ. Πρ. 1134, η μη-κερδοσκοπική εταιρεία θα 
διοικείται από 8-μελές ή 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη του δεν θα 
προέρχονται από τον πολιτικό χώρο ή θα έχουν πολιτικές φιλοδοξίες.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της θα αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες ή και 
καλλιτέχνες οι οποίοι θα έχουν τη δική τους εξειδίκευση και μέσα από τις ικανότητες και 
την εμπειρία τους θα διαφαίνεται ένα ισορροπημένο σύνολο ικανοτήτων. Σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάσει το πώς συνέβαλε με τη συμμετοχή του στην επιτυχή οργάνωση και 
διεκπεραίωση της πρότασης του Δήμου. Τέλος θα πρέπει να είναι άτομα που θα έχουν τις 
απαραίτητες διασυνδέσεις και θα μπορέσουν να ασκήσουν επιρροή καθώς και να 
διαθέτουν τον χρόνο που απαιτεί η συμμετοχή σε ένα τόσο απαιτητικό έργο αλλά και να 
υπάρχει εξίσου αντιπροσώπευση του αντρικού και γυναικείου φύλου.  
 
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια καλεί τους αρχηγούς των Δημοτικών Ομάδων όπως 
ετοιμάσουν και υποβάλουν τις εισηγήσεις της Ομάδας τους ως προς τα  άτομα που 
δύνανται να ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια που τίθενται και που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην προσπάθεια διεκδίκησης της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
2030. Οι εισηγήσεις αυτές θα τεθούν σε συνάντηση που θα διευθετηθεί την επόμενη 
Δευτέρα 28/02/2022 ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι εισηγήσεις και το Δημοτικό 



                                                                                                                    
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Φ1-ΓΡΑ-011 Πρακτικά Συνεδριάσεων  
 

Έκδοση 1 
Α/Α: 1135 ημερ. 21/02/2022 

 
 Ημερομηνία έκδοσης : 2-8-2007                                                                                Σελίδα 6 από 9                                                                                                          

Συμβούλιο αποφασίζει όπως το θέμα τεθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως προς τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

6. Συνεργασία Δήμου Λάρνακας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου, συζητήθηκε  το ενδεχόμενο συνεργασίας του 
Δήμου Λάρνακας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι επαφές με το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της προώθησης του 
πρωταρχικού στόχου του Δήμου για τη δημιουργία Κρατικής Σχολής Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη Λάρνακα καθώς ο Δήμος εξετάζει όλες τις επιλογές που υπάρχουν.   

 
Σαν ένα πρώτο βήμα συνεργασίας και φυσικής παρουσίας του ΤΕΠΑΚ στην Λάρνακα, 
εξετάστηκε η πιθανότητα έναρξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το 
ΤΕΠΑΚ καθώς και σειρά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από το Σεπτέμβριο 
του 2022, των οποίων οι διαλέξεις θα γίνονται σε χώρους ιδιοκτησίας ή κατοχής του 
Δήμου. Σε επιτόπια επίσκεψη σε αίθουσες του Δήμου που θα μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν σε αρχικό στάδιο τα προγράμματα αυτά, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε 
ότι η αίθουσα που προσφέρεται στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού Δήμου 
Λάρνακας (πρώην Λέσχη Λάρνακας- Οικία Ματτέι) μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του ΤΕΠΑΚ.   
 
Περαιτέρω, ο Δήμαρχος εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως διοργανωθεί 
δημοσιογραφική διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμος θα προβεί σε 
ανακοίνωση για την έναρξη συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λάρνακας για 
την προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ καθώς και 
σειρά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από το Σεπτέμβριο του 2022.   
 
Παράλληλα, το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ για την δημιουργία Κρατικής 
Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λάρνακα θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τον 
απαιτούμενο προϋπολογισμό, τις διαθέσιμες κρατικές χορηγίες καθώς και τους λοιπούς 
παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και το θέμα θα τεθεί εκ νέου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα όπως 
εγκρίνει την εισήγηση για έναρξη συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λάρνακας και Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Λάρνακας για την έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει 
το ΤΕΠΑΚ καθώς και σειρά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από το 
Σεπτέμβριο του 2022 στο χώρο που διαθέτει ο Δήμος στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας 
και Πολιτισμού Δήμου Λάρνακας (πρώην Λέσχη Λάρνακας- Οικία Ματτέι).  
 
Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως ο Δήμος προχωρήσει 
στην διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης για ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας 
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λάρνακας για την προσφορά μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ καθώς και σειρά προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης από το Σεπτέμβριο του 2022.   
 

7. Διορισμός Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α) 
 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται για τις εκθέσεις του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 24/1/2022 
και 7/2/2022 αντίστοιχα, με τις οποίες εισηγείται όπως εγκριθούν οι πιο κάτω Τμηματικές 
Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων για τα ακόλουθα Συμβόλαια:  
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(α)     Συμβόλαιο αρ. 649/2021. Ετοιμασία μελέτης για την αποκατάσταση και βελτίωση 

των προσόψεων των κτιρίων της οδού Πιαλέ Πασά. 
 
 

       Συντονιστής:            
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

       Μηχανικός Έργου:  
ΑΡΜΩΝ Χώρος Αρχιτεκτονικής Ε.Π.Ε.  

 
       Τ.Ε.Α.Α. 
       Πρόεδρος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 

Αν. Πρόεδρος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Πολεοδόμος Δήμου 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 
Αν. Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 

 
(β)     Συμβόλαιο αρ. 660/2022.  Κατασκευή προνοιών για υπηρεσίες επί του δυτικού 

πεζόδρομου των Φοινικούδων. 
 

