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Νίκος Χατζηνικολάου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7
Σεπτεμβρίου 2017 επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν.
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2.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Φακ. 01-17)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα του Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017 (ερ. 1-30 στο Φακ. 01-17/270)
1. Φ749/52- ΠΠΑ286/16
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 14/09/17, αποφάσισε, κατόπιν
ψηφοφορίας, για την αίτηση που αφορά αλλαγή χρήσης κατοικίας σε
εστιατόριο (άρση λόγων Άρνησης αρ. 870 ημερ. 21/4/2016), στην οδό
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 13, στην ενορία Άγιος Αντώνιος,
άρνηση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας λόγω του ότι η
συγκεκριμένη ανάπτυξη δεν λειτουργεί με ήπιο τρόπο και υπάρχει σοβαρός
επηρεασμός των ανέσεων γειτονικών ιδιοκτησιών.
Υπάρχει εκμετάλλευση εδώ και αρκετά χρόνια ως προς την αδυναμία του
Δήμου να λειτουργήσει δραστικά.
Θεωρείται ότι δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες για αδειοδότηση του υποστατικού
όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση και θέληση για άρση των λόγων άρνησης
(αρ. 870, ημερ.21/04/16). Υπήρξε αρκετή ανοχή από πλευράς Δήμου και θα
πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά μέτρα.
Η ζητούμενη ανάπτυξη συγκρούεται με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, των
πολεοδομικών κανονισμών και των Εντολών του Υπουργού Εσωτερικών με
βάση το Άρθρο 6 του Περί Πολεοδομίας Νόμου, που είναι σχετικές με τα πιο
κάτω θέματα:
1.

2.

Δεν ικανοποιεί τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου και τις λοιπές
πρόνοιες του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου - § 1 (α),
Παράρτημα Β’ του Τ.Σ.Λ. 2012.
Σοβαρός επηρεασμός των ανέσεων γειτονικών ιδιοκτησιών - § 1
(ε), Παράρτημα Β’ του Τ.Σ.Λ. 2012.

3. Βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη - § 1 (η), Παράρτημα Β’ του
Τ.Σ.Λ. 2012 (μη εξουσιοδοτημένες αναπτύξεις).
4. Επέμβαση κατασκευών στο δημόσιο δρόμο.
5. Αποστάσεις οικοδομών από όρια τεμαχίων - § 11 Παράρτημα Β’ του
Τ.Σ.Λ. 2012. (Επέκταση οικοδομής μέχρι τα όρια του τεμαχίου,
χωροθέτηση δεξαμενής καυσίμων επί συνόρου και υπέρβασης στο
ύψος περιτειχίσματος δρόμου κ.α).
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6. Πρότυπα παροχής και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης – § 4 Εντολής
3/2011 του Υπουργού Εσωτερικών. Μη υπόδειξη των απαραίτητων
χώρων στάθμευσης.
Δεν συντρέχουν ουσιαστικοί παράγοντες που να συνηγορούν για έγκριση της
ζητούμενης ανάπτυξης.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Φ41/92- ΠΠΑ18/17
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε όλα τα ενώπιόν του στοιχεία που
έχουν σχέση με το θέμα και έλαβε υπόψη του την απόφαση της
Πολεοδομικής Επιτροπής, όπως αυτή φαίνεται στο σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής ημερομηνίας 14/09/17, αποφάσισε για την αίτηση
που αφορά Αλλαγή χρήσης Διατηρητέας κατοικίας στην Π.Ε.Χ. Αγίων
Ομολογητών σε «εστιατόριο» και εσωτερικές και εξωτερικές τροποποιήσεις,
στη Λεωφόρο Αγίων Ομολογητών, στην ενορία Άγιοι Ομολογητές,
άρνηση χορήγησης της ζητούμενης Πολεοδομικής Άδειας, με βάση την
εισήγηση της Υπηρεσίας, με τους ακόλουθους λόγους άρνησης:
Η ζητούμενη ανάπτυξη συγκρούεται με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου, των
πολεοδομικών κανονισμών και των Εντολών του Υπουργού Εσωτερικών με
βάση τον Άρθρο 6 του Περί Πολεοδομίας Νόμου, που είναι σχετικές με τα πιο
κάτω θέματα:
1. Χωροθέτηση της προτεινόμενης ανάπτυξης σε ιστορικό πυρήνα
συνεχούς δόμησης
§ 13.9- Περιοχές Κατοικίας και Στέγαση, Άλλες χρήσεις εντός
Οικιστικής Ζώνης :
« Η οικιστική χρήση ορίζεται ως η επικρατούσα χρήση στις
καθορισμένες Οικιστικές Ζώνες. Ωστόσο, στα οικεία Κεφάλαια
του Τοπικού Σχεδίου καθορίζονται εκείνες οι χρήσεις, πέραν
της οικιστικής, οι οποίες μπορεί να επιτραπούν από την
Πολεοδομική Αρχή νοουμένου ότι :
1. Είναι συναφείς και συμβατές με την επικρατούσα οικιστική
χρήση
2. Θεωρούνται ουσιώδεις για την εξυπηρέτηση των άμεσων
και καθημερινών αναγκών των κατοίκων των οικιστικών
περιοχών, ή και άλλων ευρύτερων αναγκών κατά
περίπτωση.
3. Δεν δημιουργούν ουσιαστική περιβαλλοντική επιβάρυνση
ή μείωση των ανέσεων σε γειτονικές ιδιοκτησίες ή στην
ευρύτερη περιοχή λόγω της κλίμακας και του τύπου της
προτεινόμενης ανάπτυξης ( π.χ. λόγω του όγκου της
κυκλοφορίας που θα ελκύεται ή λόγω θορύβου ή άλλης
ηχητικής ή αισθητικής ρύπανσης.
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4. Ικανοποιούν τα πρότυπα παροχής χώρων στάθμευση για
τις αντίστοιχες προτεινόμενες χρήσεις. Η Πολεοδομική
Αρχή είναι δυνατό να απαιτήσει περισσότερους χώρους
στάθμευσης στην προς ανάπτυξη ιδιοκτησία, ώστε να
αποφευχθεί η επιβάρυνση της περιοχής».
Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει στις πιο πάνω χρήσεις και δεν
δικαιολογείται η αδειοδότηση ενός ακόμη κέντρου αναψυχής στο συγκεκριμένο
δρόμο.
.
2. Διευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας- Βασικές Προϋποθέσεις,
§ 20.13
«Κατά την εξέταση αιτήσεων για ανάπτυξη όλων των τύπων που αναφέρονται
στο παρόν Κεφάλαιο θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :
α. Όταν η προτεινόμενη ανάπτυξη γειτνιάζει με περιοχή όπου
η επικρατούσα χρήση είναι ευαίσθητη, η Πολεοδομική Αρχή
θα διαφυλάσσει πρώτιστα τις ανέσεις της γειτονικής
επικρατούσας χρήσης.
β. Το αναμενόμενο επίπεδο ηχητικής ρύπανσης σε βάρος
γειτονικών χρήσεων και λειτουργιών. Σε περιπτώσεις όπου
η προτεινόμενη ανάπτυξη γειτνιάζει με περιοχές όπου η
επικρατούσα χρήση είναι ευαίσθητη σε ρύπανση αυτής της
μορφής (π.χ. γειτνίαση με Οικιστική Ζώνη) , η Πολεοδομική
Αρχή θα διαφυλάσσει πρώτιστα τις ανέσεις της γειτονικής
επικρατούσας χρήσης. Θα λαμβάνεται επίσης σοβαρά
υπόψη το ενδεχόμενο εποχιακής αύξηση της ηχητικής
ρύπανσης (π.χ. μουσική με εξοπλισμό ενίσχυσης του ήχου
σε εξωτερικό χώρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες). Είναι
δυνατό να απαιτούνται ειδικές κατασκευές ηχομόνωσης
στην οικοδομή.
γ. Ενδεχόμενα προβλήματα όχλησης από την υπερβολική
αύξηση της τροχαίας κυκλοφορίας. Η Πολεοδομική Αρχή θα
πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια των παρεχόμενων χώρων
στάθμευσης, ιδιαίτερα όταν η κύρια προσπέλαση προς την
προτιθέμενη ανάπτυξη διέρχεται από οικιστική περιοχή ή η
ανάπτυξη εφάπτεται σε κύριους δρόμους».
δ. Το αθροιστικό αποτέλεσμα από τη σταδιακή συσσώρευση
αναπτύξεων του αναφερόμενου τύπου. Μια τέτοια
υφιστάμενη συσσώρευση δεν προδιαγράφει κατ¨ ανάγκη το
χαρακτήρα οποιασδήποτε περιοχής και δεν δημιουργεί
δεσμεύσεις για χορήγηση άδειας σε μελλοντικές αναπτύξεις
παρόμοιου τύπου. Αντίθετα η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να
θεωρήσει μια τέτοια συσσώρευση ως αρνητική παράμετρο
κατά την εξέταση της σχετικής αίτησης.
3. Σοβαρός επηρεασμός των ανέσεων γειτονικών ιδιοκτησιών
§ 1 (ε), Παράρτημα Β’ του Τ.Σ.Λ. 2016.
Η προτεινόμενη ανάπτυξη δυνατόν να επηρεάσει τις ανέσεις της
περιοχής (προσέλκυση τροχαίας κυκλοφορίας, ηχορύπανση,
κλπ).
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Σχετικές είναι και οι πρόνοιες των §13.9 και §20.13 που
αναφέρονται πιο πάνω.
4.

