
Ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα
Τα Καθήκοντα και ο Ρόλος των Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης»

__________________
 

Παρουσίαση με θέμα 
«Ανακύκλωση Σκυροδέματος - Από την έρευνα στην πρακτική  εφαρμογή»

__________________
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα
«Μελέτη και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών»

__________________
 

SAVE THE DATE - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα
«Τεχνικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών, Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) 

και κανονισμοί στον Κατασκευαστικό Τομέα»
__________________

Εορταστική Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ & Εορταστικές Επαρχιακές Συνελεύσεις
__________________

SAVE THE DATE - Παγκύπριος Χορός ΣΠΟΛΜΗΚ
__________________

Ανακοίνωση - «Διευρυμένη Συνεδρία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου»
__________________

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ -  Σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές από το γερασμένο 

κτηριακό απόθεμα της Κύπρου
__________________

 
 Σεμινάριο με θέμα «Υπόγειες Κατασκευές με στεγανό σκυρόδεμα»

__________________
 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας
__________________

 
Φωτογραφικός Διαγωνισμός «Οχυρωματικά Έργα δια μέσου των αιώνων»

Οκτώβριος

2022



 
 
 
 
 

Για την Πρόσκληση και Περισσότερες Πληροφορίες: https://bit.ly/3D9MYbX 
Για Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.office.com/r/t8CYmScV2N          

(μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022)

 

O Σύλλογος Πολιτικών ΜηχανικώνΚύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ),
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

και το Τμήμα ΕπιθεώρησηςΕργασίας (ΤΕΕ),
συνδιοργανώνουν Ημερίδα 

 με θέμα
 

«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα
Τα Καθήκοντα και ο Ρόλος των Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης»

 
Σάββατο,12 Νοεμβρίου 2022 | 09:30 |Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ,

Λευκωσία

https://bit.ly/3D9MYbX
https://forms.office.com/r/t8CYmScV2N


 
 
 
 
 
 

Για Περισσότερες Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3Uf4O4b

 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) σε συνεργασία με
το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

του Πανεπιστημίο Κύπρου,διοργανώνουν Παρουσίαση 
με θέμα

 
«Ανακύκλωση Σκυροδέματος - Από την έρευνα στην πρακτική εφαρμογή»

 
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 | 18:00 | Αίθουσα Β108, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης , Πανεπιστήμιο Κύπρου
 

https://bit.ly/3Uf4O4b
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=55vTiBItX0mFgxQA7VqzwPgL3TYl0a9BvZjqxFZTqNRUQkhPNFZMVkE5NTFRVUtQWFRUVjZMUUs5Sy4u


Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ
 διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα

 
«Μελέτη και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών»

 
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου & Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου | 09:30 – 17:45 

Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

 
Για Περισσότερες Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3T52fk2

 

https://bit.ly/3T52fk2


Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ
 διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ με θέμα

 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών, Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) 

και κανονισμοί στον Κατασκευαστικό Τομέα»
 

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου | Λάρνακα
 



Εορταστική Γενική Συνέλευση ΣΠΟΛΜΗΚ &
Εορταστικές Επαρχιακές Συνελεύσεις

SAVE THE DATE  - Παγκύπριος Χορός ΣΠΟΛΜΗΚ



Ανακοίνωση
«Διευρυμένη Συνεδρία του Συλλόγου Πολιτικών

Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)»
 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών
«European Council of Civil Engineers» (ECCE) από τον
Vice President/ President Elect του ECCE και πρώην
Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ Πλάτωνα Στυλιανού,
στη Διεθνή Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών
«International Federation of Consulting Engineers»
(FIDIC) από το Γενικό Ταμία του Συλλόγου και Εθνικό
Αντιπρόσωπο στο FIDIC Βαρνάβα Λάμπρου, και
στην Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου
(ΜΕΔΣΚ) από τον εκπρόσωπο του ΣΠΟΛΜΗΚ στη ΜΕΔΣΚ
και Συντονιστή της ΜΕΔΣΚ Κώστα Αλλαγιώτη.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή η
Διευρυμένη Συνεδρία του Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου (ΚΔΣ) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
Κύπρου, το Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 2022 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Πλατρών, στην Αίθουσα «Γιώργος Σεφέρης».

Στην Διευρυμένη Συνεδρία συμμετείχαν Μέλη του ΚΔΣ και
των Επαρχιακών Συμβουλίων, πρώην Προέδροι, Πολιτικοί
Μηχανικοί – Μέλη Γενικού Συμβουλίου και Πειθαρχικού
Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, μέλη του προηγούμενου ΚΔΣ και
στελέχη του ΣΠΟΛΜΗΚ που προσφέρουν διαχρονικά στον
Σύλλογο.

