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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡ.1146 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 
Χώρος συνεδρίας: Θέατρο Γιώργος Λυκούργος 
Ημερομηνία :   26 Σεπτεμβρίου 2022  
Ώρα:    3.00 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 

√  
Προσήλθε στη συνεδρία 
κατά την έναρξη της 
συζήτησης του θέματος 5 

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. Κατά τη συζήτηση του θέματος 3, οι 
συμμετέχοντες αποχωρούν από την αίθουσα 
συνεδρίασης και πρακτικά σχετικά με το θέμα 3 
εξουσιοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως 
τηρεί ο Δήμαρχος. 
 
 

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.1144 ημερ. 7/9/2022  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 
1.2 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.1145 ημερ. 7/9/2022 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το πιο πάνω πρακτικό.  
 

2. Έγκριση εισηγήσεων από Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικών Επιτροπών 
 

2.1 Πρακτικό Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού Αρ.Πρ.48 ημερ. 20/6/2022 
 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την 20/06/2022, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρία της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο πρακτικό Αρ. 48, 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. Καθορισμός Οργάνου για εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων  
 

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. 

 
4. Μετονομασία υφιστάμενης οδού Τάσου Μάρκου σε άλλη οδό 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Υπουργείου 
Άμυνας ημερ. 20/06/2022 προς την Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων, η οποία και 
έχει διαβιβαστεί στον Δήμο, με την οποία και γίνεται ενημέρωση ότι αποφασίστηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο η προαγωγή επ’ ανδραγαθία των αξιωματικών Τάσου Μάρκου, 
Χρίστου Φώτη και Ανδρέα Αρέστη στον βαθμό του Αντιστράτηγου και οι Δήμοι και 
Κοινότητες που έχουν στα όριά τους οδούς που αναφέρονται στους πεσόντες 
Αξιωματικούς, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές επί των εν λόγω οδών 
ούτως ώστε να αναφέρονται στον βαθμό στον οποίο προήχθησαν με την σχετική 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  
 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν γίνει εισηγήσεις από 
την οικογένεια του μ. Τάσου Μάρκου για τρεις λεωφόρους στη Λάρνακα που θα 
μπορούσαν να μετονομασθούν σε Λεωφόρο Τάσου Μάρκου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και συζητά εκτενώς το θέμα, 
αποφασίζει ομόφωνα την  μετονομασία της Κυκλικής Λεωφόρου στους Άγιους 
Ανάργυρους σε Λεωφόρο Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου.   
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5. Ονοματοδοσία υφιστάμενου δρόμου (τμήμα των οδών Τροόδους και 

Πενταδακτύλου) που αποτελεί την είσοδο προς τη βιομηχανική περιοχή της 
Λάρνακας, μετά από αίτημα του Αν. Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού 
Σήμανσης Αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για το αίτημα του Αν. Διευθυντή του 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα για 
Ονοματοδοσία υφιστάμενου δρόμου (τμήμα των οδών Τροόδους και Πενταδακτύλου) που 
αποτελεί την είσοδο προς τη βιομηχανική περιοχή της Λάρνακας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της έκθεσης της 
Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ημερ. 26/8/2022 καθώς και την εισήγηση 
του Δημοτικού Μηχανικού για ονομασία της οδού σε οδό Βουφαβέντο, συνάδοντας με τις 
παρακείμενες οδούς, οι οποίες έχουν σχετική ονομασία, αποφασίζει ομόφωνα όπως ο 
υφιστάμενος δρόμος (τμήμα των οδών Τροόδους και Πενταδακτύλου) που αποτελεί την 
είσοδο προς τη βιομηχανική περιοχή της Λάρνακας ονομαστεί σε οδό Βουφαβέντο.  
 

