ταΛΑΤΣΙΑ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Λ ΑΤ Σ Ι Ω Ν
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ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Xρίστος Πιτταράς: Όλοι μαζί
για έναν περήφανο Δήμο!

Μονοπάτι στο
φαράγγι της
Κακκαρίστρας

Το φαράγγι της Κακκαρίστρας που υπάρχει στον Δήμο
Λατσιών αποτελεί τεκμήριο
της ανάδυσης της Κύπρου
από τη θάλασσα και διαφυλάσει μια γεωλογική ιστορία
δύο εκατομμυρίων ετών.
Μετά από συνάντηση που
είχε ο Δήμαρχος Λατσιών, κ.
Χρίστος Πιτταράς, στο γραφείο του Υπουργού Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Κώστα
Καδή αποφασίσθηκε να
προχωρήσει άμεσα η δημιουργία μονοπατιού μελέτης της
φύσης στο Φαράγγι
της Κακκαρίστρας.
Το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης και τον Δήμο
Λατσιών θα προχωρήσει με το
σχεδιασμό του Μονοπατιού.

ΣΕΛΙΔΑ 3

Παραδίδεται
το πάρκο
ΕΠΥ Κελευστή
Μιχάλη Ηρακλέους
Το πάρκο ΕΠΥ Κελευστή
Μιχάλη Ηρακλέους παραδίδεται πολύ σύντομα στους
δημότες.
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τον απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίασε ο Δήμαρχος κ. Χρίστος
Πιτταράς για τους πρώτους 16 μήνες της
θητείας του, σε πανδημοτική συγκέντρωση στις 14/05/2018. Ο Δήμαρχος κάλεσε
όλους σε συνεργασία για "μια πόλη που θα
μας κάνει όλους περήφανους, για μια πόλη
που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων
μας. Στο χέρι μας είναι, ας το πράξουμε".
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα έργα
ολοκληρώθηκαν αλλά και σε όσα σημαντικά
έργα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.

ΣΕΛΙΔΕΣ 4 - 17

Εξυγίανση των
οικονομικών του Δήμου

Στα Λατσιά το βραβείο
"Πράσινη Πόλη της Κύπρου"
Τα Λατσιά έχουν βραβευτεί ως "Πράσινη
Πόλη της Κύπρου" για το έργο "Στρατηγική
πράσινων υποδομών - Πράσινος Δήμος",
στην κατηγορία "Πράσινες Περιοχές
- Αστική Βιοποικιλότητα" για το έτος
2017. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος
Λατσιών κ. Χρίστος Πιτταράς μαζί με
αντιπροσωπεία του Δήμου, αρχές του έτους
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη. Γνωρίζατε ότι στα Λατσιά
υπάρχουν 300 χώροι πρασίνου και 60
Παιδότοποι οι οποίοι συντηρούνται από το
Δήμο μας;
ΣΕΛΙΔΑ 6

Κυκλικός Κόμβος Συνεργατισμού

ΣΕΛΙΔΑ 5

Με μελετημένες κινήσεις ο Δήμαρχος και το
Δημοτικό Συμβούλιο πέτυχαν την περαιτέρω
εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου.
Έχει εξοφληθεί ο τρεχούμενος λογαριασμός
του Δήμου με εσωτερικό δανεισμό με εξοικονομήσεις €52.000 το χρόνο, που πριν πληρωνόταν ως επιπλέον τόκος στην Τράπεζα. Η
ενέργεια αυτή έγινε με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Η οικονομική κατάσταση
του Δήμου μας είναι εξασφαλισμένη και όλα
τα δάνεια πληρώνονται κανονικά χωρίς καμιά
καθυστέρηση. Διασφαλίστηκε επίσης ότι ο
Δήμος μας είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει
οποιεσδήποτε δύσκολες οικονομικές
καταστάσεις, και θα συνεχίσει να είναι
φερέγγυος όπως ήταν πάντοτε. ΣΕΛΙΔΑ 12
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ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΕ FACEBOOK KAI TWITTER
www.facebook.com/latsia.openschool
www.facebook.com/latsia.municipality
www.facebook.com/NEOLAIALATSION
www.facebook.com/pages/ΚοινωνικόΠαντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών
twitter.com/NEOLAIALATSION

