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Πρακτικά 490ής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

 
 του Δήμου στις 12/10/2010  από τις 6:30μμ-8:15μμ. 

 
 
Αρ συνεδρίας: 13/2010 
 
 
Παρόντες
 

: 

κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
 Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
  
 Μαρία Πασχάλη Ανδρέας Μαϊμάρης            

Ανδρούλα Αντωνίου Φρόσω Γεωργιάδου     
Χάρια Παπαγεωργίου Στέλλα Σουρμελή   
Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη   
Ανδρέας Κωνσταντίνου        Δημήτρης Τσίγκης  Μέλη 
Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού 
Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς  Συμβουλίου 
Μιχαήλ Ιερείδης Μάριος Ανδρέου   
Σταύρος Σταυρινίδης Σωτήρης Λουκαΐδης   
Μενέλαος Κωμοδίκης    Κώστας Σωφρονίου                         

 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
 
 
 
Απόντες
 

: 

κ.κ.  Κωνσταντίνος Κούκος              
 Γιώργος Χρυσάνθου     Μέλη 
 Άθως Παρισινός Δημοτικού 
 Άθως Αγαπητός                      Συμβουλίου 

 
 
 
Παρευρισκόμενος
 

: 

κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 

 
Δικαιολόγηση Απουσιών: 

H απουσία του κ. Κ.Κούκου δικαιολογήθηκε. 
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Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

Τα σημειώματα των συνεδριών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερομηνίας 5/7/2010 και 
1/9/2010 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 

490.1 

 

[5.4.1.2.01]  Πρόταση του Δήμου του Τέραμο Ιταλίας για συμμετοχή του 
Δήμου Στροβόλου στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
EuropeAid/129200/ΑCT/TPS 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
ημερομηνίας 5/07/2010 είναι σχετική). 

 
Το έργο αφορά την προώθηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση της    
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, 
την ενδυνάμωση της υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού υπέρ των πολιτικών 
ενάντια στη φτώχεια και την προώθηση της ισότητας μεταξύ των αναπτυγμένων 
και αναπτυσσόμενων χωρών. 

 
Το κόστος για τη συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα ανέρχεται στα 
€20,000 για τα τρία χρόνια για τα οποία θα διαρκέσει το έργο και το οποίο αφορά 
ανθρωποώρες και γραφειακό εξοπλισμό. 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο πιο πάνω έργο. 

 
490.2 

 

[5.6.03]  Συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και  
Πόλεων Open Days 2010 και διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης στο Δήμο 
Στροβόλου  

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
ημερομηνίας 1/09/2010 είναι σχετική.) 
 
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο ημερίδα 
πληροφόρησης για το ρόλο των τοπικών αρχών στη μείωση των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα CO2 

 

και χρηματοδοτικά μέσα. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Open Days 2010 σε συνεργασία με το 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.  

Σε ότι αφορά τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου στην 
ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων ο Δημοτικός Γραμματέας ανάφερε 
ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό. 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

490.3 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερομηνίας 
21/7/2010 κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

  
490.4 [Β166/99] Αρεταίειον Ιατρικό Κέντρο Λτδ  

 
(Η παρ. 423.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/11/2006 
είναι σχετική) 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 423.8/14.11.06 απόφασή του ενέκρινε τη λήψη  
δικαστικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου για τις προσθήκες και μετατροπές που έγιναν στο πιο 
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πάνω Ιατρικό Κέντρο χωρίς να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 
του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, άδεια οικοδομής. 

 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταχωρήθηκε τον Μάρτιο του 2007 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας η ποινική υπόθεση με αρ. 5819/07. 

 
Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων στην πιο πάνω υπόθεση, με επιστολή του ημ. 5/5/2010 ζητά 
από το Δήμο τον τερματισμό της ποινικής δίωξης των πελατών του για τους λόγους που 
αναφέρονται σ’αυτή, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια 
διάταξη.  

 
Ο Δήμαρχος πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι με υπόδειξή του δικηγόρου του Δήμου στην 
υπόθεση, αποσύρθηκαν οι κατηγορίες 1 έως 6 όπως αυτές διατυπώνονταν στο κατηγορητήριο 
εναντίον όλων των κατηγορουμένων, ότι η ποινική δίωξη συνεχίζεται εναντίον της εταιρείας μόνο 
και ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τον τερματισμό της. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα για τερματισμό της ποινικής δίωξης της 
εταιρείας.  