6. Πρόταση από κατόχους υποστατικών Μακένζυ για αναβάθμιση των 
κρεβατακιών και ομπρέλλων μπροστά από τα υποστατικά τους με δικά τους 
έξοδα ενώ η λειτουργία να συνεχίσει όπως σήμερα 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κάποιοι εκ των κατόχων υποστατικών 
στο Μακένζυ έχουν εκφράσει την επιθυμία να αναβαθμίσουν τα κρεβατάκια και τις 
ομπρέλες που βρίσκονται μπροστά από τα υποστατικά τους με δικά τους έξοδα ενώ 
παράλληλα η διαχείριση και λειτουργία της παραλίας να παραμείνει ευθύνη του Δήμου, ως 
έχει σήμερα. Ο Δήμαρχος ανέφερε περαιτέρω ότι μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διαμορφωθεί με τρόπο όπως οι κάτοχοι των υποστατικών να αγοράσουν 
με δικά τους έξοδα και να προμηθεύσουν δωρεάν στον Δήμο κρεβατάκια και ομπρέλες 
που θα τύχουν της έγκρισης του Δήμου με σκοπό να τα τοποθετήσουν κατά μήκος της 
πρόσοψης των υποστατικών τους στην παραλία Μακένζυ. Το όφελος που θα έχει να 
αποκομίσει ο εκάστοτε κάτοχος υποστατικού θα μπορούσε δυνητικά να λάβει την μορφή 
της κατοχής του αποκλειστικού δικαιώματος λήψης παραγγελιών και εξυπηρέτησης των 
λουόμενων που θα επιλέγουν τα κρεβατάκια μπροστά από το υποστατικό ενώ τη 
διαχείριση και χρέωση των κρεβατακιών και ομπρέλων θα συνεχίσει να έχει ο Δήμος. 
Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, ο λουόμενος δεν θα είναι υποχρεωμένος υπό καμία 
περίσταση να παραγγείλει και να καταναλώσει από το συγκεκριμένο υποστατικό. 
 
Ακολουθεί εκτενής συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
επικεντρώνεται στην ανάγκη αναβάθμισης του Μακένζυ και των θεμάτων της ευρύτερης 
καθαριότητας και διαχείρισης του χώρου τόσο σε ό,τι αφορά τις παράνομες τοποθετήσεις 
τραπεζοκαθισμάτων στις οποίες προβαίνουν οι εστιάτορες και εμποδίζουν την ελεύθερη 
δίοδο των πεζών αλλά και σε θέματα περισυλλογής σκυβάλων και εξωδίκων που θα 
πρέπει να εκδίδονται για να αποτρέπουν την αλόγιστη ρίψη τους. Παράλληλα, η πρόταση 
που υποβάλλεται θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και να διαμορφωθεί με τρόπο που δεν 
θα δημιουργεί κεκτημένα δικαιώματα ως προς την διαχείριση της παραλίας, που ανήκει 
αποκλειστικά στον Δήμο.  
 
Ο Δήμαρχος εισηγείται όπως οι δημοτικές ομάδες καταγράψουν και μελετήσουν τα 
σχετικά με το Μακένζυ θέματα, όχι μόνο σε σχέση με τα κρεβατάκια και ομπρέλες αλλά 
και τα γενικότερα θέματα καθαριότητας, οριοθέτησης και αναβάθμισης του χώρου και 
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οριστεί συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εν ευθέτω χρόνω στην οποία θα συζητηθούν 
αποκλειστικά αυτά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη το εύρος του θέματος και την εισήγηση 
του Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα όπως οι δημοτικές ομάδες καταγράψουν και 
μελετήσουν τα σχετικά με το Μακένζυ θέματα, όχι μόνο σε σχέση με τα κρεβατάκια και 
ομπρέλες αλλά και τα γενικότερα θέματα καθαριότητας, οριοθέτησης και αναβάθμισης του 
χώρου και οριστεί συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εν ευθέτω χρόνω στην οποία θα 
συζητηθούν αποκλειστικά αυτά.  
 

7. Μέτρα αναζωογόνησης εμπορικού κέντρου 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Προέδρου του 
Συνδέσμου Καταστηματαρχών Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας ημερ. 16/09/2022 
με την οποία ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή έρευνας και 
προώθησης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία. 
Ο Σύνδεσμος παράλληλα ζητά την εισφορά του Δήμου καθώς οι δράσεις αυτές 
αποσκοπούν στη διατήρηση και αναζωογόνηση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της 
πόλης της Λάρνακας. Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος ζητά από τον Δήμο όπως στηρίξουν την 
προσπάθεια αυτή διαφημίζοντας το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο Λάρνακας τουλάχιστον στα 
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Συμπληρώνει ότι το ποσό το οποίο έχει αιτηθεί ο 
Σύνδεσμος για να καλύψει την ποσοτική και ποιοτική έρευνα αλλά και το κόστος 
προωθητικών ενεργειών στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέρχεται σε αυτό των 
€26.600. 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο περαιτέρω ότι στις 17/10/2022 
προγραμματίζονται τα εγκαίνια του έργου Ανάπλασης οδών και διευκόλυνση πρόσβασης 
ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), Α΄Φάσης, στο αστικό κέντρο της Λάρνακας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν σχετικής 
εκτενούς συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση του ποσού 
των €26.600 στον Συνδέσμο Καταστηματαρχών Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας 
για υποστήριξη των προσπάθειών τους για προώθηση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου, 
το οποίο θα συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό για το έτος 2023.  
 

