ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡ. 1/2019 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΦΑΚΔΛΩΝ ΚΑΙ ΔΚΣΎΠΩΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ

Οι πποζθοπέρ να βπίζκονηαι
ζηο Κιβώηιο Πποζθοπών ηος
ςμβοςλίος Αποσεηεύζεων Λεςκωζίαρ
μέσπι ηην 1.00 μμ ώπα ηηρ
21ηρ Ιοςνίος 2019

ΙΟΤΝΙΟ 2019

XE/XE
Πξνζθνξά εθηύπσζε ηηκνινγίσλ 2019

ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ
Πποζθοπά απ. 1/2019 για ηην ππομήθεια ηιμολογίων, θακέλων και εκηύπωζη ζηοισείων
θοπολογίαρ καθώρ και για ηην ηοποθέηηζη ηων ηιμολογίων ζηοςρ θακέλοςρ.
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
1.

Τν Σπκβνύιηνλ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο δεηεί πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα
θαθέισλ, ηηκνινγίσλ, ηελ εθηύπσζε ζηνηρείσλ θνξνινγίαο πνπ ζα πξνκεζεύζεη ην
Σπκβνύιηνλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηνπο
θαθέινπο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη λα απεπζύλνληαη ζηνλ
Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010
Λεπθσζία. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην Κηβώηην Πξνζθνξώλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ ζηελ πην πάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηελ 1.00 κκ ώξα ηεο 21ηρ Ιοςνίος 2019.
Πξνζθνξέο πνπ ζα θηάζνπλ κεηά ηελ πην πάλσ ώξα δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ηνλ Λεηηνπξγό Πιεξνθνξηθήο
ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηα ηειέθσλα 22398559 ή 99398559.

2.

Τν Σπκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε ή όιεο ηηο πξνζθνξέο ή λα
εγθξίλεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά αλ απηή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ. Τέινο ην
Σπκβνύιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα δερηεί ηελ ρακειόηεξε ή νπνηαδήπνηε πξνζθνξά.

3.

Η πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ζην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξάο θαηάιιεια
ππνγξακκέλν θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλε ζε θάθειν όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο θαη
ν ηίηινο ηεο πξνζθνξάο.

4.

Η παξάδνζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ζα γίλεη ζην Κέληξν Γηαινγήο Αιιεινγξαθίαο ησλ
Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ ζηα Λαηζηά κε ηελ επίβιεςε Λεηηνπξγνύ από ηελ ππεξεζία
ηνπ Σπκβνπιίνπ.

5.

Κάζε Πξνζθνξνδόηεο πξέπεη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, λα επηζπλάπηεη δείγκα
θαθέινπ θαη ηηκνινγίνπ κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
πξνζθνξά δπλαηό λα κε ιεθζεί ππόςε.

6.

Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο.

7.

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηξαπεδηθή επηηαγή ηνπ πξνζθνξνδόηε
γηα ην πνζό ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνζθνξάο. Η επηηαγή απηή ζα θξαηεζεί
από ην Σπκβνύιην ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ Πξνζθνξνδόηε ζα
βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ δύν ρακειόηεξσλ κέρξηο όηνπ κηα πξνζθνξά γίλεη ηειηθά
απνδεθηή από ην Σπκβνύιην. Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε
πξνζθνξά απνζπξζεί από ηνλ Πξνζθνξνδόηε πξνηνύ ην Σπκβνύιην εμεηάζεη θαη
θαηαθπξώζεη ηελ πξνζθνξά, ε πην πάλσ επηηαγή ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ
Σπκβνπιίνπ, πνπ ζα κπνξεί ηόηε λα πξνβεί ζηελ εμαξγύξσζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
πνζνύ θαηά ην δνθνύλ. Γίλεηαη επίζεο αληηιεπηό όηη, αλ ην Σπκβνύιην δελ
θαηαθπξώζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά κέζα ζε 60 κέξεο από ην άλνηγκα ησλ
πξνζθνξώλ, νη πην πάλσ επηηαγέο ζα επηζηξαθνύλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπο.

8.

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο από ην Σπκβνύιηνλ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο,
ν επηηπρώλ Πξνζθνξνδόηεο ζα πξνκεζεύζεη ην Σπκβνύιηνλ κε ηξαπεδηθή επηηαγή γηα
1

πνζό ίζν κε 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνζθνξάο, γηα πεξίνδν από ηελ εκεξνκελία
γλσζηνπνίεζεο ζηνλ επηηπρόληα Πξνζθνξνδόηε ηεο θαηαθύξσζεο ηεο πξνζθνξάο
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο όιεο εξγαζίαο γηα ηελ θαιή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ Πξνζθνξνδόηε πξνο ην Σπκβνύιην, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο απηήο.
Η σο άλσ εγγύεζε ζα απνδεζκεπηεί ακέζσο κε ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη
λννπκέλνπ όηη νπδεκία εθθξεκόηεηα ζα ππάξρεη.
9.

