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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1138 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 
Χώρος συνεδρίας: Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης  
Ημερομηνία :   25  Μαϊου 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 

Ιωάννης Κουμής Εσωτερικός Ελεγκτής Παρευρίσκεται ως παρατηρητής.  

Χριστίνα Ορφανίδου 
Κοντοπύργου 

Λειτουργός Δημοτικής 
Υπηρεσίας  

Συμμετέχει για να παρουσιάσει 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. 
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1.      Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 
 
1.1 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1137 ημερ. 27/4/2022  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 

2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.388, ημερ.13/04/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 13/04/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 388, 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.249, ημερ.18/03/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 18/03/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως 
αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 249, 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. Έγκριση Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας «Οργανισμός  
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Λάρνακα 2030» 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε συνέχεια της προηγούμενης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  ημερ. 23/3/2022  Αρ. Πρ. 1136 οι νομικοί 
σύμβουλοι του Δήμου για το εν λόγω θέμα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ προχωρήσουν στην ετοιμασία 
του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας, τα οποία και υποβλήθηκαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μετά από συζήτηση με 
τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, η πρόνοια 3 (xviii) “ να εκδίδει ομόλογα προς 
εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή οφειλής στο ενεργητικό της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε μέρος αυτού και να εγγυάται συμβόλαια»  θα αφαιρεθεί από το Ιδρυτικό 
Έγγραφο και Καταστατικό. Περαιτέρω, ενημερώνει ότι έχει εγκριθεί από τον Έφορο 
Εταιρειών το όνομα της εταιρείας ως Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης- Λάρνακα 2030 και έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση της 
κενής θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή της εν λόγω εταιρείας με προθεσμία υποβολής 
ενδιαφέροντος την Δευτέρα 20/06/2022.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης του πιο πάνω θέματος αποφασίζει ομόφωνα 
όπως εγκρίνει το προτεινόμενο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας 
Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης- Λάρνακα 2030 και όπως γίνουν 
άμεσα όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη σύσταση της εν λόγω εταιρείας.  
 

4. Πλήρωση μόνιμης κενής θέσης Υγειονομικού Λειτουργού (κλ. Α8-10-11) 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την Έκθεση ημερ. 17/5/2022 που 
ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης κ.κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιθεωρητή 
Λογαριασμών, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Υγειονομικό Λειτουργό και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργό 
Δημοτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την πλήρωση της μόνιμης κενής θέσης πρώτου 
διορισμού του Υγειονομικού Λειτουργού (κλ. Α8-10-11) και την αξιολόγηση του κατά πόσο 
οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση για τη θέση που διεξήχθη από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου την 29/01/2022 πληρούν τα προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο 
Υπηρεσίας της εν λόγω θέσης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης των ευρημάτων της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και αφού εντοπίζει ότι από τους 11 επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση 
υποψηφίους, εκ πρώτης όψεως μόνο οι δύο υποψήφιοι φαίνεται να πληρούν το προσόν 
της κατοχής Πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη Δημόσια 
Υγιεινή ή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών, αποφασίζει 
ομόφωνα όπως ληφθεί νομική γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου 
κ.κ. Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε. ως προς το κατά πόσο τα πτυχία που κατέχονται από 
τους λοιπούς επιτυχόντες κρίνονται ότι ορθά δεν εμπίπτουν μέσα στα πλαίσια των 
προσόντων που το Σχέδιο Υπηρεσίας θέτει. 
 

5. Έγκριση Σχεδίου Υπηρεσίας και προώθηση της διαδικασίας πλήρωσης της 
θέσης του Δημοτικού Μηχανικού 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ενόψει της επικείμενης 
αφυπηρέτησης του Δημοτικού Μηχανικού του Δήμου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στις 30/09/2022, 
ζητήθηκε με την επιστολή του Δήμου ημερομηνίας 27/01/2022 από το Υπουργείο 
Εσωτερικών η εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης της κενής θέσης Δημοτικού 
Μηχανικού (Κλ. Α14 (ii)) με βάση τη Νομοθεσία. 
 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενημερώνεται για την πιο πάνω επιστολή ημερομηνίας 
27/01/2022 και για την προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 
23/02/2022 και σημειώνει το περιεχόμενο της.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται από το Δήμαρχο ότι το θέμα της αποπαγοποίησης 
της πιο πάνω θέσης θα τεθεί με βάση τη διαδικασία για έγκριση ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στην επόμενη της 
συνεδρία που θα γίνει στις 30/05/2022, όπου και αναμένεται να εξαιρεθεί από την 
απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού. 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο περαιτέρω για την έκθεση της 
Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ημερομηνίας 18/05/2022 σε σχέση με τη 
μοριοδότηση των κριτηρίων που θα ληφθούν υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 
αξιολόγηση των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση για την θέση του Δημοτικού 
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Μηχανικού καθώς και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την πλήρωση 
της εν λόγω θέσης. 
 
Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(1) Έγκριση του Προσχεδίου του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης του Δημοτικού 

Μηχανικού (Κλ. Α14(ii)), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι το εν 
λόγω Σχέδιο Υπηρεσίας είναι το συμφωνημένο από την Ένωση Δήμων Κύπρου και 
τις Συντεχνίες για τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, το οποίο 
επισυνάπτεται επίσης. 

 
(2) Τη δημοσίευση του εν λόγω Σχεδίου Υπηρεσίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας σύμφωνα με το Νόμο. 
 
(3) Στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης του Δημοτικού 

Μηχανικού, στην παράγραφο 3.1.1. να καθοριστεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
κατέχουν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική 
Μηχανική, καθότι μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της ανάληψης του πολεοδοµικού ελέγχου και της εφαρµογής των διατάξεων του 
περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου και των Κανονισµών για την έκδοση 
αδειών οικοδοµής από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, μεγάλο μέρος 
των καθηκόντων του Δημοτικού Μηχανικού απαιτούν την επίβλεψη και έλεγχο των 
αναπτυξιακών έργων του Δήμου καθώς και σε λοιπά κατασκευαστικά έργα, 
απαιτώντας έτσι την κατάρτιση στην Πολιτική Μηχανική. 

(4) Στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης του Δημοτικού 
Μηχανικού, στην παράγραφο 3.2 να καθοριστεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
δεκαετή τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής, από την 
οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να 
περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο 
εργασιών. Ενόψει της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ανάληψης 
του πολεοδοµικού ελέγχου και της εφαρµογής των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως 
Οδών και Οικοδοµών Νόµου και των Κανονισµών για την έκδοση αδειών οικοδοµής 
από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, μεγάλο μέρος των καθηκόντων του 
Δημοτικού Μηχανικού θα εστιάζουν στην επίβλεψη και έλεγχο των αναπτυξιακών 
έργων του Δήμου καθώς και σε λοιπά κατασκευαστικά έργα, απαιτώντας έτσι την 
προηγούμενη πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής. 

 
(5) Να αποδώσει την ακόλουθη έννοια στον όρο «διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα», που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας σχετικά με την 
πείρα των υποψηφίων: 

 
«Διοικητικά καθήκοντα» σημαίνει καθήκοντα διοίκησης του συνόλου ή τμήματος 
μίας επιχείρησης, οργανισμού ή υπηρεσίας και αφορούν την εξέταση διαφόρων 
υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων ή και των 
εργασιών της σχετικής επιχείρησης, οργανισμού ή υπηρεσίας στα πλαίσια της 
οποίας γίνεται συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων στοιχείων και 
πληροφοριών, ετοιμασία σημειωμάτων και υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση 
προβλημάτων. 
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«Εποπτικά καθήκοντα» σημαίνει καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση, 
επίβλεψη, έλεγχο, συντονισμό και καθοδήγηση των εργοδοτουμένων, επιχείρησης, 
οργανισμού ή υπηρεσίας ή μέρους αυτών αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους και την οργάνωση, επίβλεψη, συντονισμό, έλεγχο, καθοδήγηση 
των εργασιών επιχείρησης, οργανισμού ή υπηρεσίας ή μέρους αυτών. 

 
Σημειώνεται ότι για την απόδοση των πιο πάνω εννοιών το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 
του τη νομική γνωμάτευση του Δικηγορικού Γραφείου «Χάρης Κυριακίδης», Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου ημερομηνίας 28/7/2021, η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της 
διαδικασίας πλήρωσης άλλης ανώτερης θέσης στο Δήμο, και στην οποία γίνεται 
εισήγηση όπως αποδοθούν οι πιο πάνω έννοιες λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία 
και τη φύση της υπό πλήρωση θέσης.  