8. Χρήσεις και διάθεση περιπτέρων στην Αυλή του Συμπλέγματος Ζουχούρι 
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκθεση της Υπηρεσίας ημερ. 
21/09/2022 με την οποία και περιγράφονται οι προτεινόμενες χρήσεις των περιπτέρων 
στην Αυλή του Συμπλέγματος Ζουχούρι. Οι διαθέσιμοι χώροι που μπορούν να 
παραχωρηθούν σε τρίτους για χρήση είναι τέσσερα περίπτερα. Κατά τη διαμόρφωση των 
προτεινόμενων χρήσεων, λήφθηκαν υπόψη οι χρήσεις των καταστημάτων που θα 
στεγάζονται στη νέα Δημοτική Αγορά καθώς και το ότι στα εν λόγω περίπτερα δεν δύναται 
να τοποθετηθεί φουγάρο και ως εκ τούτου, η χρήση τους θα πρέπει να είναι τέτοια που 
δεν θα είναι προαπαιτούμενο.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και κατόπιν εκτενούς 
συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
(α) Η χρήση των περιπτέρων, τα οποία θα είναι καταστήματα take away, θα είναι η εξής: 
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 Περίπτερο 
 Donuts/Κρέπες 
 Καντίνα για Street Food ( π.χ. Hot Dogs, Salad Bar, Sandwich) 
 Καφέ 

 
(β) Τα κριτήρια παραχώρησης και μοριοδότησης των περιπτέρων να είναι τα εξής:  
 

 Επιχείρηση τύπου Franchise:  20 μονάδες (εξαιρουμένου της χρήσης του 
περιπτέρου)  

 Κάτοχος ανάλογης εμπειρίας στην πώληση των προϊόντων του ζητούμενου 
υποστατικού: 80 μονάδες (10 μονάδες ανά συμπληρωμένο έτος εμπειρίας). Στη 
χρήση περιπτέρου οι μονάδες θα είναι 100.    

 Κλήρωση σε περίπτωση ισοβαθμίας εάν δεν υπάρχουν αδιάθετα πρατήρια για 
ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων. 

 
(γ) Κάθε περίπτερο εμβαδόν 25τ.μ.  και τα δικαιώματα άδειας χρήσης που θα 
καταβάλλει ο κάθε αδειούχος θα ξεκινούν από €10,00 + Φ.Π.Α. ανά τετραγωνικό μέτρο 
μηνιαία. Η προσφορά θα κατοχυρωθεί για εκάστη εκ των τεσσάρων χρήσεων στον 
προσφοροδότη ο οποίος υποβάλλει προσφορά με το υψηλότερο σε συνδυασμό με την 
συγκέντρωση της υψηλότερης βαθμολογίας μοριοδότησης. Η υψηλότερη οικονομική 
προσφορά να μοριοδοτείται με 100 μονάδες.  
 
(δ) Η μοριοδότηση της οικονομικής προσφοράς να αποτελεί το 60% της συνολικής 
βαθμολογίας και τα κριτήρια που αποφασίστηκαν και αναφέρονται πιο πάνω να 
αποτελούν το άλλο 40% της συνολικής βαθμολογίας.  
 

9. Διάθεση κονδυλίων από Ειδικό Ταμείο Χώρων Πρασίνου και 
Αντισταθμιστικών Μέτρων 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι  κατά την ετοιμασία του 
Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού 2022, και κατόπιν διαβεβαιώσεων από το Δημοτικό 
Μηχανικό ότι τα πιο κάτω ποσά μπορούν να διατεθούν για τους αναφερόμενους σκοπούς, 
το ποσό ύψους €2,2 εκατομμυρίων που εισπράχθηκε στα πλαίσια αντισταθμιστικών 
μέτρων θα διατεθεί για τις ανάγκες των περιοχών από τις οποίες εισπράχθηκαν τα 
αντισταθμιστικά μέτρα. Πιο αναλυτικά, από το εν λόγω κονδύλι, ποσό €1 εκατομμυρίου θα 
αξιοποιηθεί για τις ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε περιοχές όπου εισπράχθηκαν τα 
αντισταθμιστικά μέτρα, ενώ ποσό €500.000 από το κονδύλι αυτό θα διατεθεί για την 
αντικατάσταση των πεζοδρομίων της πόλης. Από το πιο πάνω Ειδικό Ταμείο, θα 
αγοραστεί ένα καινούργιο σάρωθρο αξίας €250.000 για καθαρισμό των δρόμων.  