Η ζπλνιηθή εξγαζία από ηνλ επηηπρώλ Πξνζθνξνδόηε, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην
αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εβδνκάδσλ από ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ ζπλνιηθώλ
πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο θνξνινγνύκελνπο από ην Σπκβνύιην.

10.

Αλ ν Πξνζθνξνδόηεο παξαβεί νπνηνδήπνηε όξν ηεο πξνζθνξάο, ην Σπκβνύιην ζα έρεη
ην δηθαίσκα θαηά ηελ θξίζε ηνπ:
 Να αλαζέζεη ηελ εξγαζία ζε άιινπο ρσξίο λα αθπξώλεηαη ε πξνζθνξά απηή
θαη λα αθαηξεί νπνηνδήπνηε πνζό γηα δεκηά πνπ ην Σπκβνύιην ελδερνκέλσο ζα
έρεη ππνζηεί, από ηελ ηξαπεδηθή επηηαγή πνπ ζα θαηαηεζεί ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8.
 Να αθπξώζεη ηελ πξνζθνξά κε γξαπηή εηδνπνίεζε ζηνλ Πξνζθνξνδόηε, κε
ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηηο παξαβάζεηο ηεο πξνζθνξάο πάλσ ζηηο νπνίεο
βαζίδεηαη ε αθύξσζε απηή.

11.

Οη γεληθνί θαη νη εηδηθνί όξνη ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππνγξαθνύλ από ηνλ
Πξνζθνξνδόηε ζην ηέινο ηεο θάζε ζειίδαο θαη λα ππνβιεζνύλ καδί κε ην ζρεηηθό
έληππν πξνζθνξάο.
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ΔΙΓΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ
Πεξηγξαθή :

Δθηύπσζε ηηκνινγίσλ όπσο ην δείγκα πνπ επηζπλάπηεηαη θαη ζηνηρεία
θνξνινγνπκέλνπ ζηα ηηκνιόγηα.

Πνζόηεηα :

80.000 ηηκνιόγηα.

Μέγεζνο :

11.7" x 8.3"’ (Α4)

Φάξηεο :

Σπλερείαο (wood free)

Βάξνο ράξηε : 80 γξ
Φξώκαηα :

Γύν ρξώκαηα, κπιε θαη πνξηνθαιί (ζύκθσλα κε ην δείγκα)

Δθηύπσζε :

Καη ζηηο δύν όςεηο
(Μπξνζηηλή όςε δύν ρξώκαηα θαη ε πίζσ όςε έλα ρξώκα)

Β. ΦΑΚΔΛΟΙ
Πεξηγξαθή :

Πξνκήζεηα θαη εθηύπσζε θαθέισλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σπκβνπιίνπ
(Όλνκα θαη δηεύζπλζε), όπσο ην δείγκα πνπ επηζπλάπηεηαη.

Πνζόηεηα :

80.000 θάθεινη

Μέγεζνο
Φαθέινπ :
Φάξηεο
Φαθέινπ :

114ρι x 229ρι κε παξαζπξάθη αξηζηεξά
κεγέζνπο 36ρι x 90ρι

wood free

Βάξνο Φάξηε
Φαθέινπ :
80 γξ
Φξώκα
Φαθέινπ :

Άζπξν

Φξώκα
εθηύπσζεο :

Γύν ρξώκαηα (κπιε θαη πνξηνθαιί), κόλν ζηε κπξνζηηλή όςε.

Γ. ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
Πεξηγξαθή :

Δθηύπσζε ζηνηρείσλ θνξνινγίαο ζηα ηηκνιόγηα.

Τν Σπκβνύιην ζα πξνκεζεύζεη ηνλ πξνζθνξνδόηε κε ειεθηξνληθό αξρείν ζε
κνξθή ASCII ή PDF κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξνινγνύκελνπο
(Όλνκα θαη Γηεύζπλζε) θαζώο επίζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο θνξνινγίαο.
Ο πξνζθνξνδόηεο ζα ππνγξάςεη ππεύζπλν δήισζε γηα ηoλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Φπζηθώλ
Πξνζώπσλ Έλαληη ηεο Δπεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα θαη ηεο
Διεύζεξεο Κπθινθνξίαο ησλ Γεδνκέλσλ απηώλ Νόκνο ηνπ 2018 (Ν. 125(I)/2018)
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Γ. ΓΙΠΛΩΜΑ / ΦΑΚΔΛΩΜΑ
Πεξηγξαθή :

Γίπισκα ηνπ ηηκνινγίνπ ζηα ηξία θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζην θάθειν.

Πνζόηεηα :

80.000 ηηκνιόγηα ζε θαθέινπο.