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσωπικού 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερομηνίας 22/09/2010 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο.   
 

490.5   
490.6  
490.7  
490.8             Θέματα προσωπικού 
490.9  
490.10  

   
490.11 [15.27.05.02]  Πλήρωση μίας  κενωθείσας θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή, 

κλίμακα Α5(2η)-Α7-Α8(ι) 
 
(Η παρ.6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερομηνίας 
22/09/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη διαδικασία πλήρωσης της κενωθείσας, με την παραίτηση του κ. Μ. 
Δημητριάδη, θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή όπως φαίνεται πιο κάτω: 
I. Δομή αξιολόγησης – Βαρύτητα κριτηρίων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Γραπτή εξέταση 

(α) Γραπτή εξέταση 0 – 100 μονάδες 
(β) Προφορική εξέταση 0 – 20  
(γ) Προσόντα τα οποία με βάση το 

σχέδιο υπηρεσίας θεωρούνται 
πλεονέκτημα 0 – 5  

(δ) Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα 0 – 3  
(ε) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα 

της θέσης 0 – 5  
(στ) Αξιολόγηση από τον αρμόδιο 

Προϊστάμενο Τμήματος 0 – 5  
 0 – 138 μονάδες 



4 
_____________________________________________________________________ 

Πρακτικά 490ής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 12/10/2010 
 
 

 
Δομή: (α) Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, 

κατανόηση κειμένου, 
γλωσσικές παρατηρήσεις) 30 μονάδες 

(β) Ειδικό Θέμα (γνώσεις για το 
αντικείμενο) 30  

(γ) Αγγλικά (έκθεση ιδεών, 
κατανόηση κειμένου, 
γλωσσικές παρατηρήσεις) 20  

(δ) Γενικές Γνώσεις 20  
 100 μονάδες 

 
 
 
 
 

III. Προφορική εξέταση 
 

Δομή: (α) Τρεις ερωτήσεις ελέγχου των 
γνώσεων για το αντικείμενο 
και των γνώσεων γενικού 
χαρακτήρα Χ 4 μονάδες 12 μονάδες 

(β) Μία ερώτηση κρίσεως Χ 3 
μονάδες 3  

(γ) Προσωπικότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας, γενική 
εντύπωση 5  

 20 μονάδες 
 
 

IV. Προσόντα τα οποία με βάση το σχέδιο υπηρεσίας θεωρούνται πλεονέκτημα 
 

Στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης δεν ορίζεται ότι οποιοδήποτε προσόν θα 
θεωρείται πλεονέκτημα και κατά συνέπεια οι μονάδες του παρόντος 
κριτηρίου δεν θα απονεμηθούν. 

 
V. Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα 

  
(α) Δίπλωμα από σχολή ανώτατης 

(πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης ή 
τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα 
εκτός αυτών που αναφέρονται στο 
σχέδιο υπηρεσίας ως απαιτούμενο 
προσόν 1 μονάδα 

(β) Δεύτερο πανεπιστημιακό 
δίπλωμα/τίτλος/ισότιμο προσόν σε 
οποιοδήποτε θέμα 2 μονάδες 

(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα/τίτλος σε 
οποιοδήποτε θέμα 3 μονάδες 

 (3 μονάδες) 
 

Νοείται ότι το σύνολο των μονάδων που μπορούν να απονεμηθούν σε 
έναν υποψήφιο δεν θα υπερβαίνει τις 3. 
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VI. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 

 
(α) Το Δημοτικό Συμβούλιο θα απονείμει τις μονάδες ασκώντας τη 

διακριτική του εξουσία σε σχέση με τη βαρύτητα 0-5 μονάδες του 
συγκεκριμένου κριτηρίου και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παρ. (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του Περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου: 
«Νοείται ότι οι μονάδες αυτές απονέμονται ανάλογα με τα χρόνια 
της ευδόκιμης πείρας και το βάρος που η διορίζουσα αρχή ή το 
αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6 του 
εν λόγω Νόμου αποδίδει στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσίας». 

 
(β) Προτού ειδοποιηθούν για την προφορική εξέτασή τους από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν 
στον Δήμο έγκυρο πιστοποιητικό υπηρεσίας. 

