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Πρακτικά 495ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 11/1/2011 
 
 

 
 
 
Πρακτικά 495ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 

 
 του Δήμου στις 11/1/2011  από τις 6:45μμ-7:30μμ. 

 
 
Αρ συνεδρίας: 1/2011 
 
 
Παρόντες
 

: 

κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
  
       
 Μαρία Πασχάλη  Φρόσω Γεωργιάδου   

Ανδρούλα Αντωνίου   Στέλλα Σουρμελή 
Χάρια Παπαγεωργίου Γιώργος Χρυσάνθου     

 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη      Μέλη 
Κωνσταντίνος Κούκος              Δημήτρης Τσίγκης      Δημοτικού  

 Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης  Συμβουλίου 
Μαρίνος Αθανασιάδης Άθως Παρισινός   
Μιχαήλ Ιερείδης Παναγιώτης Ουστάς  
Σταύρος Σταυρινίδης Μάριος Ανδρέου       
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Σωτήρης Λουκαΐδης  
Ανδρέας Μαϊμάρης           Άθως Αγαπητός 
  
    

           
Απόντες
  

: 

κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
  
 
 Ανδρέας Κωνσταντίνου   Μέλη   
 Μενέλαος Κωμοδίκης      Δημοτικού         
 Κώστας Σωφρονίου  Συμβουλίου 
 
 
 
 
Παρευρισκόμενος
 

: 

κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 

 
Δικαιολόγηση Απουσιών: 

Όλες οι απουσίες δικαιολογήθηκαν. 
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495.1 
 

Επικύρωση πρακτικών 

Τα πρακτικά της 492ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/11/10 αναγνώστηκαν, 
επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 

 
495.2 

 

[6.33.6.2]  Αίτημα της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για διάθεση μέρους 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου για τις ανάγκες 
διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών 

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας έχει ζητήσει από το Δήμο να χρησιμοποιήσει μέρος των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου για τις ανάγκες διεξαγωγής των Βουλευτικών 
Εκλογών στις 22/5/2011. Σχετικές επί του θέματος είναι οι επιστολές του Επάρχου Λευκωσίας 
προς το Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου ημερ. 24/11/10 και 13/12/10. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την διάθεση/ ενοικίαση των ζητούμενων χώρων. 

 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 

495.3 Τα πρακτικά της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημερομηνίας 8/12/2010 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας ημερομηνίας 21/12/2010 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
  
 

495.4 [1.02.04]  Λειτουργία γηπέδων Φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο/ 
Καθορισμός πολιτικής χρήσης των γηπέδων  

 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 21/12/10 είναι σχετική) 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε τα ακόλουθα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των γηπέδων 
φούτσαλ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο:  
 
α) να παραχωρεί τα γήπεδα μεμονωμένα έναντι των δικαιωμάτων που το ίδιο 

ενέκρινε και με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας.  
 
β) σε χρονικό διάστημα τριών μηνών να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και 

στοιχεία για τη χρήση των γηπέδων και να εξετάσει τη δυνατότητα 
παραχώρησης των γηπέδων για προπονήσεις ομάδων που θα 
εξακολουθήσουν να έχουν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. 
 

γ) να εξετάσει σε κατοπινό στάδιο την εισήγηση για δωρεάν παραχώρηση των 
γηπέδων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
 

δ) να γίνει η αναγκαία διαφήμιση/προβολή έναρξης λειτουργίας των γηπέδων. 
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ε) να παραχωρηθούν για χρήση δωρεάν τα γήπεδα το πρώτο τρίμηνο του 
2011 στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων Στροβόλου, που οι Διευθύνσεις 
τους θα επιδείξουν ενδιαφέρον να αναλάβουν την μεταφορά των παιδιών 
από τα σχολεία στα γήπεδα και την ασφαλή επιστροφή τους σε αυτά. 
 

στ)  να επιδιωχθεί από τώρα ο Δήμος να συνάψει ετήσια συμφωνία συντήρησης 
των γηπέδων με την εταιρεία που κατασκεύασε τα γήπεδα. 