Σπζθεπαζία: Σε ραξηνθηβώηηα απνδεθηά από ηηο Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο.
Παξάδνζε :

Οη θάθεινη ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζην Κέληξν Γηαινγήο
Αιιεινγξαθίαο ησλ Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ ζηα Λαηζηά
ηαμηλνκεκέλνη κε ηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ νπνία ζα δνζνύλ από ην
Σπκβνύιην ηα ζηνηρεία θνξνινγνπκέλσλ κε ηελ δηεύζπλζε θαη ππό ηελ
επίβιεςε εληεηαικέλνπ Λεηηνπξγνύ από ηελ Υπεξεζία ηνπ Σπκβνπιίνπ.

Δ. ΟΡΟΙ
Οη Πξνζθνξνδόηεο ζα είλαη ππόρξενη λα παξνπζηάζνπλ ηα δείγκαηα ησλ θαθέισλ θαη
ηηκνινγίσλ ζηα Γξαθεία ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηελ νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010
Λεπθσζία, πξηλ από ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο.
Η εηνηκαζία θαη ην θόζηνο εθηύπσζεο ηνπ δείγκαηνο ζα βαξύλνπλ ηνλ επηηπρόληα
πξνζθνξνδόηε.
Τν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη από εληεηαικέλν Λεηηνπξγό
ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο θαηά πόζν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηό είλαη
ην ίδην κε ην ππνβιεζέλ δείγκα ηνπ πξνζθνξνδόηε, σο αλσηέξσ.
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ΔΝΣΤΠΟ

ΠΡΟΦΟΡΑ
Όλνκα θαη Γηεύζπλζε Πξνζθνξνδόηε
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Τει.:...................................................
Ηκεξ.:.................................................

Πξόεδξν
Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9
1010 Λεπθσζία
Κύξηε,
Πποζθοπά απ. 1/2019 για ηην ππομήθεια ηιμολογίων, θακέλων και εκηύπωζη
ζηοισείων θοπολογίαρ καθώρ και για ηην ηοποθέηηζη ηων ηιμολογίων ζηοςρ
θακέλοςρ.
Αλαθνξηθά κε ηελ πην πάλσ πξνζθνξά επηζπκνύκε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη
αλαιακβάλνπκε ηελ πξνκήζεηα πξνο ην Σπκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο ησλ πην
θάησ, ζύκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο όξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ εθδόζεθαλ από ην
Σπκβνύιηνλ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο θαη ηνπο νπνίνπο ππνγξάςακε γηα ζθνπνύο
αλαγλώξηζεο. Σηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο δεν πεπιλαμβάνεηαι 19% ΦΠΑ.
Πεπιγπαθή

Σιμή €

1. Τηκνιόγηα

.....................................

2. Φάθεινη

.....................................

3. Δθηύπσζε ζηνηρείσλ

……………………….

4. Γίπισκα θαη ηνπνζέηεζε
ηηκνινγίνπ ζε θάθειν
ΤΝΟΛΟ

.....................................
……………………….

Με εθηίκεζε
…………………………..
Υπνγξαθή Πξνζθνξνδόηε
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ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ
SEWERAGE BOARD OF NICOSIA
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010 Λεπθσζία, Τ. Θ. 21835, 1513 Λεπθσζία. Τει: (+357) 22398500, Φαμ: (+357) 22666569
9, Megalou Alexandrou Street, 1010 Lefkosia, P.O.Box 21835, 1513 Lefkosia. Tel: (+357) 22398500, Fax: (+357) 22666569

e-mail: s.b.n@cytanet.com.cy, Website: www.sbn.org.cy

ΤΔΛΗ ΑΠΟΦΔΤΔΥΣΔΩΝ – SEWERAGE FEES

Αξ. Ταπηόηεηαο /Αξ. Δηαηξείαο – Id Number

(16)
Τέινο γηα θάζε €1000
Rate per €1000

Φνξνινγηθό Έηνο
Tax Year

(4)

(50)
(50)

(5)
Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ
Account Number
(14)

(50)

Πιεξσηέν Πνζό
Payable Amount
€
(11)

Αξ. Αλαθνξάο
Reference No.

Δλνξία
Quarter

Τκήκα
Block

Τεκάρην
Plot

Αξ. Δγγξαθήο
Registration Nν.