 
 

VII. Αξιολόγηση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος  
 

Η αξιολόγηση θα γίνει στο πλαίσιο της προφορικής εξέτασης των 
υποψηφίων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος 
Τμήματος θα απονείμει τις μονάδες του κριτηρίου (0-5) με βάση τη συνολική 
απόδοση και εντύπωση του υποψηφίου στην προφορική εξέταση, δηλαδή 
μέσα από ένα συνδυασμό των απαντήσεων στις ερωτήσεις και της 
προσωπικότητας, της ικανότητας επικοινωνίας και της εμφάνισης. 

 
VIII. Ανάθεση ευθύνης διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης 

Η προκήρυξη της θέσης να γίνει με βάση τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 
για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 όπως έχει τροποποιηθεί 
και η ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης (καταρτισμός θεμάτων, 
επιτήρηση, διόρθωση γραπτών κλπ) να ανατεθεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων 
του Υπουργείου Παιδείας.  
 

490.12 [15.27.17.01] Πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, 
κλίμακα Α5(2η)-Α7-Α8(ι) 

 
(Η παρ.7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημερομηνίας 
22/09/2010 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης όπως φαίνεται πιο κάτω: 

I. Δομή αξιολόγησης – Βαρύτητα κριτηρίων 
 

(α) Γραπτή εξέταση 0 – 100 μονάδες 
(β) Προφορική εξέταση 0 – 20  
(γ) Προσόντα τα οποία με βάση το 

σχέδιο υπηρεσίας θεωρούνται 
πλεονέκτημα 0 – 5  

(δ) Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα 0 – 3  
(ε) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα 

της θέσης 0 – 5  
(στ) Αξιολόγηση από τον αρμόδιο 

Προϊστάμενο Τμήματος 0 – 5  
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 0 – 138 μονάδες 
 

II. Γραπτή εξέταση 
 

Δομή: (α) Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, 
κατανόηση κειμένου, 
γλωσσικές παρατηρήσεις) 30 μονάδες 

(β) Ειδικό Θέμα (γνώσεις για το 
αντικείμενο) 45  

(γ) Αγγλικά (έκθεση ιδεών, 
κατανόηση κειμένου, 
γλωσσικές παρατηρήσεις) 15  

(δ) Γενικές Γνώσεις(Επικαιρότητα, 
γεωγραφία και ιστορία της 
Κύπρου, γεωγραφία της 
Ευρώπης, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί) 10  

 100 μονάδες 
 
 

III. Προφορική εξέταση 
 

Δομή: (α) Τρεις ερωτήσεις ελέγχου των 
γνώσεων για το αντικείμενο 
και των γνώσεων γενικού 
χαρακτήρα Χ 4 μονάδες 12 μονάδες 

(β) Μία ερώτηση κρίσεως Χ 3 
μονάδες 3  

(γ) Προσωπικότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας, γενική 
εντύπωση 5  

 20 μονάδες 
 

IV. Προσόντα τα οποία με βάση το σχέδιο υπηρεσίας θεωρούνται πλεονέκτημα 
 

Στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης δεν ορίζεται ότι οποιοδήποτε προσόν θα 
θεωρείται πλεονέκτημα και κατά συνέπεια οι μονάδες του παρόντος 
κριτηρίου δεν θα απονεμηθούν. 

 
V. Άλλα ακαδημαϊκά προσόντα 

 
(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης 

Ανώτερης Σχολής τριετούς 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
δίπλωμα από σχολή ανώτατης 
(πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης ή 
τίτλος ή ισότιμο προσόν στην 
Πληροφορική ή στην Επιστήμη 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 μονάδα 

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή 
ισότιμο προσόν σε θέμα εκτός από 
την Πληροφορική ή την Επιστήμη 2 μονάδες 
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Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα/τίτλος σε 

οποιοδήποτε θέμα 3 μονάδες 
 (3 μονάδες) 

   
Νοείται ότι το σύνολο των μονάδων που μπορούν να απονεμηθούν σε έναν 
υποψήφιο δεν θα υπερβαίνει τις 3. 
 
VI. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 
 

(α) Το Δημοτικό Συμβούλιο θα απονείμει τις μονάδες ασκώντας τη 
διακριτική του εξουσία σε σχέση με τη βαρύτητα 0-5 μονάδες του 
συγκεκριμένου κριτηρίου και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παρ. (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του Περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου: 
«Νοείται ότι οι μονάδες αυτές απονέμονται ανάλογα με τα χρόνια  
της ευδόκιμης πείρας και το βάρος που η διορίζουσα αρχή ή το 
αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6 του 
παρόντος Νόμου αποδίδει στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσίας». 