 
 

495.5  [1.1.06]  Κοινωνικός Αθλητισμός/ Αναβάθμιση των τεσσάρων γηπέδων 
αντισφαίρισης και δημιουργία δύο νέων γηπέδων και αναβάθμιση των 
γηπέδων καλαθόσφαιρας στα πάρκα Τάκη Ζεμπύλα και Ακροπόλεως 

 
(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 21/12/10 είναι σχετική) 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε όπως γίνουν οι αναγκαίες επαφές με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού με στόχο να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και κωλύματα που 
υπάρχουν για να καταστεί δυνατή η επιχορήγηση των πιο πάνω έργων και να 
καταστεί δυνατή η προώθηση τους εντός του έτους 2011. 
 
 

495.6 [1.2.04.01] Αιτήσεις για χρήση των γηπέδων φούτσαλ  
 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 21/12/10 είναι σχετική) 
 
Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις για παραχώρηση των γηπέδων φούτσαλ: 
 
- Από την ΣΠΕ Στροβόλου 
- Από τον κ. Νικόλα Περατικό 
- Από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Arsenal / Minigoals 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε: 
 
(α) να απορρίψει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον κ. Ν. Περατικό και την 

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Arsenal / Minigoals γιατί αφορούν ιδιωτικά 
συμφέροντα 

 
(β) να επανεξετάσει την αίτηση της ΣΠΕ Στροβόλου μετά την παρέλευση των έξι 

μηνών που έχει τεθεί ως χρόνος δοκιμασίας της λειτουργίας των γηπέδων. 
 
 

495.7 [9.4.07]  Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διαφημίσεων στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  

 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 21/12/10 είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να εγκρίνει την ετοιμασία όρων για την προκήρυξη δημόσιων 
προσφορών για παραχώρηση σε διαφημιστικές εταιρίες του δικαιώματος 
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εκμετάλλευσης των διαφημιστικών πλαισίων που θα δημιουργηθούν περιμετρικά 
των γηπέδων φούτσαλ. 
 
 

495.8 [1.1.6 – 01.1.8.1.1]  Επιπρόσθετες εργασίες για τη μετατροπή του 
υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου σε τέσσερα γήπεδα φούτσαλ  

 
(Η παρ. 7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Αθλητισμού και 
Νεολαίας ημερ. 21/12/10 είναι σχετική) 
 
Στα πλαίσια εκτέλεσης του πιο πάνω έργου κρίθηκε αναγκαία η ανάθεση 
επιπρόσθετων εργασιών ως ακολούθως: 
 
(α) τοποθέτηση υλικού θεμελίου σε ολόκληρο τον υπό διαμόρφωση χώρο γιατί 

το υφιστάμενο υλικό βρέθηκε ακατάλληλο για τη νέα χρήση. Το επιπλέον 
κόστος ανήλθε στις €21.720,00 πλέον ΦΠΑ 

 
(β) δημιουργία κατάλληλης υποδομής για επίλυση του προβλήματος 

διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων καθώς και τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου. Το επιπλέον κόστος ανήλθε στο ποσό των €16.730,00 πλέον 
ΦΠΑ 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας και 
αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση για τη διάθεση των πιο πάνω δαπανών. 
 
 

 Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας  
 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ημερ. 6/10/10 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

495.9 [4.3.01]  Εισήγηση του κ. Στ. Γερολατσίτη, Αντιδημάρχου, για συζήτηση του 
προβλήματος που παρατηρείται στα σημεία εναπόθεσης ανακυκλώσιμων 
παρά τις οδούς Μακεδονιτίσσης και Κορυτσάς και το Δημοτικό Μέγαρο.  

 
(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και 
Καθαριότητας ημερ. 6/10/10 είναι σχετική) 

 
Ενόψει της απουσίας του κ. Στ. Γερολατσίτη από τη συνεδρία, το Συμβούλιο 
αποφάσισε την επαναφορά του θέματος για συζήτηση στην παρουσία του 
εισηγητή του. 

 
 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων ημερ. 17/11/10 
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 
 
 

495.10 [11.02.03.05]  Ανέγερση αποδυτηρίων στο γήπεδο του Οικισμού 
Εκτοπισθέντων Στρόβολος ΙΙΙ  
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(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερ. 17/11/10 είναι σχετική) 

 
Για να τύχει επιχορήγησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού το πιο 
πάνω έργο απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή αναλυτικού Προϋπολογισμού 
του κόστους του έργου καθώς και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Ο καταρτισμός αναλυτικού Προϋπολογισμού του έργου από Επιμετρητή 
Ποσοτήτων θα ανέλθει στα €2.000,00 περίπου, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται 
και η διαχείριση του έργου. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει την ανάθεση σε Επιμετρητή Ποσοτήτων της ετοιμασίας 
αναλυτικού Προϋπολογισμού κόστους του έργου. 