Μεξίδην
Share

(14)

(6)

(2)

(4)

(5)

(13)

Ηκεξνκελία εθηύπσζεο – Printing date : (10)

Πιεξσηέν Μέρξη
Due Date
(10)

Απιθμόρ Δλέγσος – Check Digit
Αμία Αθηλήηνπ €
Πνζό €
Property Value €
Amount €

(9)

ΣΥΝΟΛΟ – TOTAL AMOUNT

(9)

(9)

Τν έληππν απηό πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηα Γξαθεία ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο γηα πιεξσκή. Πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη θαη
κέζσ δηαδηθηύνπ ζην www.jccsmart.com. Γηα πιεξσκέο κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαη κέρξη ……………. ζα επηβιεζεί
πξόζζεηε επηβάξπλζε 5% θαη από ……………. επηπξόζζεηε επηβάξπλζε 15% – Νόκνο 35 ηνπ 2017 άξζξν 1.
Τhis statement must be presented at the Sewerage Board Offices or at Commercial Banks for payment. Payment can be made Online through
www.jccsmart.com. Payments after the due date and until ……………. shall carry an additional 5% charge and from ……………. an additional
15% charge - Law 35 of 2017 article 1.

ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ – SEWERAGE BOARD OF NICOSIA
ηοισεία Ιδιοκηήηη – Owner Information
Αξ. Ταπηόηεηαο
Αξ. Λνγαξηαζκνύ
Πιεξσηέν Μέρξη
Id Number
Account Number
Due Date
(16)
(14)
(10)
Όλνκα Ιδηνθηήηε – Owner Name
(50)

€

Πιεξσηέν Πνζό
Payable Amount
(11)

ΚΑΘΤΣΔΡΗΜΔΝΑ ΣΔΛΗ
PAST DUE SEWERAGE FEES
€
(9)
ΑΡ.ΛΟΓARIASMOY/ACCOUNT NO
(14)

Απιθμόρ Δλέγσος – Check Digit
6

ΣΔΛΗ
Σα ηέλη επιβάλλονηαι από ηην 1 Ιανοςαπίος ηος έηοςρ και θέποςν ημεπομηνία πληπωμήρ 31 Οκηωβπίος ηος ιδίος έηοςρ. Για
ζκοπούρ μεηαβίβαζηρ ππέπει να εκδοθεί βεβαίωζη γενικήρ εξόθληζηρ ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος ηπέσονηορ έηοςρ.
The Sewerage Fees are applied as from the 1 January of the year and are due on 31 October of the same year. For property
transfer purposes a confirmation for no outstanding fees including the current year has to be issued.
ημειώνεηαι για ζκοπούρ πληπωμήρ ηελών μέζω ηηρ JCC ο ιδιοκηήηηρ έσει ηην εςσέπεια να εξοθλήζει ολόκληπο ηο ποζό πος
θαίνεηαι ζηην καηάζηαζη ή να εξοθλήζει ζςγκεκπιμένο ςποζηαηικό ζηη πεπίπηωζη πος ςπάπσοςν πέπαν ηος ενόρ ςποζηαηικού
ζηη καηάζηαζη.
Note : For online payments through www.jccsmart.com the Owner can pay either the entire amount of the statement or the
sewerage fees for any of the plots listed on the statement.
ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΔΙΟΤ – PAYMENT HOURS
Γεςηέπα – Παπαζκεςή : 7.45 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Monday - Friday
: 7.45 a.m. – 2.30 p.m.
ΠΔΡΙΟΥΔ
101002
101100
101300
101201
101202
101203
101204
101205
101206
102101
102102
102103
102104
102105
102200
102301
102302
102303
102400
122500
123100
123300
124000
124100
124300

Άγηνο Γεώξγηνο
Δγθσκε
Αγιαληδηά
Σηξόβνινο:
Φξπζειενύζα
Άγηνο Γεκήηξηνο
Άγηνο Βαξλάβαο & Μαθάξηνο
Άγηνο Βαζίιεηνο
Δζλνκάξηπξαο Κππξηαλόο
Σηαπξόο
Λαθαηάκεηα:
Άγηνο Μάκαο
Αγία Παξαζθεπή
Αξράγγεινο/Αλζνύπνιε
Άγηνο Νηθόιανο
Κάησ Λαθαηάκεηα
Σπλνηθηζκόο Αλζνύπνιεο
Λαηζηά: Άγηνο Γεώξγηνο
Άγηνο Διεπζέξηνο
Αξράγγεινο Μηραήι
Γέξη
Τζέξη
Αλάγεηα
Κάησ Γεπηεξά
Άγηνη Τξηκηζηάο
Παιαηνκέηνρν
Κνθθηλνηξηκηζηά

QUARTERS
Agios Georgios
Engomi
Aglantzia
Strovolos:
Chryseleousa
Agios Dimitrios
Agios Varnavas & Makarios
Agios Vasileios
Ethnomartyras Kyprianos
Stavros
Lakatameia:
Agios Mamas
Agia Paraskevi
Archaggelos/Anthoupoli
Agios Nikolaos
Kato Lakatameia
Synoikismos Anthoupolis
Latsia: Agios Georgios
Agios Eleftherios
Archangelos Michael
Geri
Tseri
Anayeia
Kato Deftera
Agioi Trimithias
Palaiometoxo
Kokkinotrimithia
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