 
(β) Προτού ειδοποιηθούν για την προφορική εξέτασή τους από το  

Δημοτικό Συμβούλιο, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν 
στον Δήμο έγκυρο πιστοποιητικό υπηρεσίας. 

 
VII. Αξιολόγηση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει στο πλαίσιο της προφορικής εξέτασης των 
υποψηφίων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος 
Τμήματος θα απονείμει τις μονάδες του κριτηρίου (0-5) με βάση τη συνολική 
απόδοση και εντύπωση του υποψηφίου στην προφορική εξέταση, δηλαδή 
μέσα από ένα συνδυασμό των απαντήσεων στις ερωτήσεις και της 
προσωπικότητας, της ικανότητας επικοινωνίας και της εμφάνισης. 
 

Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής  
 

490.13   Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερομηνίας 13/7/2010 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο για ενημέρωση 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 27/8/2010 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

490.14  [1.01.01]   Δημιουργία Ακαδημίας Αθλητισμού 
 
 (Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερομηνίας 27/08/2010 είναι σχετική). 
Ολοκληρωμένη πρόταση σε σχέση με το θέμα διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με τα 
πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 
Βασικές πτυχές της πρότασης είναι: 
- Η Ακαδημία θα  πρωτοστατεί ως πρότυπη σχολή που στοχεύει στην πρωτιά σε 

όλα τα επίπεδα προάγοντας τον υγιή αθλητισμό. Οι λέξεις κλειδιά που θα 
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διέπουν τη φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι Αρχές, Αξίες, Οικογένεια, Σχολείο, 
Αθλητισμός. 

 
- Στόχος της Ακαδημίας είναι η δημιουργία χρήσιμων ανθρώπων για την κοινωνία 

και κατόπιν η παραγωγή αθλητών υψηλών προδιαγραφών. Το σχολείο πάντοτε 
προέχει. Μόνο το γυμνασμένο μυαλό μπορεί να καθοδηγήσει ένα γυμνασμένο 
σώμα σε υψηλές αποδόσεις, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. Aρχική προσπάθεια 
θα είναι η καλλιέργεια στο παιδί όλων εκείνων των στοιχείων που θα το 
εντάξουν στην μικρή κοινωνία της ομάδας, ώστε να μάθει να πειθαρχεί, να 
απαιτεί, να ανταγωνίζεται σε ευγενή πλαίσια, να υπακούει σε κανονισμούς και 
να αναλαμβάνει υποχρεώσεις. 

 
- Οι ηλικίες των παιδιών που θα ενταχθούν στην ακαδημία θα είναι από 6 χρονών 

μέχρι και 14 χρονών. 
 
-  Tα παιδιά θα ασφαλίζονται από ασφαλιστική εταιρεία. 
   
- Μετά από σχετική έρευνα, με το σκεπτικό ότι για αρχή θα εγγραφούν 40 παιδιά 

τα έσοδα της Ακαδημίας υπολογίζονται  στο ποσό των €28.500 για 8 μήνες 
λειτουργίας ενώ το ποσό για 9 μήνες  αναμένεται να ανέλθει στο ποσόν των  
€30.900.  

 
Τα έξοδα για 8 μήνες υπολογίζονται στο ποσό των €23000 ενώ για 9 μήνες θα 
ανέρχονται στα €25000. Σημειώνεται ότι τα έξοδα μπορούν να μειωθούν με την 
εύρεση χορηγών για να στηρίξουν την λειτουργία της Ακαδημίας. 
 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Αθλητισμού και Νεολαίας και αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση καθώς και την 
συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 
2011. 
 

490.15 [1.1.2.2] Αθλητική εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας 
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 
ημερομηνίας 27/08/2010 είναι σχετική). 
 
Η αθλητική εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας πραγματοποιήθηκε την 1η 
Οκτωβρίου 2010 στο Πάρκο Ακροπόλεως. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Περιβάλλοντος 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος ημ. 28/06/2010 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 

490.16 [4.3.3]  Κομποστοποίηση οικιακών οργανικών αποβλήτων-Επιχορήγηση 
κάδων 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
ημερομηνίας 28/06/2010 είναι σχετική). 