 
Παράλληλα, από το Ειδικό Ταμείο Χώρων Πρασίνου το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου 
σε ποσό ήτοι €400,000, για το έτος 2022 θα χρησιμοποιηθεί ποσό των  €106.055,15 ως ο 
πίνακας που ετοιμάστηκε από τον Εκτ. Χρέη Υπεύθυνου Πρασίνου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και που 
στάληκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα διατεθεί για την ανακατασκευή των πάρκων Τουζ 
Χανέ, Κρίνων, Παύλου Μελά και Θέμιδος. Το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευτεί για την 
δημιουργία πάρκων στον Προϋπολογισμό του 2023. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει γνώση των ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα να 
εγκρίνει τη διάθεση των πιο πάνω ποσών ως συμπεριλήφθηκαν στον Αναθεωρημένο 
Προϋπολογισμό για το έτος 2022. 
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10. Υπηρεσία Καθαριότητας/Σκυβάλων Δήμου Λιβαδιών 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Δημάρχου 
Λιβαδιών κ. Μάριου Αρμένη, ημερ. 10/08/2022, με την οποία αναφέρει ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο Λιβαδιών σε συνεδρία του αποφάσισε όπως ο Δήμος Λάρνακας αναλάβει την 
περισυλλογή σκυβάλων εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λιβαδιών, αρχίζοντας από 
την 1/09/2022 έναντι του ιδίου ποσού που ο Δήμος Λιβαδιών μέχρι τότε κατέβαλε στον 
ιδιώτη εργολάβο που είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής στον Δήμο 
Λιβαδιών. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Λιβαδιών αναφέρει ότι ο Δήμος Λιβαδιών είναι 
διαθέσιμος να παραχωρήσει προσωρινά το κατάλληλο προσωπικό. 
 
Ο Δήμαρχος περαιτέρω ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η υπηρεσία του Δήμου 
Λάρνακας έχει ήδη ξεκινήσει την περισυλλογή των σκυβάλων από την 1/9/2022, έχουν 
γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση σκυβαλοφόρου και τη στελέχωση των 
συνεργειών με το απαραίτητο προσωπικό για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που 
προκύπτουν. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι τα δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στον Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στην Κόσιη θα επιβαρύνουν το Δήμο 
Λιβαδιών και θα καταβάλλονται απευθείας από αυτόν. Σημειώνει καταληκτικά ότι η εν 
λόγω συνεργασία θα αξιολογηθεί εντεύθω χρόνω και εάν κριθεί ότι οι επιβαλλόμενες 
αυξήσεις καυσίμων είναι τέτοιες που απαιτούν την αναπροσαρμογή του ποσού που 
καταβάλλεται από το Δήμο Λιβαδιών προς το Δήμο Λάρνακας θα γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες προς το σκοπό αυτό.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα την 
έγκριση της ανάληψης της Υπηρεσίας περισυλλογής σκυβάλων του Δήμου Λιβαδιών από 
το Δήμο Λάρνακας.   
 

11. Διορισμός Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α) 
 
Το Συμβούλιο ενημερώνεται για την έκθεση του Δημοτικού Μηχανικού ημερ. 12/9/2022 με 
την οποία και εισηγείται όπως εγκριθεί η πιο κάτω Τμηματική  Επιτροπή Αλλαγών και 
Απαιτήσεων για Συμβόλαιο με αρ. 662 (ημερομηνία υπογραφής 21.04.2022)- 
Συμπλήρωση του Έργου Δημοτικής Αγοράς και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στη 
Λάρνακα. 
 

 Συντονιστής:  
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Δημοτικός Μηχανικός 
 

 Μηχανικός Έργου:  
Demetrios Constantinou & Associates, George Tsolakis, Petras Tsampikos 
Architects - Engineers  

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

Αν. Πρόεδρος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός Επιθεωρητής 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Ανώτερος Τεχνικός 
Μέλος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τεχνικός 
Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Β. Γραμματειακός Λειτουργός    
Αν. Γραμματέας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, Β. Γραμματειακός Λειτουργός    
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Ακολουθεί συζήτηση και το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο πάνω 
εισηγήσεις. 
 