 
(6) Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων να γίνει από Τριμελή 

Επιτροπή που να αποτελείται από τους ακόλουθους: 
 

(i) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικό Γραμματέα 
(ii) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικό Ταμία 
(iii) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας 

 
(7) Οι υποψήφιοι να υποβληθούν μόνο σε προφορικές εξετάσεις δεδομένου ότι υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα λαμβάνοντας υπόψη τόσο το οικείο σχέδιο υπηρεσίας που 
προνοεί ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές 
εξετάσεις, όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και τον 
κανονισμό 21 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Λάρνακας 
(Κ.Δ.Π.371/2000) με τους οποίους υιοθετήθηκαν οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας 
Κανονισμοί του Δήμου Λευκωσίας (Κ.Δ.Π. 71/2000).  

 
(8) Οι προφορικές εξετάσεις να διεξαχθούν από το Συμβούλιο σε ειδική κλειστή 

συνεδρία της ολομέλειας του, η οποία να οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο ειδικά για 
το σκοπό αυτό.  

 
(9) Για σκοπούς διοργάνωσης της προφορικής εξέτασης: 
 

(α) Να ζητηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε περίπτωση που 
αυτό αδυνατεί, να ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να ετοιμάσει δέκα 
ερωτήσεις με αντίστοιχες απαντήσεις. Με τις ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να 
διαφανεί κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν: 

 
(i) Τα προσόντα της παραγράφου 3.3 του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, ήτοι 

διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 
ευθυκρισία.  

 
(ii) Για την ακεραιότητα του χαρακτήρα που απαιτείται στην παράγραφο 3.3 του 

οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, να ζητηθεί από τον επιτυχόντα υποψήφιο 
πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. 

 
(β) Οι ερωτήσεις θα προσκομιστούν και παραδοθούν από εκπρόσωπο του 

Πανεπιστημίου σε κλειστό φάκελο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 
ημέρα των προφορικών εξετάσεων (πριν την έναρξη).  
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(γ) Μετά το άνοιγμα του κλειστού φακέλου, το Συμβούλιο θα επιλέξει επτά από τις 
δέκα ερωτήσεις για να τις υποβάλει στους υποψηφίους που θα κληθούν να 
παρουσιαστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξέτασης, όπως αυτό θα 
διαμορφωθεί από τη δημοτική υπηρεσία. 

 
(δ) Η μέγιστη βαθμολογία, η οποία θα δοθεί στο πλαίσιο της προφορικής εξέτασης, 

ορίζεται στις 20 μονάδες ανά ερώτηση και κατά συνέπεια, 140 μονάδες στο 
σύνολο. Η αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου κατά την προφορική εξέταση να 
βασιστεί στην αντίστοιχη απάντηση της κάθε ερώτησης και η αξιολόγηση να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη στο έντυπο βαθμολογίας από έκαστο Μέλος.  

 
(10) Η επιπρόσθετη ευδόκιμη πείρα, πέραν της απαιτούμενης με βάση την παράγραφο 

3.2. του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, που είναι σχετική με τα καθήκοντα της θέσης να 
πιστώνεται ως ακολούθως με μέγιστο τις 3 μονάδες: 

 
 1 έως και 3 συμπληρωμένα χρόνια 1 μονάδα 
 4 έως και 6 συμπληρωμένα χρόνια 2 μονάδες 
 7 συμπληρωμένα χρόνια και άνω 3 μονάδες 

 
Η ευδόκιμη πείρα θα αξιολογηθεί με την λήψη αντίγραφων καταστάσεων από κοινωνικές 
ασφαλίσεις, πιστοποιητικά αλλά και βεβαιώσεις από προηγούμενους εργοδότες. 
 