   
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και αποφάσισε να 
εγκρίνει σχέδιο επιχορήγησης των κάδων κομποστοποίησης το οποίο προβλέπει: 
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• Επιχορήγηση με το ποσόν των €20.00 ανά κάδο κομποστοποίησης ανά 

νοικοκυριό  
• Κριτήρια επιχορήγησης  

• οι δημότες πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο εξοφλημένο 
λογαριασμό του φόρου σκυβάλων για το έτος 2009/2010. 

• να προσκομίσουν απόδειξη αγοράς του κάδου  
στο όνομα του φορολογουμένου . 

• σε περιπτώσεις που αφορούν νέους δημότες είναι δυνατόν να 
καταβάλλεται στον δημότη η επιχορήγηση εφόσον προσκομίσει 
ενοικιαστήριο έγγραφο. 

• Συνολικά να επιχορηγηθεί η αγορά 1000 κάδων. 
 

490.17 [19.8.3.2] Δημιουργία ξεχωριστής λωρίδας διακίνησης σκύλων στο Γραμμικό 
Πάρκο Πεδιαίου 

 
(Η παρ.4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος   
ημερομηνίας 28/06/2010 είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ταχθεί εναντίον της δημιουργίας 
λωρίδας διακίνησης σκύλων στο Γραμμικό Πάρκο παρά τον Πεδιαίο Ποταμό. 
  
Αριθμός μελών δικαιολόγησε την ψήφο του ως ακολούθως:  
 
Ο κος Α. Μαϊμάρης ο οποίος ψήφισε εναντίον της δημιουργίας λωρίδας διακίνησης 
σκύλων ανέφερε ότι ο κάθε κάτοχος σκύλου οφείλει να τηρά τις πρόνοιες του 
Νόμου, να κρατά το φτυαράκι του και το σακουλάκι του και να τον πηγαίνει όπου 
θέλει, εκτός από τους πεζόδρομους. 
 
Ο κος Π. Αγκαστινιώτης ψήφισε εναντίον γιατί όπως ανέφερε είναι αδύνατον, ένας 
από την περιοχή του συνοικισμού ΙΙΙ να φέρει τον σκύλο του να περπατήσει εδώ 
διότι δεν θα έχει ούτε εκείνος καιρό και θα τον περπατήσει πάλι πάνω στα 
πεζοδρόμια, έξω από τα σπίτια του καθενός. 
 
Η κα Φρ. Γεωργιάδου ψήφισε εναντίον γιατί πιστεύει, όπως ανέφερε, ότι οι σκύλοι 
θα μπαίνουν και σε άλλες λωρίδες και είναι και καμιά φορά επικίνδυνοι. 
 
Ο κος Α. Κωνσταντίνου ο οποίος τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας λωρίδας 
διακίνησης σκύλων ανέφερε ότι τα ζώα είναι κατοικίδια και συνυπάρχουν μαζί με 
τον άνθρωπο. Δε μπορεί μια πολιτεία ευνομούμενη να μην έχει έναν συγκεκριμένο 
χώρο που να δίνει την ευκαιρία στους κυρίους των σκύλων να τους συνοδεύουν 
και να μπορούν να περπατήσουν μαζί τους, να μπορούν να κάνουν τις ανάγκες 
τους κτλ. Συνεπώς αν αυτός ο Δήμος που είναι μέλος της ευρύτερης πολιτείας είχε 
χώρο που θα μπορούσαν οι σκύλοι να πηγαίνουν για να εξασφαλίζουν μια σωστή 
και ορθολογιστική ζωή τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα να συζητούμε. Δυστυχώς 
δεν έχει ο Δήμος μας για τα ζώα. Άρα λοιπόν εκεί που μιλάμε τώρα, για το 
Γραμμικό Πάρκο και επειδή φαίνεται ότι ο γειτονικός μας Δήμος η Λακατάμια, έχει 
εφαρμόσει το σύστημα και οι πληροφορίες λένε ότι φαίνεται να λειτουργεί 
ορθολογιστικά, εγώ πίστευα και πιστεύω πως αν δεν μπει λωρίδα θα υπάρχει 
αταξία και θα κυκλοφορούν όπου θέλουν, ενώ με τη λωρίδα υπάρχει μια μεγάλη 
πιθανότητα ένα μεγάλο μέρος των χρηστών της να το χρησιμοποιούν σωστά. 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας 
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490.18 Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 22/7/2010 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση 

 
490.19 [2.1.02.7.4/5]  Βελτίωση αριθμού δρόμων στην περιοχή «Παρισσινός» σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, η έκθεση προόδου με αρ. 1 για το πιο 
πάνω έργο, για ενημέρωση.  