  
 

495.11 [11.12.01 – 11.12.01.002] Παράνομα υποστατικά γκαράζ στους Οικισμούς 
Εκτοπισθέντων  

 
(Η παρ. 6 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 
ημερ. 17/11/10 είναι σχετική) 

 
 Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των πιο πάνω πρακτικών. 
 
 

495.12 [5.5.50]  Υπογραφή Συμφώνου των Νησιών στα πλαίσια της συμμετοχής του 
Δήμου στο πρόγραμμα ISLE-PACT  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ’ αρ. 477.12/ 8.12.09 και 482.1/ 13.4.10 αποφάσεις του ενέκρινε 
την συμμετοχή του Δήμου στο πιο πάνω πρόγραμμα το οποίο είχε σαν στόχο: 
 

- ανάπτυξη σχεδίων δράσης για ενεργειακό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 
δράσεις για χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, 
βιώσιμων μέσων μεταφοράς και κινητικότητας. Τα σχέδια Δράσης θα είναι προσαρμοσμένα 
στις τοπικές συνθήκες. 

 
- δράσεις για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
 
- προτάσεις για υλοποίηση έργων οικονομικά βιώσιμων 

 
- εκστρατείες ενημέρωσης/πληροφόρησης 
 
- ανταλλαγή σωστών πρακτικών με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. 
 

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο πιο πάνω πρόγραμμα καλείται να υπογράψει το 
«Σύμφωνο των Νησιών» το οποίο είναι μια πολιτική διακήρυξη με την οποία οι συμμετέχοντες 
αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
 την υπέρβαση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, για μείωση 

των εκπομπών CO2  

 
 εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 20% 

 την υποβολή ενός Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης συμπεριλαμβανομένου και της απογραφής 
εκπομπών CO2 για το έτος αναφοράς στο Δήμο. Το Σχέδιο Δράσης θα περιγράφει τους 
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στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
υπογραφής του παρόντος Συμφώνου 

 
 την υποβολή μιας έκθεσης προόδου  τουλάχιστον κάθε δεύτερο έτος μετά την υποβολή του 

Σχεδίου Δράσης για σκοπούς αξιολόγησης, ελέγχου και επαλήθευσης. Η πρώτη έκθεση θα 
πρέπει να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου ISLE-PACT 
 

 την Οργάνωση “Ημερών Ενέργειας» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, που θα επιτρέπουν στους πολίτες να επωφεληθούν άμεσα από τις 
προοπτικές και τα οφέλη από την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την τακτική 
ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ), σχετικά με τις εξελίξεις και την πρόοδο των 
εργασιών του Σχεδίου Δράσης 

 
 την εμπλοκή και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς 

Φορείς που σχετίζονται με το «Σύμφωνο των Νησιών» και το «Σύμφωνο των Δημάρχων» 
 

 την  προώθηση της υλοποίησης βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου, στα πλαίσια του έργου ISLE-PACT 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την υπογραφή του Συμφώνου. 
 
 
495.13 [17.1.3]  Δικαίωμα αντιπαροχής του Δημοτικού Θεάτρου από το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα στο Δήμο για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009   
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος στη συνεδρία του ημερ. 11/7/2007 ενέκρινε 
τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ιδρύματος για το 2006 και αποφάσισε ότι το ποσοστό της 
αντιπαροχής για τη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου στο Δήμο για το ίδιο έτος να είναι 20% επί των 
εσόδων του το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €22.727,13 (€113.635,66 x 20%).  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2007, 2008 και 2009 έχουν ετοιμαστεί από το Ελεγκτικό 
Γραφείο Alliot Partellas Kiliaris Ltd. Σύμφωνα με εισήγηση του ελεγκτή και αφού λήφθηκε υπόψη ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών του Ιδρύματος, το ύψος της αντιπαροχής προτείνεται ως ακολούθως: 
 
 

Έτος Ποσοστό επί των εσόδων Ποσό (χωρίς ΦΠΑ) 
2007 20% x €158.725,00 31.745,00 
2008 25% x €184.520,00 46.130,00 
2009 30% x €220.858,00 66.257,00 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει το ύψος των ποσοστών αντιπαροχής για τη χρήση του 
Δημοτικού Θεάτρου, από το Πολιτιστικό Ίδρυμα στο Δήμο για τα έτη 2006 έως 2009 όπως φαίνεται 
πιο πάνω καθώς επίσης και τις συμφωνίες διαχείρισης του Δημοτικού Θεάτρου για τα ίδια αυτά 
έτη. 
 