Ιστοσελίδα του Δήμου μας:

www.latsia.eu

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

22878688

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

22480440

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

22489232

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

99203982

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ 77777733
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
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22367900 / 97881151

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

22467496

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

22467007

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99635871
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 99559104
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ

99636968

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

22483254

Τριμηνιαία έκδοση
του Δήμου Λατσιών
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χρίστος Πιτταράς, Δήμαρχος
(κατά νόμον υπεύθυνος)
Κυπριανός Φιλίππου, Αντιδήμαρχος
Μαρία Χρυσοστόμου, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007

Γιατί θα αυξηθούν τα τέλη σκυβάλων στους
Δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας
Μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας της χωματερής στον Κοτσιάτη και για
τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εν λόγω απόφαση, το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησε στην
υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου για την εκτροπή των οικιακών
απόβλητων της Επαρχίας Λευκωσίας στην
υφιστάμενη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη.
Ως εκ τούτου, οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας από το Σεπτέμβριο του 2018 θα πρέπει
να συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση, προβαίνοντας στις αναγκαίες διαδικασίες για προώθηση των οικιακών αποβλήτων
στην πιο πάνω Μονάδα. Την όλη διαδικασία
θα συντονίζει και θα εποπτεύει το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας
(ΟΕΔΑ Επαρχίας Λευκωσίας).
Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει αυξημένο
κόστος και αναπόφευκτα θα πρέπει να
επιβληθούν αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων
εφόσον αποτελούν ανταποδοτικό τέλος για
την υπηρεσία που παρέχουν οι Δήμοι.
Ενημερωτικά, το υφιστάμενο κόστος συλλογής, μεταφοράς και χρήσης του χώρου
σκυβάλων ανέρχεται σε €8,00 ανά τόνο και
με την εκτροπή των οικιακών απόβλητων
της Επαρχίας Λευκωσίας στην υφιστάμενη
Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κόσιη
το κόστος θα κυμανθεί περίπου σε €43,00
ανά τόνο.
Οι αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων αναμένεται
να επιβληθούν αρχής γενομένης από το
2018 .
Παράλληλα οι Δήμοι, στα πλαίσια της προ-

Η εφημερίδα του
Δήμου μας κοντά
στις
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα
προϊόντα σας
σε ειδικές τιμές!

σπάθειας για μείωση του κόστους συλλογής
και μεταφοράς των οικιακών αποβλήτων
αλλά και για την αναβάθμιση της υπηρεσίας,
εξετάζουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν
σταδιακά στην αγορά εξωτερικών υπηρεσιών
με την προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών,
πρακτική που ήδη ακολουθείται από άλλους
Δήμους της Κύπρου με σημαντικά χαμηλότερο κόστος και ικανοποιητική εκτέλεση της
εργασίας. Σε περίπτωση που η προσπάθεια
αυτή έχει θετική κατάληξη οι επικείμενες
αυξήσεις στα τέλη σκυβάλων θα κυμανθούν
σε χαμηλότερα επίπεδα.
Έχοντας όλοι ως άμεση προτεραιότητα τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είμαστε
βέβαιοι ότι οι δημότες θα αντικρύσουν το
θέμα των επικείμενων αυξήσεων στα τέλη
σκυβάλων με κατανόηση ενόψει και της
αναμενόμενης βελτίωσης τόσο της εξυπηρέτησης όσο και της ποιότητας της ζωής τους.
Ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία
C.A. Papaellinas Group θα προχωρήσει
στην παραχώρηση οικολογικής τσάντας. Η
τσάντα θα δίδεται δωρεάν σε κάθε νοικοκυριό με την εξόφληση των λογαριασμών των
σκυβάλων. Ευχαριστίες στον διευθυντή της
εταιρείας κ. Χρίστο Παπαέλληνα, ο οποίος
είναι πάντα δίπλα μας όποτε τον χρειαστούμε.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
2 ΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΑΛΟΝΙ)