 
490.20 [13.25.007/4] Διαγραφή τέλους αποκομιδής σκυβάλων 
 
Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο συνοδεύεται 
με κατάλογο καθυστερημένων οφειλών τελών αποκομιδής σκυβάλων ύψους €22.894,97. 
 
Ο σχετικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ. 8-20 του φακέλου με αρ. 
13.25.007/4 περιλαμβάνει 201 ονόματα φορολογουμένων οι οποίοι παρά τις προσπάθειες της 
Υπηρεσίας δεν εντοπίστηκαν. 
 
Το Συμβούλιο αφού ικανοποιήθηκε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διερεύνησης για τον 
εντοπισμό των φορολογουμένων χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισε να εγκρίνει τη διαγραφή τους. 
 
Οι κ.κ. Π. Αγκαστινιώτης, Α. Μαϊμάρης και Δ. Τσίγκης διαφώνησαν με την πιο πάνω απόφαση. 

 
 
 
 

490.21 [6.23.2.30-13.20.175/II] Καταστροφή οχήματος με αριθμό εγγραφής KS 633 
 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση με αρ. 483.32/27.4.2010) ο Δήμος προέβη στην 
προκήρυξη προσφορών για την πώληση του πιο πάνω οχήματος. 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει λήξει χωρίς να 
υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά, αποφάσισε να εγκρίνει την καταστροφή του οχήματος. 
 
490.22  [6.24.01.6]  Σύστημα GPS Tracking  
 
( Η απόφαση με αρ. 459.6 της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. ημερ.9.12.2008 είναι 
σχετική) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την πιο πάνω απόφαση του ενέκρινε την προώθηση της διαδικασίας 
ζήτησης προσφορών για αγορά και εγκατάσταση συστήματος GPS στα οχήματα του Δήμου. 
 
Το σύστημα GPS Tracking παρέχεται από τη CYTA σε συνεργασία με τις εταιρείες h-topos και 
newcyteh και παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης στόλου οχημάτων. Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα με 
περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα πλεονεκτήματα και το κόστος παροχής της από τη CYTA 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω αποφάσισε να αναθεωρήσει την επί του θέματος, με 
αρ. 459.6/9.12.2008, απόφαση του και να εγκρίνει την αγορά της παρεχόμενης 
υπηρεσίας/συστήματος από την CYTA και την εγκατάσταση της αναγκαίας συσκευής σε όσα 
οχήματα του Δήμου κριθεί αναγκαίο. 
 
490.23 [16.7.8/3] Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
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(Η απόφαση  με αρ. 458.12 της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημ.11/11/2008 είναι σχετική) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 458.12/11.11.2008 αποφάσισε να συμβληθεί με 
διαπιστευμένο οίκο για τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων του επιπέδου εκπομπών ακτινοβολίας 
από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης αποφάσισε να συγκαλέσει πανδημοτική συγκέντρωση 
για ενημέρωση του κοινού επί του θέματος. 
 
Σε σχέση με την ληφθείσα απόφαση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν 
διαπιστευμένοι οίκοι που να μπορούν να διενεργούν τους πιο πάνω ελέγχους και ότι το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων καταγράφει αξιόπιστες 
μετρήσεις, οι οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση του κοινού. 
 
Επίσης ενημερώθηκε ότι η Ένωση Δήμων σε συνεργασία με την πιο πάνω κρατική υπηρεσία και το 
Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει ετοιμάσει ενημερωτικό έντυπο για τα 
θέματα που αφορούν την κινητή τηλεφωνία και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κινητή 
τηλεφωνία, το ρόλο των σταθμών βάσης (των κεραιών), τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 
αναπτύσσονται, τον τρόπο ελέγχου τους κλπ. Αντίγραφο του εντύπου κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο 
με την ημερήσια διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε να αναθεωρήσει την επί του θέματος, με 
αρ. 458.12/11.11.2008, απόφασή του και να εγκρίνει την ανάρτηση του πιο πάνω εντύπου στην 
ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα του Δήμου για ενημέρωση του 
κοινού. 
 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής  
Το σημείωμα της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερομηνίας 20/09/2010 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο. 
 

