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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1144 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Χώρος συνεδρίας: Πολυχώρος Δημιουργικότητας και Πολιτισμού 
Ημερομηνία :   7 Σεπτεμβρίου 2022  
Ώρα:    2.30 μ.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 

Αλέξανδρος Αναστασίου Δημοτικός Ταμίας 

Χριστίνα Ορφανίδου 
Κοντοπύργου 

Λειτουργός Δημοτικής 
Υπηρεσίας  
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1.      Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 

 
1.1 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1141 ημερ. 6/7/2022  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 
1.2 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1142 ημερ. 13/7/2022 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 
1.3 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1143 ημερ. 28/7/2022  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 

2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 
2.1  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.390, ημερ.5/7/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 5/7/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 390, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής 
όπως αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.2  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.391, ημερ.14/7/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 14/7/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 391, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής 
όπως αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.3  Πρακτικό Διαχειριστικής Επιτροπής Αρ.392, ημερ.6/9/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 6/9/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 392, 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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2.4 Πρακτικό Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 

Θεμάτων Αρ.Πρ.67 ημερ. 17/03/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την 17/3/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντισμού και Προσφυγικών 
Θεμάτων κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρακτικό Αρ. 67, 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 Πολεοδομίας Αρ. Πρ. 156  (Μέρος Β’) ημερ. 29/7/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 29/7/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Πολεοδομίας κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 156 (Μέρος Β’), το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Άθως Καζαντζής αναφέρει ότι το θέμα 6.5 του εν λόγω 
πρακτικού (σελ.13 από 30), «Επιστολή εταιρείας Pauhad Constructions & Development 
Ltd, ημερ. 30/06/2022, με αρ. εγγράφου 8280, σχετικά με την Πολεοδομική Αίτηση με αρ. 
173/21» θα πρέπει να παραπεμφθεί εκ νέου στην Επιτροπή Πολεοδομίας προς εξέταση 
του περιεχομένου της επιστολής καθότι η Επιτροπή έχει μόνο μελετήσει και αποφανθεί 
επί του αιτήματος των Αιτητών/Μελετητών για να παρευρεθούν σε συνεδρία της 
Επιτροπής και όχι των λοιπών αναφερομένων στην επιστολή. 
 
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 με εξαίρεση του θέματος 6.5 ως άνω το οποίο και παραπέμπεται στην 
Επιτροπή για εξέταση.  
 
2.6  Πρακτικό Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας Αρ.Πρ.146, ημερ. 

23/6/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 23/6/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Υγειονομείου και Καθαριότητας κατά την οποία συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 146, 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 Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας Αρ.Πρ.52 
ημερ. 21/7/2022 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την 21/7/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τροχονομίας κατά την οποία 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 52, το 
οποίο στάληκε από προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επισυνάπτεται.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει γνώση των γεγονότων και των υποστηρικτικών 
εγγράφων για το κάθε θέμα και αφού συζητά τις εισηγήσεις της πιο πάνω Επιτροπής 
όπως αυτές φαίνονται στο πιο πάνω πρακτικό, εγκρίνει ομόφωνα τις εισηγήσεις αυτές στο 
σύνολο τους. 
 
2.8 Πρακτικό Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού Αρ. Πρ. 26, ημερ.9/8/2022 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 9/8/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 26, το οποίο στάληκε από 
προηγουμένως στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται.  
 
Το υπόλοιπο μέρος των πρακτικών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα εμπεριέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η ψευδωνυμοποίηση ή και ανωνυμοποίηση δεν 
αποτελεί επαρκές μέτρο προστασίας και για το λόγο αυτό δεν δημοσιεύεται. 
 
3. Αξιολόγηση απόδοσης εργολάβου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για το έργο ανέγερσης της 

Δημοτικής Αγοράς και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από το Δήμαρχο για το Συμβόλαιο της νέας 
Δημοτικής Αγοράς και για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία για τις 
δημόσιες συμβάσεις και ότι έχει ήδη αποσταλεί καθήκοντος επιστολή στην Επιτροπή 
Αποκλεισμού, ενημερώνοντας την για τον τερματισμό λόγω παράβασης ουσιώδους όρου 
του Συμβολαίου με τον ανάδοχο του έργου και αποφάσισε όπως διοριστεί τριμελής 
επιτροπή για να ετοιμάσει έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 30 των ΚΔΠ 
138/2016 και 376/2016 για να αποσταλεί στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 
το Γενικό Ελεγκτή. 

 
Ως μέλη της επιτροπής διορίζονται οι: (α) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, (β) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, και (γ) 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με οδηγίες όπως προχωρήσουν με την ετοιμασία της σχετικής έκθεσης.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει γνώση της έκθεσης, θα εξετάσει εάν ενδεχομένως 
πρέπει να αποσταλεί και στην Επιτροπή Αποκλεισμού για την εξέταση ενδεχόμενου λόγου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 37. 
 
 
4. Πρακτικό Επιτροπής Πολεοδομίας Αρ. Πρ. 156 (Μέρος Α’)  ημερ. 29/7/2022  

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

 
 

Λάρνακα, 23 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