       Συντονιστής:            
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
 

       Μηχανικός Έργου:  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ , Επιστάτης Οδοποιίας 

 
       Τ.Ε.Α.Α. 
       Πρόεδρος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 

Αν. Πρόεδρος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Ηλεκτρολογίας 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας    
Αν. Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Γραφέας 

 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο πάνω 
εισηγήσεις. 
 

8. Ίδρυμα Αρχεία Λάρνακας- Φοίβου Σταυρίδη Λτδ 
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή 
του Δήμου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ημερ. 16/2/2022 με την οποία και αναφέρει ότι σε συνέχεια της 
σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 29/7/2021 Αρ. Πρ. 1125, συστάθηκε 
η ad-hoc Επιτροπή για αξιολόγηση της πρότασης για τη δημιουργία εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο για τη μετεξέλιξη του 
Ιδρύματος Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας με την ονομασία «Αρχεία Λάρνακας- 
Φοίβος Σταυρίδης Λτδ».  
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Η εν λόγω Επιτροπή μαζί με το Δημοτικό Γραμματέα, Δημοτικό Ταμία και τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή Ελεγκτή πραγματοποίησε τέσσερις συναντήσεις, κατά την διάρκεια των οποίων 
συζητήθηκαν οι διάφορες πρόνοιες που ενσωματώνονται στα νομικά έγγραφα που 
απαρτίζουν τη διαδικασία ως ακολούθως:  
 
(α) Συμφωνία δωρεάς και συνεργασίας αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας Αρχεία   

Λάρνακας- Φοίβος Σταυρίδης Λτδ 
(β)  Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας 
(γ)  Καταστατικό της Εταιρείας 
(δ)  Συμφωνία Εργοδότησης  
 
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής σημειώνει περαιτέρω ότι για διάφορα ζητήματα λήφθηκε νομική 
γνωμάτευση και όπου κρίθηκε απαραίτητο έγιναν τροποποιήσεις στα πιο πάνω νομικά 
έγγραφα με βάση τις εισηγήσεις που πρότεινε η Επιτροπή και κατόπιν συνεννόησης με 
τους νομικούς συμβούλους του Δήμου.  
 
Τα αρχικά προσχέδια των εγγράφων μαζί με τα αναθεωρημένα έγγραφα στάληκαν στις 
δημοτικές ομάδες για σκοπούς αξιολόγησης ούτως ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση στην 
επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει το περιεχόμενο τους.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα εγκρίνει το 
περιεχόμενο της Συμφωνίας Δωρεάς και Συνεργασίας αναφορικά με τη λειτουργία της 
Εταιρείας Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης Λτδ,  το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας 
Αρχεία Λάρνακας-Φοίβος Σταυρίδης Λτδ, το Καταστατικό της Εταιρείας Αρχεία Λάρνακας-
Φοίβος Σταυρίδης Λτδ καθώς και της Συμφωνίας Εργοδότησης. 
 

9. Μετονομασία Λεωφόρου Λεμεσού σε Λεωφόρο Δρ. Βάσου Λυσσαρίδη 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται από τον Δήμαρχο ότι σε απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού ημερ. 24/9/2021, Αρ. Πρ. 246 αξιολογήθηκε η πρόταση της Δημοτικής Ομάδας 
ΕΔΕΚ για μετονομασία της Λεωφόρου Λεμεσού σε Λεωφόρο Δρ. Βάσου Λυσσαρίδη. Η 
Επιτροπή με απόφασή της ιδίας ημερομηνίας εισηγείται την έγκριση ονομασίας οδού στο 
όνομα του Δρ. Βάσου Λυσσαρίδη αλλά παραπέμπει το θέμα της μετονομασίας της 
Λεωφόρου Λεμεσού για συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα αποφασίζει όπως η Λεωφόρος 
Λεμεσού μετονομαστεί σε Λεωφόρο Δρ. Βάσου Λυσσαρίδη.  
 

10. Ονοματοδοσία νέου δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή σε Λεωφόρο Νότιας Αφρικής 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται από τον Δήμαρχο ότι σε απόφαση της Επιτροπής 
Πολιτισμού ημερ. 12/11/2021, Αρ. Πρ. 247 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η ονομασία Νότιας 
Αφρικής εμπίμπτει στα κριτήρια του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης και αφού λαμβάνει υπόψη την εισήγηση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, ομόφωνα αποφασίζει όπως ο νέος δρόμος που συνδέει τον νέο 
κυκλικό κόμβο της Λεωφόρου Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον νέο κυκλικό κόμβο στη 
συμβολή της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη και της οδού 
Αθανασίου Διάκου ονομαστεί σε Λεωφόρο Νότιας Αφρικής.  
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11. Ενημέρωση για την επέκταση θητείας Κοινοταρχών Δημαρχούμενων 
Περιοχών  
 

Το Συμβούλιο ενημερώνεται από το Δήμαρχο για την επιστολή του Υπουργείου 
Εσωτερικών ημερ. 10/01/2022 με την οποία και διευκρινίζεται ότι η θητεία των νυν εν 
ενεργεία κοινοταρχών έχει παραταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την τελευταία 
μέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το έτος 2024 και ότι οι πιο πάνω πρόνοιες καλύπτουν και 
τους κοινοτάρχες των Δημαρχούμενων περιοχών, η θητεία των οποίων έχει παραταθεί 
μέχρι τις επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές.   
 

12. Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρ. 146 (Μέρος Α’)  ημερ. 20/01/2022 
και Αρ. Πρ. 147 (Μέρος Α΄) ημερ. 10/2/2022 αντίστοιχα 
 

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

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

 
 
 

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Λάρνακα, 9 Μαρτίου 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