490.24 [Β 179/73] Αίτημα του Γυμναστικού Συλλόγου «Ο Κεραυνός» για απαλλαγή 
από την καταβολή δικαιωμάτων για την έκδοση άδειας οικοδομής του 
Σωματείου 
 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 20/09/2010 είναι σχετική). 
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή στην πιο πάνω συνεδρία της αποφάσισε: 
 
(α) να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να απορρίψει το αίτημα για απαλλαγή του 

σωματείου από την καταβολή δικαιωμάτων για την έκδοση της άδειας 
οικοδομής, 

 
(β) όπως το θέμα της παροχής εισφοράς προς το σωματείο απασχολήσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως το θέμα επανέλθει ενώπιον του 
για περαιτέρω συζήτηση και λήψη απόφασης, αφού εν τω μεταξύ ελεγθεί κατά 
πόσο στο παρελθόν, άλλο σωματείο του Στροβόλου, έχει τύχει παρόμοιου 
ευεργετήματος. 

 
490.25 16.4.01.1 Αίτημα από την Ένωση Δήμων Κύπρου για ονοματοδότηση οδού με 

το όνομα «Ιεριχώ» 
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 20/09/2010 είναι σχετική). 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 
να εγκρίνει την συμπερίληψη του πιο πάνω ονόματος στον κατάλογο ονομασιών 
οδών του Δήμου. 

 
490.26 [13.12.3] Αιτήσεις Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για καταβολή δαπανών για 

αποκατάσταση ζημιών σε κολώνες οδικού φωτισμού μετά από τροχαία 
ατυχήματα από άγνωστα οχήματα 
 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 20/09/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε 
να εγκρίνει τη διάθεση ποσού ύψους €2.326,98 για την εξόφληση των τιμολογίων 
της ΑΗΚ με αρ. 90034856, 90034858 και 90034860. 
 

490.27 [11.3.007] Αίτημα του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
για παράθεση γεύματος στα πλαίσια του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Εθνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 
2010 
 
(Η παρ. 10 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής 
ημερομηνίας 20/09/2010 είναι σχετική). 
 
Για την παράθεση του πιο πάνω γεύματος στο καφεστιατόριο του Πάρκου 
Ακροπόλεως δαπανήθηκε ποσό ύψους €606,30. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 

Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
 
Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων ημερομηνίας 6/10/2010 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 

490.28 [5.1.01.4] Πρόγραμμα Ανταλλαγών με το Δήμο Βουκουρεστίου 
 

 
(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 06/10/2010 είναι σχετική). 
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ των δύο Δήμων, ο Δήμος 
Στροβόλου προβλέπεται να δεκτεί επίσημη αντιπροσωπεία από το Δήμο 
Βουκουρεστίου μέσα στο 2010 σε ανταπόδοση της επίσκεψης που 
πραγματοποίησε επίσημη αντιπροσωπεία στο Βουκουρέστι το Δεκέμβρη του 
2009.   
 
Η επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Βουκουρεστίου θα επισκεφτεί το Στρόβολο 
την περίοδο από 23-28 Νοεμβρίου 2010. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τα ακόλουθα σε σχέση με την επικείμενη επίσκεψη: 
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- Τις πρώτες δύο μέρες (23-25 Νοεμβρίου 2010) της επίσκεψης η   
αντιπροσωπεία να διαμένει σε ξενοδοχείο στην Πάφο. Από εκεί να 
οργανωθεί εκδρομή στη Λουτρά της Αφροδίτης και επισκέψεις σε Τάφους 
Βασιλέων και στο Σπίτι του Διόνυσου.  

- Στις 25 Νοεμβρίου 2010 η αντιπροσωπεία να έρθει στη Λευκωσία, με   
ενδιάμεση στάση στη Λεμεσό (Κούριο-Κολόσσι) για ξεναγήσεις.  

- Στις 25 Νοεμβρίου 2010, το βράδυ να πραγματοποιηθεί εθιμοτυπική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αλληλογνωριμία.  