Ειδική Επιτροπή (Διατήρησης), η οποία συμβουλεύει την
Πολεοδομική Αρχή για όλες τις αιτήσεις που αφορούν αναπτύξεις
σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα, με βάση τις πρόνοιες του
Τοπικού Σχεδίου Λ/σίας 2016, (§3, του Παραρτήματος Γ¨) δεν
εγκρίνει τις εργασίες συντήρησης που έγιναν στην οικοδομή και
που προτείνονται στην παρούσα αίτηση επειδή δεν συνάδουν με
τις Αρχές της Διατήρησης και καταργούν την τυπολογία της
οικοδομής.
Σχετική η §9.5(γ), κεφ. «Μέτρα Πολιτικής για τη Διαφύλαξη της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

5. Πρότυπα παροχής και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης –
§ 4 ,Εντολής 1/2016 του Υπουργού Εσωτερικών.
Για την προτεινόμενη ανάπτυξη απαιτούνται πέντε (5) χώροι
στάθμευσης
Δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόταση για διευθέτηση τους
6. Επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία (τεμάχιο 88) χωρίς τη
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
2.

Δεν συντρέχουν ουσιαστικοί παράγοντες που να συνηγορούν για
έγκριση της ζητούμενης ανάπτυξης.

3.
ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Φακ. 01-25-0)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η Υπεύθυνη του Πολυδύναμου
Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας
έχοντας πρόβλημα ρευστότητας στο
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο και αδυνατώντας να πληρώσει τη μισθοδοσία
προσωπικού, συνεργατών και πιστωτών, αιτήθηκε στο Δήμο το ποσό των
€80.000 για κάλυψη των πιο πάνω αναγκών και ενέκρινε καλυπτικά την
παραχώρηση του ποσού των €80.000 το οποίο θα επιστραφεί στο Δήμο όταν
το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο λάβει τις κρατικές ενισχύσεις.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.
ΑΡΘΡΟ 17. Ν. ΚΕΦ. 96. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 16
(Φακ. 12-0-10-10)
Έγινε υπενθύμιση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2017 ενέκρινε τα σχέδια, προδιαγραφές και
προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν από το ΕΡΣΛ για «κατάλληλη» κατασκευή
(ασφαλτόστρωση δρόμων, εγκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων,
διαμόρφωση πεζοδρομίων κτλ) , με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 17 του Περί
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Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, των οδών Στ. Μαυρομμάτη, Ικάρου,
Δήλου (μέχρι Γλαύκου), Κνωσού (μέχρι Γλαύκου), Θ. ‘Αννινου, Θ. Άνθιμου,
Ανδρεάδου, Προκοπίου, Παπαχριστοφόρου, Μυλωνά, Παναγίδη και Αϊνστάιν.
Η Γνωστοποίηση για τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις
λεπτομέρειες κατανομής της δαπάνης (βάσει προκαταρτικής εκτίμησης)
δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το Νόμο, στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της Επίσημης
Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5021 στις 23 Ιουνίου 2017. Σχετική
γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε και στον εγχώριο τύπο ( Εφημερίδα Φιλελεύθερος
και εφημερίδα Αλήθεια ) στις 30 Ιουνίου 2017. Ταυτόχρονα, τα σχέδια που
καταρτίστηκαν και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αναρτήθηκαν για επιθεώρηση
του κοινού στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και παρέμειναν αναρτημένα
για περίοδο 2 μηνών, δηλαδή μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής
ενστάσεων.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα σχέδια και οι σχετικές λεπτομέρειες
βρίσκονταν αναρτημένα για επιθεώρηση υποβλήθηκαν 2 ενστάσεις.
Οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν μέσω του αρχείου και των
φακέλων τους. Οι ενστάσεις αφορούν χρεώσεις για πεζοδρόμια τα οποία έχουν
κατασκευαστεί από τους ίδιους με οδηγίες του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η ακόλουθη ένσταση θεωρείται
δικαιολογημένη και θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος της συνεισφοράς για
πεζοδρόμια μόνο στον τελικό καταμερισμό της δαπάνης. Θα ενημερωθούν γι
αυτό με επιστολή οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες ώστε να καταγράφεται η
δέσμευση του Δήμου:
Μαρκίδου
Μάριου Ικάρου 12
Χαραλαμπία
Τροκκούδης Μιχάλης
Μάμα Χριστιάνα
Podebasque Enterprices Ltd
Ιωάννου Ανθή- Καττου
Ιωάννου Ανθή
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Απόκτησε πρόσφατα
πιστοποιητικό έγκρισης με
όρους για τα πεζοδρόμια

