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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πωλούνται και ενοικιά-
ζονται καινούργια δια-
μερίσματα στην Αθήνα
κοντά σε Πανεπιστήμια

και Μετρό. 

Κατάλληλα για φοιτη-
τές και airbnb.

Πληροφορίες:
τηλ. 22809999 -

99728555

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται

οικιστικό τεμάχιο

σε καταπληκτική περιο-

χή (Grammar School) 

και βιοτεχνικό τεμάχιο

στη Λακατάμια.

Τηλ. 99599598, 

99609646

ΔΗΛΩΣΗ-
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-

νων ότι ο Roman Golubitskiy από τη

Ρωσία, οδός Γεωργίου Α., Castle Hol-

iday Apartments, Block A, Apart-

ment 301, 4048 Γερμασόγεια, Λεμε-

σός, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερι-

κών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολι-

τογράφηση του σαν Κύπριος πολίτης.

Όποιος, δε, γνωρίζει οποιονδήποτε

λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να χο-

ρηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφη-

ση, καλείται να αποστείλει στον

Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία

γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση

των γεγονότων.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Έκτακτη απασχόληση Εργατριών 
στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την απασχόληση

τριών Εργατριών Μελάθρου (δύο σε ημερήσια βάρδια και

μία σε νυχτερινή βάρδια) στο Μέλαθρο Ευγηρίας πάνω σε

έκτακτη και προσωρινή βάση για χρονική περίοδο που

δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: Απόφοιτη Σχολής Μέ-

σης Εκπαίδευσης. Εργασιακή πείρα σε παρόμοια εργασία

θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς σε κλει-

στό φάκελο το αργότερο μέχρι τις 18/10/2018 και ώρα

12 το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, στον

πέμπτο όροφο, που βρίσκεται στη γωνία της οδού Νικο-

λάου Λανίτη και Λεωφ. Αθηνών, Τ.Θ. 40045, 6300 Λάρ-

νακα.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να εξασφαλίσουν στο τηλ. 24816573.

Λάρνακα, 4 Οκτωβρίου 2018.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αρ. Προκήρυξης Τ.Δ. 76/2018

Από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ζητούνται προσφορές για την

κατασκευή δύο σημείων ενημέρωσης επισκεπτών στο Εθνικό

Δασικό Πάρκο Τροόδους στα πλαίσια του έργου «LIFE16

GIE/CY/000709 Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση

φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών». 

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ηλε-

κτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement)

στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocure-

ment.gov.cy ή να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών του

Τμήματος Δασών, Λουκή Ακρίτα 26, 1100 Λευκωσία ή να φθά-

σει ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη δι-

εύθυνση Ταχυδρομική Θυρίδα 24136, 1701 Λευκωσία, όχι αρ-
γότερα από τις 10.00 π.μ. της 23ης Οκτωβρίου, 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

αποτείνονται στο γραφείο του Δασικού Μηχανικού στην Αθα-

λάσσα, Τηλ. 0035722403710, 0035722403713 και

0035722403703.

Υποκατάστατη
Επίδοση του
Κλητηρίου
Εντάλματος
υπ΄αριθμό

3589/2017, δυνάμει
διατάγματος

υποκατάστατης
επίδοσης

ημερομηνίας

25.5.2018

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Αρ-

χή Ηλεκτρισμού Κύπρου από

τη Λευκωσία, καταχώρησε

την υπό τον ως άνω αριθμό

και τίτλο αγωγή εναντίον

του Εναγόμενου Αλέξη Παυ-

λίδη με αριθμό ταυτότητας

837752 στο Επαρχιακό Δι-

καστήριο Λευκωσίας με

Κλητήριο Ένταλμα του Δικα-

στηρίου αυτού στις

4.10.2017, αξιώνοντας το

οφειλόμενο ποσό των

€498,27 το οποίο αντιστοιχεί

στην αξία κατανάλωσης ηλε-

κτρικού ρεύματος, πλέον νό-

μιμο τόκο, πλέον έξοδα, πλέ-

ον Φ.Π.Α.