- Στη Λευκωσία η αντιπροσωπεία να διαμένει στο ξενοδοχείο EUROPA.  
- Όλες τις μέρες της επίσκεψης η αντιπροσωπεία να συνοδεύεται από 

επαγγελματία Ρουμανόφωνο ξεναγό – μεταφραστή. 
- Στις 27 Νοεμβρίου 2010 η αντιπροσωπεία να παρευρεθεί στην εκδήλωση 

που διοργανώνει ο Δήμος στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου για άναμμα 
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και στη συνέχεια να δεξιωθεί σε 
μουσικοχορευτικό κέντρο του Στροβόλου (ΧΟΡΔΕΣ)   

 
490.29 [14.2.2.01, 13.20.529] Χριστουγεννιάτικη Δεξίωση του Προσωπικού 

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 06/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι η Χριστουγεννιάτικη δεξίωση του 
προσωπικού στη μορφή που διεξάγετο μέχρι σήμερα έχει κλείσει τον κύκλο της  
και επιβάλλεται η αλλαγή με στόχο την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος του 
προσωπικού και την εκπλήρωση των πραγματικών στόχων της διοργάνωσης της, 
που είναι η αλληλογνωριμία και η σύσφιξη σχέσεων, υιοθέτησε εισήγηση της 
Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με τη 
διοργάνωση της φετινής δεξίωσης: 
 

-   Η δεξίωση να πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Δημοτικού Μεγάρου,  
στις 30 Δεκεμβρίου 2010, από τη 1.00μμ – 3.00μμ.  

-   Να παραγγελθεί έτοιμο φαγητό (CATERING) και η δεξίωση να έχει τη   
μορφή cocktail με τον κόσμο να έχει την ευχέρεια να κινείται στο χώρο.  

- Να τοποθετηθούν μόνο μερικά ημίψηλα τραπέζια και σταχτοδοχεία.   
-   Να τοποθετηθούν τέντες για αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών.  
-   Να παίζει μουσική από DJ 
-   Να ανατεθεί σε μίμο η παρουσίαση σύντομου διασκεδαστικού   

πρόγραμματος.  
-   Να αγοραστούν ατομικά δώρα για όλα τα μέλη του προσωπικού.  
-   Να παραγγελθεί βασιλόπιττα και να προσφερθεί δώρο σε αυτό που θα 

βρει το φλουρί, κατά την κοπή της.  
-   Να προσκληθούν όλα τα πρώην μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι 

συνεργάτες του Δήμου στα Ιδρύματα και τα μέλη της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης Στροβόλου. 
 

490.30 [5.1.01.5] Προγράμματα Ανταλλαγών με το Δήμο Τέραμο Ιταλίας 
 
(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 06/10/2010 είναι σχετική). 
 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντιπροσωπεία από το Δήμο Τέραμο της Ιταλίας 
επισκέφτηκε το Στρόβολο στα πλαίσια φιλοξενίας της από τη ΣΠΕ Στροβόλου και 
είχε εθιμοτυπική συνάντηση με το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση στο Δήμο του Τέραμο για πραγματοποίηση 
επίσημης επίσκεψης στο Στρόβολο την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου 
2011. 
 

490.31  [11.4.04] Μνημόσυνο Θανόντος Δημάρχου και θανόντων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 06/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε όπως το μνημόσυνο του θανόντος Δημάρχου και των θανόντων μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Νοεμβρίου  στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Σοφίας. 
 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση στο Δημοτικό Μέγαρο. 

 
490.32 [11.3.01]  Εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων 
ημερομηνίας 06/10/2010 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και 
αποφάσισε όπως στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος στο Δημοτικό 
Θέατρο γίνεται κράτηση στις μπροστινές θέσεις και για πρώην μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 

490.33 [19.3.06/14] Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και/ή άλλα αντικείμενα 
 
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, τα οχήματα καθώς και τα άλλα αντικείμενα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που βρίσκεται καταχωρημένος στις σελ.88-101 του φακέλου με 
αρ. 19.3.06/14, παραμένουν εγκαταλειμμένα σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους για 
περίοδο μεγαλύτερη από τρείς εβδομάδες. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει τα πιο πάνω οχήματα και αντικείμενα ως εγκαταλειμμένα και 
να θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 92Α του Περί Δήμων Νόμου, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 153 (Ι) 2007, με στόχο τη συλλογή και διάθεσή τους. 
 
Δήμαρχος 
 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
  της Δημοκρατίας 
 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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