 
495.14 [13.19.3.11]  Έγκριση για επιπρόσθετες δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 66(1) του Περί Δήμων Νόμου   
 
Το Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 66(1) του Περί Δήμων Νόμου 
αποφάσισε: 
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 (α) Κώδικας Προϋπολογισμού: 8070701 
  Ποσό πρόνοιας: €20.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €5.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80714 «Διάφορα έξοδα». 

 
Η κα Στ. Αυλωνίτη διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση. 

 
 (β) Κώδικας Προϋπολογισμού: 8070702 
  Ποσό πρόνοιας: €25.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80722 «Ανταλλαγή Αντιπροσωπειών». 

 
 (γ) Κώδικας Προϋπολογισμού: 80712 
  Ποσό πρόνοιας: €11.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.750,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80722 «Ανταλλαγή Αντιπροσωπειών». 
 

 (δ) Κώδικας Προϋπολογισμού: 80724 
  Ποσό πρόνοιας: €22.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80755 «Εκμίσθωση Σαρώθρου». 

 
 (ε) Κώδικας Προϋπολογισμού: 80750 

  Ποσό πρόνοιας: €5.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €2.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80755 «Εκμίσθωση Σαρώθρου». 
 

 (στ) Κώδικας Προϋπολογισμού: 8072207 
  Ποσό πρόνοιας: €15.000,00 
 

Να εγκρίνει επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €3.000,00 η οποία θα εξοικονομηθεί από τον κώδικα 
80766 «Διοργάνωση δραστηριοτήτων Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων». 

 
 
495.15 [15.27.03.1]  Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 494.4/ 14.12.2010 απόφαση του ενέκρινε τα προσόντα των 
αιτητών για πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, αφού έλαβε υπόψη σχετική 
έκθεση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή με βάση τις 
πρόνοιες του Ν.6(Ι)/98. 
 
Εξετάστηκαν 408 αιτήσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 306 και απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες 102. 
Μεταξύ των αιτητών που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης της θέσης 
περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω: 
 

- Γιώργος Μήτρου, α/α 31 
- Άννα-Μαρία Πιπερίδου, α/α 112 
- Ευθυμία Κελεπούρη, α/α 199 
- Ελισάβετ Μπινάκα, α/α 256 
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Όλοι οι πιο πάνω υποψήφιοι πληρούν μεν τα ακαδημαϊκά προσόντα του εγκριμένου σχεδίου 
υπηρεσίας της θέσης, αλλά απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους λόγω του ότι βρέθηκε ότι τα στοιχεία 
που προσκόμισαν δεν αποτελούσαν αποδεκτό τεκμήριο για πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
 
Από συμπληρωματική έρευνα που διεξήχθη επί όλων των αιτήσεων και μετά από παραστάσεις 
των ιδίων των αιτητών διαφάνηκε ότι οι υποψήφιοι με α/α 199 και 256 είχαν υποβάλει από την 
αρχή αποδεκτά τεκμήρια για πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εκ παραδρομής δεν 
λήφθηκαν υπόψη. Οι άλλοι δύο υποψήφιοι με α/α 31 και 112 υπόβαλαν αποδεκτά τεκμήρια για την 
γλώσσα αρχές Ιανουαρίου 2011 και μετά που έλαβαν την επιστολή απόρριψης του Δήμου. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη και των τεσσάρων υποψηφίων στον 
κατάλογο των υποψηφίων που θα παρακαθήσουν στον γραπτό διαγωνισμό. 
 
Ο κ. Μ. Ιερείδης εισήλθε στην αίθουσα κατά την συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
  της Δημοκρατίας 
 
 
 
 
 
ΚΠ’’Γ/ΑΑ 
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