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του, θεώρησε
αποδεκτό και ενέκρινε το αίτημα για μείωση της συνεισφοράς των
επηρεαζόμενων παρόδιων ιδιοκτητών, στο ποσοστό που αναλογεί στο κόστος
των πεζοδρομίων και άλλων συνεπαγόμενων εξόδων. Η όποια μείωση δεν θα
αφορά μόνον όσους έχουν υποβάλει ένσταση αλλά όλους τους
επηρεαζόμενους . Ο τελικός καταμερισμός της δαπάνης θα δημοσιευτεί ,
συμφώνως του εδαφίου 9 του άρθρου 17 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, μετά τη συμπλήρωση των εργασιών.
Στην ακόλουθη ένσταση ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι υπέβαλε πρόσφατα
αίτηση για τελική έγκριση. Ο Δήμος του έχει απαντήσει γραπτώς ότι θα πρέπει
να υποβάλει ένσταση εκ νέου όταν θα έχει την τελική του έγκριση. Και αυτό γιατί
από επιθεώρηση του πεζοδρομίου του, αυτό δεν κρίθηκε κατάλληλο. Κατ’
επέκταση , το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε, ως η σύσταση της Υπηρεσίας,
την αποδοχή της ένστασης.
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Χαράλαμπος Ιακώβου

Α.Παναγίδη 4
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Υπέβαλε πρόσφατα αίτηση
για πιστοποιητικό έγκρισης
με όρους για τα
πεζοδρόμια. Δεν έχει
πιστοποίηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια, προμετρήσεις και τους τεχνικούς
όρους για τους πιο πάνω δρόμους απόλυτα ( χωρίς όρους) και εξουσιοδότησε
την υπηρεσία να προβεί στη δημοσίευση της σχετικής γνωστοποίησης δυνάμει
του εδαφίου (7) του άρθρου 17 του Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
5.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (Φακ. 01-36)

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το σημείωμα της Προέδρου της
Επιτροπής ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2017 (ερ. 228 στο Φακ. 01-36/3).
ΘΕΜΑ 1ο
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Όσον αφορά το αίτημα του κ. Γιώργου Κυριάκου να υπάρξει επικοινωνία μαζί
του για να εξεταστεί περαιτέρω η εισήγηση του για παρέμβαση του Δήμου στην
Επαρχιακή Διοίκηση για παραχώρηση των υποστατικών στην οδό Θησέως 35.
Ο κατάλογος των τ/κ υποστατικών και τα κριτήρια παραχώρησης τους, να
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον το Υπουργείο Εσωτερικών
με επιστολή του ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2017 (ερ. 93 στο Φακ. 01-36/3)
ενημέρωσε το Δήμο ότι δε φέρει ένσταση.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ΘΕΜΑ 6Ο
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ
ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έκθεση εκτίμησης του ενοικίου
που πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη εκτιμητή τον κ. Ανδρέα Γεωργίου.
Σύμφωνα με την εκτίμηση το ύψος του ενοικίου τη δεδομένη στιγμή για κάθε
κατάστημα εκτιμάται σε €240 μηνιαίως, με τη λειτουργία την ολοκλήρωση και
λειτουργία της Πλατείας Ελευθερίας σε €480 μηνιαίως και με το τέλος της
πρώτης τριετίας σε €720. Ενδεικτικές χρήσεις είναι mini market, περίπτερο,
ανθοπωλείο, καφετέρια, παγωταρία κτλ.
Για τα καταστήματα υπήρξε ενδιαφέρον από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για
ενοικίαση τους στον ΟΣΕΛ.
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Εισήγηση της Επιτροπής ήταν ο Δήμος να προχωρήσει με προκήρυξη, αφού
πρώτα σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία καθοριστούν οι επιθυμητές
χρήσεις. Αποκλείονται οι χρήσεις περιπτέρου και mini market. Όσον αφορά το
ενοίκιο των καταστημάτων να υιοθετηθούν τα ενοίκια που αναφέρονται στην
έκθεση εκτίμησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποφάσισε την απόσυρση του
θέματος για να τεθεί προς συζήτηση και στην Επιτροπή Προσφορών, ούτως
ώστε να τεθούν οι απόψεις και των δύο Επιτροπών (Εντός των Τειχών και
Προσφορών) ενώπιον του.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Οι εργασίες της συνεδρίας έληξαν στις 9.00 μ.μ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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