Δίδεται περαιτέρω ειδοποί-

ηση ότι σε περίπτωση που ο

Εναγόμενος παραλείψει να

καταχωρήσει σημείωμα εμ-

φάνισης στην πιο πάνω

αγωγή εντός (τριάντα) 30

ημερών από τη δημοσίευση

της παρούσης, τότε οποιαδή-

ποτε μεταγενέστερη αίτηση

θα θεωρείται ότι έχει επιδο-

θεί εάν αντίγραφο της αναρ-

τηθεί στον πίνακα του Επαρ-

χιακού Δικαστηρίου Λευκω-

σίας για περίοδο (πέντε) 5

ημερών.

Για οποιεσδήποτε πληροφο-

ρίες μπορείτε να επικοινω-

νήσετε με τους δικηγόρους

της Ενάγουσας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Οδός

Θεμιστοκλή Δέρβη 17-19,

THE CITY HOUSE, 1066

Λευκωσίας ή στο τηλέφωνο

22022999.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ TOY 2016
(K.Δ.Π. 62 TOY 2016)

Ειδοποίηση δυνάμει
του Κανονισμού 5(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με

τον Κανονισμό 5(1) των περί Πο-

λεοδομίας και Χωροταξίας (Αι-

τήσεις και Ιεραρχικές Προσφυ-

γές) Κανονισμών του 2016, ότι

εμείς: η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Λεμεσού, ιδιο-

κτήτες του τεμαχίου αρ. 264,

Φύλλο/Σχέδιο: 57/5227V01, Το-

ποθεσία/Ενορία: Εντός του χωρί-

ου, στην περιοχή του Χωρίου

Πισσούρι, θα υποβάλουμε αίτη-

ση στην Πολεοδομική Αρχή (Δι-

ευθυντής Τμήματος Πολεοδο-

μίας και Οικήσεως) για εξασφά-

λιση πολεοδομικής άδειας για

Εστιατόριο Β΄. Παραστάσεις κα-

τά της αιτήσεως μπορούν να

υποβληθούν προς την Πολεοδο-

μική Αρχή,μέσα σε προθεσμία 21

ημερών από τη δημοσίευση της

Ειδοποιήσεως αυτής.

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑ-
ΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως

Διαθηκών

Αρ. Αίτησης 635/2003
Αναφορικά με τον Kiazim

Mustafa

άλλως Kiazim Ahmed

Rashid, τέως από την Πάφο-

Λευκωσία

Αποβιώσαντα.

Δίδεται με την παρούσα ει-

δοποίηση ότι η διαχείριση

της περιουσίας του αποβιώ-

σαντα Kiazim Mustafa ή άλ-

λως Kiazim Ahmet Rashid

είναι ορισμένη την 8η Οκτω-

βρίου στις 8:30 στο Επαρχια-

κό Δικαστήριο Λευκωσίας,

και οιονδήποτε πρόσωπο εν-

διαφέρεται θα πρέπει να εμ-

φανιστεί κατά την πιο πάνω

ημέρα και ώρα διαφορετικά

η διαχείριση θα κλείσει.

Μιχάλης Βλαδιμήρου
Δικηγόρος
03/10/2018

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑ-
ΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως

Διαθηκών

Αρ. Αίτησης 647/2008

Αναφορικά με τη Melek Ali

Riza

τέως από τη Λευκωσία

Αποβιώσασα.

Δίδεται με την παρούσα ειδο-

ποίηση ότι η διαχείριση της

περιουσίας της αποβιώσασας

Melek Ali Riza είναι ορισμέ-

νη την 8η Οκτωβρίου στις

8:30 στο Επαρχιακό Δικα-

στήριο Λευκωσίας, και οιον-

δήποτε πρόσωπο ενδιαφέρε-

ται θα πρέπει να εμφανιστεί

κατά την πιο πάνω ημέρα

και ώρα διαφορετικά η δια-

χείριση θα κλείσει.