Στο πρώτο μέρος της Συνεδρίας παρουσιάστηκε η «Δράση
του Συλλόγου από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του
2022» από την Πρόεδρο του Συλλόγου Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα, καθώς και η συμμετοχή και δράση του
ΣΠΟΛΜΗΚ:

Φιλοξενούμενος Ομιλητής στην Συνεδρία ήταν ο κ. Γιάννης
Τσουλόφτας, Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) & Διαχειριστής Έργου
Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΟΑ Λεμεσού, ο
οποίος παρουσίασε το θέμα «Επαρχιακοί Οργανισμοί
Αυτοδιοίκησης».

Στο δεύτερο μέρος της Συνεδρίας έγινε ενημέρωση για τις
Δράσεις του ΕΤΕΚ από τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΤΕΚ και τέως
Πρόεδρο του ΣΠΟΛΜΗΚ Ανδρέα Θεοδότου. Η Συνεδρία
ολοκληρώθηκε με συζήτηση για θέματα της επικαιρότητας
που απασχολούν τον Κλάδο των Πολιτικών Μηχανικών.

Για τo Πρόγραμμα της Διευρυμένης Συνεδρίας:
https://bit.ly/3gawad7  

Για τις Φωτογραφίες και Παρουσιάσεις της
Διευρυμένης Συνεδρίας: https://bit.ly/3yCvZ0d 

 

https://bit.ly/3gawad7
https://bit.ly/3yCvZ0d


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ 
 Σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές από το γερασμένο

κτηριακό απόθεμα της Κύπρου
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) με
αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά κατάρρευσης στηθαίων,
μπαλκονιών και αποκόλλησης επιχρισμάτων από οικοδομές
στις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας, εκφράζει την
έντονη ανησυχία του για το κομβικό και επικίνδυνο
πλέον σημείο που έχει φτάσει το γερασμένο κτηριακό
απόθεμα της Κύπρου και τον κίνδυνο να χαθούν
ανθρώπινες ζωές και υπενθυμίζει ότι:

«Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι οι επιστήμονες μηχανικοί
που έχουν την αρμοδιότητα αλλά και την απαιτούμενη
κατάρτιση και γνώση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
για την αποφυγή και πρόληψη αστοχιών κατασκευών. Είναι
εύκολα αντιληπτό ότι, μια αστοχία κατασκευής πολύ πιθανόν να
εκθέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ακίνητα και άλλες
περιουσίες».

Η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η
απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός
ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού
Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994 και της υποχρεωτικής
επίβλεψης το 1999, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά
τους καθημερινά πέραν από το ενδεχόμενο σεισμικής
δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, αιτίες που δυνατό να
οδηγήσουν σε κατάρρευση ή αστοχία μπορεί να είναι η
χρήση υλικών κατώτερης ποιότητας, ελλιπείς ή/και
λανθασμένες προδιαγραφές, λανθασμένη ή ελλιπής μελέτη ή/
και επίβλεψη, αποδυνάμωση μερών του κτηρίου από
ανθρωπογενείς ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις, μείωση της
αντοχής των φερόντων στοιχείων του κτηρίου λόγω μη
επαρκούς συντήρησης. 

Σε συλλογικό επίπεδο, κάθε αρμόδια Αρχή έχει ευθύνη για
την προώθηση ενεργειών για την άρση της επικινδυνότητας
οποιασδήποτε οικοδομής στην περιοχή ευθύνης της, ενώ σε
ατομικό επίπεδο κάθε πολίτης που προβαίνει σε εργασίες
ανακαίνισης, προσθηκο-μετατροπές, συντήρησης οικοδομής,
και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης οικοδομής, θα πρέπει
να συμβουλεύεται Πολιτικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο
ΕΤΕΚ.

Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της ποιότητας και της
ασφάλειας των κατασκευών, απαιτείται η ανάπτυξη
κουλτούρας επαγγελματισμού, δηλαδή ανάθεσης των
εργασιών σε αδειούχους εργολάβους και η εφαρμογή
ορθών και ασφαλών μεθόδων εργασίας από ανθρώπινο
δυναμικό με κατάλληλο εξοπλισμό. Η αλλαγή της
συμπεριφοράς των πολιτών και της κοινωνίας μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με συλλογικές ενέργειες από την πολιτεία,
τους οργανωμένους φορείς και τις επιστημονικές
οργανώσεις. 