(11) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κατέχουν άλλα ακαδημαϊκά προσόντα σχετικά με 

τα καθήκοντα της θέσης, τα οποία είναι πέραν των απαιτούμενων στην παράγραφο 
3.1.1 του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας να πιστώνονται ως ακολούθως με μέγιστο τις 
3 μονάδες: 

 
 Δεύτερο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή δεύτερος τίτλος ή δεύτερο ισότιμο προσόν σε 

θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης να πιστώνεται με 1 μονάδα. 
 Πρώτο μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 

έτους σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης να πιστώνεται με 2 μονάδες. 
 Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης να πιστώνεται με 3 

μονάδες. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως ακαδημαϊκά προσόντα θεωρούνται τα διπλώματα και τα 
πτυχία που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ πιστοποιητικά 
παρακολούθησης μαθημάτων ή πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων δεν 
θεωρούνται ακαδημαϊκά προσόντα.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα περαιτέρω όπως ετοιμαστεί η προκήρυξη 
της κενής θέσης Δημοτικού Μηχανικού (Κλ. Α14(ii)) αμέσως μετά την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την 
αποπαγοποίηση της, η οποία θα ετοιμαστεί με βάση τις αποφάσεις που έχει λάβει 
ανωτέρω στη σημερινή του συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο και τεθεί προς έγκρισή 
ενώπιον του σε επόμενη συνεδρία.  
 
Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για την παρακολούθηση της διαδικασίας 
της πλήρωσης της θέσης και την παροχή νομικής υποστήριξης σε σχέση με την εν λόγω 
διαδικασία, χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου Χάρης Κυριακίδης 
Δ.Ε.Π.Ε., Νομικοί Σύμβουλοι, Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 
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6. Παράταση κατοχής θέσης Δημοτικού Μηχανικού  
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του Περί 
Δήμων Νόμου (Ν.111/1985), ανώτεροι δημοτικοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του 
Δημοτικού Μηχανικού, παύουν να κατέχουν τη θέση τους με τη συμπλήρωση της ηλικίας 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Δίνεται όμως η δυνατότητα, να παραταθεί ο διορισμός τους 
μέσω της σύγκλησης ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ειδοποίησης 
όχι μικρότερης των 7 και όχι μεγαλύτερης των 14 ημερών στην οποία θα ληφθεί απόφαση 
διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των 2/3 του συνολικού αριθμού των συμβούλων, η οποία θα 
επιτρέπει την συνέχιση της κατοχής της θέσης αυτής για περίοδο μη υπερβαίνουσας της 
θητείας του συμβουλίου που έλαβε την απόφαση ή περίοδο ενός έτους, οποιαδήποτε 
περίοδος είναι μικρότερη. 
 
Ο Δήμαρχος περαιτέρω ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα 
επέκτασης του διορισμού του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στη θέση του Δημοτικού Μηχανικού μέχρις 
ότου το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσει στην προκήρυξη και πλήρωση της θέσης του 
Δημοτικού Μηχανικού για να διασφαλιστεί η ορθή και άμεση επίβλεψη και συντονισμός 
των αναπτυξιακών έργων του Δήμου αλλά και ο έλεγχος και συντονισμός των εργασιών 
του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω,  αποφασίζει ομόφωνα όπως 
συγκληθεί ειδική συνεδρία, ως οι πρόνοιες του Άρθρου 54 του Περί Δήμων Νόμου (Ν. 
111/1985) για σκοπούς λήψης σχετικής απόφασης.   
 

7. Αποπαγοποίηση μόνιμων θέσεων πρώτου διορισμού 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για το περιεχόμενο της έκθεσης 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας, ημερ. 23/05/2022 με την οποία και 
δίνεται πληροφόρηση σε σχέση με τις μόνιμες θέσεις πρώτου διορισμού για τις οποίες έχει 
αποφασιστεί η εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης των πιο κάτω θέσεων πρώτου 
διορισμού.  
 
Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται ότι στη συνεδρία του ημερ. 11/11/2021, 
Αρ. Πρ. 1129, είχε προχωρήσει στο διορισμό της Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται 
από τους ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Επιθεωρητής Λογαριασμών, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός 
Δημοτικής Υπηρεσίας και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας για σκοπούς 
αξιολόγησης των προσόντων των επιτυχόντων υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις που 
έγιναν στις 29/1/2022 για τις τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις πρώτου διορισμού Βοηθών 
Γραμματειακών Λειτουργών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται περαιτέρω ότι λόγω 
απουσίας για λόγους ασθενείας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ από τα καθήκοντά της, εισήγηση της 
Υπηρεσίας είναι όπως τη θέση της στην Επιτροπή Αξιολόγησης λάβει ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, 
Δημοτικός Ταμίας, εισήγηση που έλαβε και την έγκριση του Δημάρχου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση, 
αποφασίζει ομόφωνα όπως: 
 
(1) Ετοιμαστεί επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία και να υποβάλλεται 

αίτημα όπως η  μία θέση Γεωπόνου (κλ. Α8, Α10 και Α11) που έχει εξαιρεθεί από την 
απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού μετονομαστεί σε θέση 
Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου  (κλ. Α8, Α10 και Α11) για την οποία θέση έχει 
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καταρτιστεί και εγκριθεί ενιαίο σχέδιο υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων και αφορά 
ουσιαστικά την ίδια θέση, προσόντα και καθήκοντα καθώς και την ίδια μισθολογική 
κλίμακα. 
 