12. Πρόσληψη 6 Τεχνικών Μηχανικών Ορισμένου Χρόνου  
 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 13/7/2022 , Αρ. Πρ. 1142, ο Δήμος με δημοσίευση του στην 
Επίσημη Εφημερίδα ημερ. 29/7/2022, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται 
δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση έξι (6) Τεχνικών Μηχανικών Ορισμένου Χρόνου 
(Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερεις (24) μήνες για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του Δήμου Λάρνακας και/ή 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων/προγραμμάτων και/ή 
Πολεοδομικών Έργων καθώς και την κάλυψη αναγκών του Κλάδου Πολεοδομικού και 
Οικοδομικού Ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Υπεβλήθηκαν συνολικά 18 εμπρόθεσμες αιτήσεις. Η Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων 
και Αξιολόγησης Αιτήσεων με έκθεση της ημερ. 23/9/2022 ενημερώνει ότι υπεβλήθηκαν 
συνολικά 18 εμπρόθεσμες αιτήσεις και, αφού προέβη στην αξιολόγηση των αιτήσεων, 
κάλεσε τους 17 εκ τους 18 υποψηφίους σε προφορική εξέταση για αξιολόγηση των 
προσόντων της ακεραιότητας χαρακτήρα, υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας, ευθυκρισίας 
και τεχνικής κατάρτισης. Οι υποψήφιοι που κλήθηκαν στην προφορική εξέταση ήταν αυτοί 
που κατείχαν το απαιτούμενο Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική. 
 
Από τους 17 υποψήφιους που κλήθηκαν, οι 15 υποψήφιοι επέδειξαν ενδιαφέρον για τις 
θέσεις και παρευρέθηκαν στην προφορική εξέταση. Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την 
προφορική εξέταση και απέδωσε την βαθμολογία της στην προφορική εξέταση, 
προχώρησε στην μοριοδότηση των λοιπών προσόντων των υποψηφίων ως οι μονάδες 
που αποφασίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην δημοσίευση των θέσεων. 
 
Από τον συνοπτικό πίνακα της μοριοδότησης των υποψηφίων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει 
και τις μονάδες της προφορικής εξέτασης, προκύπτει η πιο κάτω τελική σειρά κατάταξης 
των υποψηφίων:  
 

1. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
2. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
3. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
4. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
5. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
6. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
7. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (ισοψηφία στην 7η θέση) 
8. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
9. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
10. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
11. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
12. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
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13. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
14. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

 
Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση όπως στις 6 θέσεις Τεχνικού 
Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα 
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, διοριστούν οι ακόλουθοι υποψήφιοι: 
 

1. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   
2. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
3. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
4. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
5. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
6. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα όπως 
για την πλήρωση των 6 θέσεων Τεχνικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii), Α7 
και Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, 
επιλεγούν για διορισμό οι ακόλουθοι υποψήφιοι οι οποίοι είναι οι έξι πρώτοι κατά σειρά 
κατάταξης στον πιο πάνω πίνακα: 
 

1. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
2. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
3. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
4. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
5. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
6. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
Νοείται ότι θα γίνει γραπτή προσφορά στους πιο πάνω υποψηφίους, η οποία θα αναφέρει 
την αμοιβή τους και τους λοιπούς όρους υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού Μηχανικού 
Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8(i)). Σε περίπτωση όπου υποψήφιος δεν 
αποδεκτεί την προσφορά που θα του γίνει, τότε η Επιτροπή θα προχωρήσει στον 
αμέσως επόμενο υποψήφιο στον κατάλογο, νοουμένου ότι κρίνεται κατάλληλος για τη 
θέση που του προσφέρεται.  
 

13. Ενημέρωση για την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για ανάκληση της προσφοράς τους για ανάληψη 
έργων εξετάσεων σε εξωτερικούς φορείς 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστολή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου ημερ. 2/9/2022 όπου αναφέρεται ότι με απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου ανακαλεί την προσφορά του για διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων για 
τη θέση πρώτου διορισμού Δημοτικού Μηχανικού καθότι μέχρι νεότερης απόφασης δεν 
αναλαμβάνει έργα εξετάσεων σε εξωτερικούς φορείς.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης, αποφασίζει ομόφωνα όπως η 
Υπηρεσία αποταθεί σε άλλα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που είναι σε 
θέση να αναλάβουν την ετοιμασία των εν λόγω εξετάσεων. 
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14. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τα πρακτικά της συνάντησης στο 
Δήμο με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών 

 
Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα πρακτικά της συνάντησης που 
έγινε με το Δήμο Λάρνακας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών στις 28/7/2022 σε 
σχέση με τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου στο Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας. 

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

__________________ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Λάρνακα,  15 Νοεμβρίου 2022 