Ανεξάρτητα ευθυνών και με γνώμονα πρωτίστως την
ασφάλεια ανθρώπινων ζωών, ο ΣΠΟΛΜΗΚ ζητά από το
Κράτος όπως άμεσα θεσπιστεί η νομοθετική ρύθμιση της
Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοση σχετικού
Πιστοποιητικού Επιθεώρησης και επιδοτηθεί η
αντισεισμική αναβάθμιση και θωράκιση των οικοδομών
σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

26 Οκτωβρίου 2022

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου του ΣΠΟΛΜΗΚ
"Σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές από το
γερασμένο κτηριακό απόθεμα της Κύπρου",
η Πρόεδρος του ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Ευαγγελίτσα
Τσουλόφτα μίλησε στο Capital και την
Στέφανη Φλωρίδου και   στο ένθετο
Επικαιρότητα.

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο στην Eναρκτήρια
Συνάντηση του Ερευνητικού
Προγράμματος «ENGINEER: Civil
Engineering and Geomatics Innovative
Research on Heritage» η οποία θα διεξαχθεί
την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022, ώρα
09:45 στο Senate Hall, TEΠΑΚ.             

 
Για περισσότερες πληροφορίες:

https://bit.ly/3D6bo5S

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
διοργανώνει Διήμερο Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο, με θέμα: «Εφαρμογή των
Εναρμονισμένων Ευρωπαΐκών Προτύπων
και του Κανονισμού Δομικών Προΐόντων
305/2011/ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα»

Ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής: Πέμπτη,
17 Νοεμβρίου 2022 και Πέμπτη 24
Νοεμβρίου 2022, Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ στη
Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες 
και δήλωση συμμετοχής:

https://bit.ly/3MJZoeV 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3D6bo5S%3Ffbclid%3DIwAR1qkXkAidErgVjoP-pTIvRaBgGF7Vjquensk3hpZUFAk-Lbx-ZEe2IV7ls&h=AT0PLjjApsprp5zM7xp_V1JrNOwmwT6mZ0AxRdjns3XxKo66AktZbrNq_bsoUP5hnhWVem3wB1T4ewuyijeOJOmrA6RumbLKlCWjmJAbOB-DAMpp3w1WHQkQJsZoKFVGPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2pHHDhYc6glEy--7wNhuDy6FscZWVgbk33uzltgC7mx_N5XXA5t9jRY-R2tJthtXELwMaKl93m_WYK_co8az6ip-sP6Z9zK6-Pd5MGs5ZxCNcwDE0f8u8rp59yeLocSTQ2QFT__6LpE965toe_-vjW1iPcVISGBWUgGAjF9eB4OUsd_rBfHjeO_k7J40PCk_-gBbKiX3i7jNEwpS7PCIVMYUQShW87q7-f


Σεμινάριο με θέμα 
«Υπόγειες Κατασκευές με στεγανό σκυρόδεμα»

 
Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου με τη στήριξη του Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), διοργάνωσαν την
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου στο Κτήμα Κουσιουμή , Σεμινάριο με
θέμα «Υπόγειες Κατασκευές με στεγανό σκυρόδεμα». Σύντομο
χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος του Συλλόγου μας     
κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν η κ. Βίβιαν Αγγελοπούλου,
Product Manager Waterproofing Mapei Hellas – Μηχανικός
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και ο κ. Liborio Marchi,
Product Manager Concrete Admixture & Underground
Technology Team Greece Μηχανικός Δομικών Έργων.

 Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Mapei.
 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 
και Τεχνικής Σεισμολογίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής
Σεισμολογίας από τις 20 – 22 Οκτωβρίου 2022, στο Royal
Olympic Hotel, Αθήνα στην Ελλάδα.         

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ),     
ήταν Θεσμικός Yποστηρικτής του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο 5ΠΣΑΜΤΣ αποτέλεσε συνέχεια της σειράς των
σχετικών επιστημονικών συνεδρίων. Σκοπός του Συνεδρίου
ήταν να φέρει κοντά την επιστημονική και επαγγελματική
κοινότητα των Ελλήνων μηχανικών και σεισμολόγων και να
παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί την τελευταία
εικοσαετία στην αποτίμηση και απομείωση του σεισμικού
κινδύνου. 

Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΟΛΜΗΚ
αντιπροσώπευσαν το Σύλλογο με τη συμμετοχή τους στο
Συνέδριο αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις για τον τομέα
της αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας, ενώ
παράλληλα είχαν γνωριμίες και επαφές με καταξιωμένους
Ακαδημαϊκούς, Συναδέλφους καθώς και τον Προέδρο και Μέλη
του Συλλόγου Πολίτικων Μηχανικών Ελλάδας, σημαντικές για
τον προγραμματισμό κοινών δράσεων, συζητήσεων,
αντιμετώπιση κοινών θεμάτων, διαλέξεων και σεμιναρίων. 



Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο Φωτογραφικός
Διαγωνισμός με θέμα «Οχυρωματικά Έργα δια μέσου των
αιώνων», που διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο
Λευκωσίας – Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ, με υποστηρικτές το
ΕΤΕΚ, την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου. 

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη
διάρκεια της Συνέλευσης του Επαρχιακού Συμβουλίου
Λευκωσίας – Κερύνειας η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Cleopatra, όπου θα απονεμηθούν
τα βραβεία και οι έπαινοι. Επίσης, θα υπάρχει έκθεση των
βραβευθέντων φωτογραφιών.

Επίσης, οι βραβευθέντες φωτογραφίες θα κοσμήσουν το
ημερολόγιο για το 2023, το οποίο θα εκδοθεί από το
Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας του ΣΠΟΛΜΗΚ. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για τον χρόνο που
αφιέρωσαν για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό!

 

Η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον κλάδο της οικοδομικής
βιομηχανίας, εξοπλισμού και διακόσμησης, Έκθεση Ιδανική
Κατοικία, πραγματοποιήθηκε και φέτος από τις 21 έως και
τις 23 Οκτωβρίου 2022, στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης. 

Μέλη του ΕΣ Λευκωσίας-Κερύνειας και Εκπρόσωποι του ΚΔΣ
ΣΠΟΛΜΗΚ στελέχωσαν το Περίπτερο του Συλλόγου στον
εκθεσιακό χώρο όπου οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το Σύλλογο μας και τη δράση του από
κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις, να συλλέξουν πληροφορίες
και να τους απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία
ανέγερσης κατοικίας.

Φωτογραφικός Διαγωνισμός
«Οχυρωματικά Έργα δια μέσου των αιώνων»

 

Ακολουθεί επιστολή του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης αναφορικά με
τις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας
: https://bit.ly/3rAjX3N

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, θα βρείτε
ενημέρωση για το Διεθνές Οργανισμό
FIDIC αναφορικά με την Eτήσια Έκθεση
FIDIC και τα Επερχόμενα διαδικτυακά
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και
Εργαστήρια που προσφέρει το FIDIC
ACADEMY: https://bit.ly/3CEooQf

Έκθεση Ιδανική Κατοικία

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε
επιστολή του ΕΤΕΚ αναφορικά με την
Υποβολή αιτήσεων για οικοδομική άδεια
για προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές
σε συνέχεια της αναθεώρησης του Εθνικού
Προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8 - Μέρος
3 στις 13.11.2020: https://bit.ly/3eA59PL 

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, στη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην
Λάρνακα πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη
της Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμο
Αμμοχώστου. Στην συνέλευση κλήθηκαν
και παρευρέθηκαν Βουλευτές Αμμοχώστου,
πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κοινοτάρχες
Δήμου Αμμοχώστου, Προέδροι/Μέλη
Σωματείων και Οργανώσεων Δήμου
Αμμοχώστου. Εκ μέρους του Συλλόγου
ΠολιτικώνΜηχανικών Κύπρου παρευρέθηκε
ο Εκπρόσωπος του Επαρχιακού Συμβουλίου
Λάρνακας – Αμμοχώστου ΣΠΟΛΜΗΚ/Μέλος
ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ, κ. Ευάνθης Καζαντζής.  

Στην σύσκεψη οι παρευρισκόμενοι
ενημερώθηκαν τόσο για τις τελευταίες
εξελίξεις που αφορούν την πόλη
Αμμοχώστου όσο και για τις ενέργειες που
έχει διενεργήσει και που προγραμματίζει να
κάνει ο Δήμος στο άμεσο μέλλον.

https://bit.ly/3rAjX3N?fbclid=IwAR0r6t3aJdQFcWPcD4aLEovjpawe6QISYhznlMvfltgXVkiq-Wo9_vJQbrE
https://bit.ly/3CEooQf
https://bit.ly/3eA59PL