(2) Η δημοτική υπηρεσία προχωρήσει με τις δέουσες ενέργειες για την προκήρυξη των 
πιο πάνω θέσεων και να επικοινωνήσει με τα αρμόδια πανεπιστημιακά ιδρύματα για 
διερεύνηση της δυνατότητας διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για τις πιο πάνω 
θέσεις, τα θέματα που θα συμπεριλαμβάνονται στις γραπτές εξετάσεις για την κάθε 
θέση, τη βαρύτητα που θα αποδοθεί σε κάθε θέμα, το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται 
καθώς και το κόστος ανάληψης της διαδικασίας και θα επανέλθει με σχετική 
ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη των σχετικών αποφάσεων πριν 
από την προκήρυξη των θέσεων. 

 
(3) Όπως στη θέση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στην Επιτροπή Αξιολόγησης για σκοπούς αξιολόγησης 

των προσόντων των επιτυχόντων υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 
29/1/2022 για τις τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις πρώτου διορισμού Βοηθών 
Γραμματειακών Λειτουργών διοριστεί ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Ταμίας. 

 
8. Πλακόστρωτος Χώρος στο παραλιακό μέτωπο- Εστιατόριο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα και με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ, 27/04/2022 και Αρ. Πρ. 1137, έχουν συνεχίσει οι 
διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με σκοπό την εξεύρεση μιας λύσης που να βρίσκει 
σύμφωνα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή το εστιατόριο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και την 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αναφορικά με τον πλακόστρωτο χώρο στο παραλιακό μέτωπο για τον 
οποίο θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια χρήσης και στις οποίες εκ μέρους του Δήμου 
συμμετείχαν ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Ομάδων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια παρουσιάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα δύο τοπογραφικά 
σχέδια, που έχουν ήδη αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία και 
αποτυπώνουν τις δύο ενδεχόμενες προτάσεις για επίλυση του θέματος και επεξηγεί ότι 
για σκοπούς αξιοποίησης όσο του περισσότερο δυνατού ωφέλιμου χώρου, στα δύο αυτά 
τοπογραφικά σχέδια υποβάλλεται η εισήγηση όπως απομακρυνθεί ο ανθώνας που 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο καθώς όπως και να μειωθεί το πλάτος του κόκκινου 
διαδρόμου διέλευσης. Ο Δήμαρχος ενημερώνει ωστόσο ότι τόσο η κατάργηση (ή μείωση 
του πλάτους ανάλογα με την προτεινόμενη λύση) του κόκκινου διαδρόμου διέλευσης και η 
κατάργηση του χώρου του ανθώνα και η αντίστοιχη παραχώρηση της άδειας χρήσης των 
χώρων που καταλαμβάνουν αποτελούν ρυθμίσεις που θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο 
διάστημα διαρκεί η παραχώρηση άδειας χρήσης του συνολικού πλακόστρωτου χώρου 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της προτεινόμενης λύσης. 
 
Στο τοπογραφικό σχέδιο της Λύσης «Α» , ο προτεινόμενος για χρήση από το 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ πλακόστρωτος χώρος ανέρχεται στα 86m2 και επιπρόσθετο χώρο 25m2 
μπροστά από τον ανθώνα, ο οποίος θα δύναται να παραχωρείται μόνο για όσο διάστημα 
είναι σε ισχύ η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση 
χρήσης των χώρων που βρίσκονται μπροστά από τους ανθώνες στο παραλιακό μέτωπο. 
Παράλληλα, ο κόκκινος διάδρομος διέλευσης που άπτεται του προτεινόμενου χώρου 
καταργείται.  
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Στο δε τοπογραφικό σχέδιο της Λύσης «Β» , ο προτεινόμενος για χρήση από το 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ πλακόστρωτος χώρος ανέρχεται επίσης στα 86m2 και επιπρόσθετο 24m2 
μπροστά από τον ανθώνα, ο οποίος θα δύναται να παραχωρείται μόνο για όσο διάστημα 
είναι σε ισχύ η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση 
χρήσης των χώρων που βρίσκονται μπροστά από τους ανθώνες στο παραλιακό μέτωπο, 
με τη διαφορά ότι σε αυτή την προτεινόμενη λύση, ο κόκκινος διάδρομος διέλευσης 
παραμένει με πλάτος 1 μέτρο.  
 