Μιχάλης Βλαδιμήρου
Διαχειριστής - Δικηγόρος
03/10/2018

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12 (2)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2)

των περί Πολεοδομίας και Χωροτα-

ξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με

την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ πρoτί-

θεται να υπoβάλει αίτηση στο Τμήμα

Πολεοδομίας και Οικήσεως Επαρχια-

κό Γραφείο Λάρνακας για τη χορήγη-

ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκ-

κλιση των προνοιών του Τοπικού

Σχεδίου Λάρνακας, για την ακόλουθη

ανάπτυξη: Αδειοδότηση υφιστάμενου

Σφαγείου Πουλερικών.

Η αίτηση αφορά  τα τεμάχια με

αρ.347 και 348, Φ/Σχ. 23E2 και

24W2, στην περιοχή του Δήμου Αρα-

δίππου.

Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλ-

λεται η αίτηση αφορά υφιστάμενο

Σφαγείο  Πουλερικών εντός κτηνο-

τροφικής ζώνης Γβ2.

Περισσότερες πληροφορίες είναι
δυνατό να ληφθούν από τα Γρα-
φεία της Πολεοδομικής Αρχής
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέ-
ρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι
δυνατό να υποβληθούν στην Πο-
λεοδομική Αρχή μέσα σε διάστη-
μα ενός μηνός από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας ειδοποίησης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία Lux Hair Exten-

sions And Wigs Ltd, με

Αριθμό Μητρώου Εργοδότη

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ΑΜΕ) 2455855/5/9602, ζη-

τά να προσλάβει άτομα στην

κατασκευή περουκών, τουπέ,

μαλλιών και γνώστες στη

χρήση μηχανημάτων και τη

συντήρησή τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφε-

ρόμενοι να απευθύνονται

στο Επαρχιακό Γραφείο Ερ-

γασίας Λεμεσού, στο τηλέ-

φωνο 25827320.

Προσφορές για το μπουφέ 
της ΑΕΚ Κυθρέας

Το προσφυγικό αθλητικό σωματείο ΑΕΚ Κυθρέας ζητά μπουφε-

τζή. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν αιτήσεις μέχρι τις 8

Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση του σωματείου (Καντάρας 6,

Αγλαντζιά, 2301), με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τηλέφω-

να επικοινωνίας. Θα εξεταστούν μόνο σοβαρές περιπτώσεις με

πείρα και επαγγελματισμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22333944.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία Andreas Vasil-

iou & Sons ltd με Αρ. Μη-

τρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.)

580594/1/3109 ζητά να

προσλάβει Powder Coating

Painter με αρκετά καλούς

όρους εργασίας, όχι χαμηλό-

τερους από τη σχετική συλ-

λογική σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι να

αποτείνονται στο Επαρχιακό

Γραφείο Εργασίας Λευκω-

σίας, τηλ. 22403000.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ
ΕΝΑ

ΑΔΕΣΠΟΤΟ
Όμως να θυμάσαι:
Τα κατοικία δεν
είναι παιχνίδια

iLIFE-TROODOS: Σας περιμένουμε στην Πλατανιστάσα!
Το έργο iLIFE-TROODOS σε συ-

νεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλο-

γο Πλατανιστάσας «Αετός» και τον

Περιβαλλοντικό Όμιλο Πιτσιλιάς

διοργανώνουν τις διαλέξεις: 

• Η άγνωστη πανίδα της Κύπρου.

Μύθοι και πραγματικότητες, ομι-

λητής: κ. Χάρης Νικολάου (Δασι-

κός Λειτουργός, Τομέας Πάρκων

και Περιβάλλοντος, Τμήμα Δα-

σών)

• Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους:

Προώθηση φυσικών αξιών και οι-

κοσυστημικών υπηρεσιών, ομιλη-

τής: κ. Μηνάς Παπαδόπουλος

(Συντηρητής Δασών Α’, Δασική

Περιφέρεια Τροόδους, Τμήμα Δα-

σών)

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάβ-

βατο, 6 Οκτωβρίου 2018, στις 19:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σω-

ματείου Αχιλλέα Πλατανιστάσας.
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