Ο Δήμαρχος περαιτέρω αναφέρει ότι οι πιο πάνω διαπραγματεύσεις έχουν απασχολήσει 
το Δήμο εδώ και καιρό καθαρά και μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς και βιωσιμότητας 
του εστιατορίου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και σημειώνει ότι άδεια χρήσης πλακόστρωτου χώρου 
παραχωρείται μόνο μπροστά από τα υποστατικά που κατέχονται στο παραλιακό μέτωπο 
και η οποιαδήποτε παραχώρηση πλακόστρωτου χώρου στο εστιατόριο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο 
οποίος δεν βρίσκεται μπροστά από το υποστατικό του είναι κατά παρέκκλιση και εξαίρεση 
της πολιτικής του Δήμου.  
 
Ακολουθεί εκτενής συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου αναφέρουν τους προβληματισμούς αλλά και απόψεις του σε σχέση με τα πιο 
πάνω. 
 
Ο Δήμαρχος, σε συνέχεια της συζήτησης, θέτει προς ψηφοφορία την υιοθέτηση της Λύσης 
«Α», ως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται, στην 
οποία και ο προτεινόμενος για χρήση από το ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ πλακόστρωτος χώρος 
ανέρχεται στα 86m2 και επιπρόσθετο χώρο 25m2 μπροστά από τον ανθώνα, ο οποίος 
χώρος μπροστά από τη σειρά των ανθώνων θα δύναται να παραχωρείται μόνο για όσο 
διάστημα είναι σε ισχύ η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
παραχώρηση χρήσης των χώρων που βρίσκονται μπροστά από τους ανθώνες στο 
παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, ο κόκκινος διάδρομος διέλευσης που άπτεται του 
προτεινόμενου χώρου καταργείται. Η κατάργηση του κόκκινου διαδρόμου διέλευσης και η 
κατάργηση του χώρου του ανθώνα και η αντίστοιχη παραχώρηση της άδειας χρήσης των 
χώρων που καταλαμβάνουν αποτελούν ρυθμίσεις που θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο 
διάστημα διαρκεί η παραχώρηση άδειας χρήσης του συνολικού πλακόστρωτου χώρου 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της προτεινόμενης λύσης. 
 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος εισηγείται όπως, σε περίπτωση όπου αυτή η πρόταση εγκριθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά δεν υπάρχει συμφωνία από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
τότε το θέμα θα επιλυθεί πλέον οριστικά μέσω των δικαστικών μέτρων που έχουν ήδη 
ληφθεί και δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση ή προσπάθεια για 
εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.  
 
Στη συνέχεια διεξάγεται ψηφοφορία, στην οποία υπέρ της πρότασης για υιοθέτηση της 
Λύσης «Α» ως άνω, ψήφισαν υπέρ 10 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν κατά 8 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τήρησε αποχή ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάριος 
Κουκουμάς.  
 
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία όπως παρουσιαστεί η Λύση «Α» στα ενδιαφερόμενα μέρη ως η μόνη 
προτεινόμενη από το Δήμο για καθορισμό του πλακόστρωτου χώρου που μπορεί να 
παραχωρηθεί στο εστιατόριο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, στην οποία και ο προτεινόμενος για χρήση 
από το ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ πλακόστρωτος χώρος ανέρχεται στα 86m2 και επιπρόσθετο χώρο 
25m2 μπροστά από τον ανθώνα, ο οποίος χώρος μπροστά από τη σειρά των ανθώνων 
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θα δύναται να παραχωρείται μόνο για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η προηγούμενη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης των χώρων που 
βρίσκονται μπροστά από τους ανθώνες στο παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, ο κόκκινος 
διάδρομος διέλευσης που άπτεται του προτεινόμενου χώρου καταργείται. Η κατάργηση 
του κόκκινου διαδρόμου διέλευσης και η κατάργηση του χώρου του ανθώνα και η 
αντίστοιχη παραχώρηση της άδειας χρήσης των χώρων που καταλαμβάνουν αποτελούν 
ρυθμίσεις που θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκεί η παραχώρηση άδειας 
χρήσης του συνολικού πλακόστρωτου χώρου ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
της προτεινόμενης λύσης. 
 
Περαιτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως σε περίπτωση 
που η Λύση «Α» δεν γίνει αποδεκτή από τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, τότε το 
θέμα θα επιλυθεί πλέον οριστικά μέσω των δικαστικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και 
δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση ή προσπάθεια για εξεύρεση 
μιας αμοιβαίας αποδεκτής συμβιβαστικής λύσης. 
 

9. Διαγωνισμός για παραχώρηση τεσσάρων αδειών χρήσης καταστήματος στη 
Νέα Δημοτική Αγορά Λάρνακας 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ημερ. 
13/05/2022 με την οποία αναφέρεται στην απόφαση Συμβουλίου Προσφορών αρ. πρ.133  
και ημερ. 7/4/2022, σύμφωνα με την οποία είχαν κληθεί για κλήρωση στις 12/5/2022 οι 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και εταιρεία AKM Meat Market για ένα κατάστημα για την πώληση 
Αλλαντικών/Γαλακτομικών/Συσκευασμένου Κρέατος και  οι ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  για ένα κατάστημα ελεύθερης χρήσης. 
 
Ο κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απέσυρε το ενδιαφέρον του και δεν παρευρέθηκε στην κλήρωση και 
ως εκ τούτου, το κατάστημα για την πώληση Αλλαντικών/Γαλακτομικών/Συσκευασμένου 
Κρέατος παραχωρείται στην ΑΚΜ Meat Market. 
 
Συνεπεία των ανωτέρω, στη Νέα Δημοτική Αγορά απομένουν δύο καταστήματα προς 
παραχώρηση, ένα κατάστημα ελεύθερης χρήσης και ένα ανθοπωλείο. Κατόπιν της 
σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Προσφορών, για αλλαγή της χρήσης του 
ανθοπωλείου σε κατάστημα ελεύθερης χρήσης, τόσο στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ όσο και στην 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  παραχωρείται από ένα κατάστημα ελεύθερης χρήσης στη Νέα Δημοτική 
Αγορά.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
αλλαγή χρήσης του ανθοπωλείου σε κατάστημα ελεύθερης χρήσης και την παραχώρηση 
των δύο καταστημάτων ελεύθερης χρήσης στις κ.κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. 
 

10. Αντικατάσταση Συντονιστή Δημοτικής Ομάδας ΔΗ.ΣΥ Δήμου Λάρνακας  
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Επαρχιακού 
Γραμματέα του ΔΗ.ΣΥ. Λάρνακας ημερ. 12/5/2022 με την οποία και ενημερώνει την 
ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει αποφασίσει όπως ορίσει ως νέο Συντονιστή 
της Δημοτικής Ομάδας ΔΗ.ΣΥ. του Δήμου Λάρνακας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Άκη 
Ζαννέτου σε αντικατάσταση του κ. Πάμπου Γαβριήλ. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει γνώση των ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα όπως 
εγκρίνει τον διορισμό του κ. Άκη Ζαννέτου ως νέο Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας 
ΔΗ.ΣΥ. του Δήμου Λάρνακας. 
 

11. Ανάληψη ευθύνης Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας από Δήμο Αραδίππου 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή της Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου ημερ. 18/05/2022 προς τον κ. 
Νίκο Νουρή, Υπουργό Εσωτερικών με την οποία και τον πληροφορεί για την πρόθεση του 
Δήμου Αραδίππου να εντάξει τη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας κάτω από την δική του 
ευθύνη και δικαιοδοσία.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα όπως δεν συναινέσει 
στην ικανοποίηση της εν λόγω εισήγησης του Δήμου Αραδίππου. Περαιτέρω, αποφασίζει 
ομόφωνα όπως ο Δήμος προχωρήσει σε διαβούλευση με τον Δήμο Αραδίππου για 
αναθεώρηση των δημοτικών ορίων έκαστου Δήμου, μέσα στα πλαίσια της εισήγησης του 
Δήμου Αραδίππου, τα αποτελέσματα της οποίας θα τεθούν ενώπιον του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε επόμενη συνεδρία για ενημέρωση και έγκριση.  
 
 

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

 
 
 

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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