500 + ΦΠΑ

1 ΣΕΛΙΔΑ

300 + ΦΠΑ

½ ΣΕΛΙΔΑ

150 + ΦΠΑ

¼ ΣΕΛΙΔΑ

75 + ΦΠΑ

¼ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

200 + ΦΠΑ

½ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
300 + ΦΠΑ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500
αντίτυπα και μοιράζεται σε όλα τα
νοικοκυριά του Δήμου και τις επιχειρήσεις ενώ αντίτυπά της αποστέλλονται
και σε άλλους Δήμους και Δημόσιες
υπηρεσίες.

Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας
μας το μήνυμά σας φθάνει άμεσα και
αποτελεσματικά σε κάθε δημότη σε,
ειδικές, επιχορηγημένες από τον Δήμο
τιμές με στόχο να τονωθεί η τοπική
αγορά.

uΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22878791
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Μονοπάτι μελέτης της φύσης
στο φαράγγι της Κακκαρίστρας

Μετά από συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Λατσιών, κ. Χρίστος Πιτταράς, στο
γραφείο του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ.
Κώστα Καδή στην παρουσία του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Εκπροσώπου του Τμήματος Δασών
και του Τμήματος Περιβάλλοντος αποφασίσθηκε να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύσης
στο Φαράγγι της Κακκαρίστρας.
Το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και τον
Δήμο Λατσιών θα προχωρήσει με το σχεδιασμό του Μονοπατιού.
Με χορηγία της Cyview Developers

Το έργο θα γίνει πραγματικότητα ύστερα
από χορηγία εταιρείας που εδρεύει στον
Δήμο μας.
Ο Δήμαρχος κ. Χρίστος Πιτταράς δήλωσε σχετικά στην εφημερίδα μας: "Ευχαριστούμε την Εταιρεία Cyview Developers
Ltd και τον Διευθυντή της κ. Ανδρέα Μιχαήλ για την επιχορήγηση της κατασκευής του μονοπατιού, η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί, αφού πρώτα εξασφα-

λισθεί η συναίνεση κάποιων ιδιοκτητών
ιδιωτικών τεμαχίων, από τα κτήματα των
οποίων θα διέρχεται το μονοπάτι.

από τη θάλασσα πριν δύο εκατομμύρια
χρόνια.

Γεωλογική ιστορία δύο
εκατομμυρίων ετών
Όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος, το μονοπάτι θα αρχίζει από χώρο δίπλα από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα
διασχίζει το χώρο του φαραγγιού διαμέσου των απολιθωμένων κογχυλιών και
άλλων σπουδαίων γεωλογικών εκθεμάτων, τα οποία αναδεικνύουν την
τελευταία φάση ανάδυσης της Κύπρου

Κύπρου από τη θάλασσα

Τεκμήριο της ανάδυσης της
Το φαράγγι της Κακκαρίστρας αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια
που αποδεικνύουν την ανάδυση της Κύπρου από τη θάλασσα. Το Φαράγγι
βρίσκεται 500 μέτρα περίπου νοτιοδυτικά
των Λατσιών σε κοντινή απόσταση
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2018

Χρίστος Πιτταράς:
Όλοι μαζί για μια πόλη που θα μας
κάνει περήφανους

Τον απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε ο
Δήμαρχος Λατσιών κ. Χρίστος Πιτταράς για τους πρώτους 16 μήνες της θητείας του, σε πανδημοτική συγκέντρωση στις 14/05/2018. Πριν παρουσιάσει το έργο που
επιτελέστηκε, κάλεσε όλους σε συνεργασία για "μια
πόλη που θα μας κάνει όλους περήφανους, για μια πόλη που
θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων μας. Στο χέρι μας
είναι, ας το πράξουμε."
Αφού ευχαρίστησε τον Δημοτικό Γραμματέα, τον Δημοτικό
Μηχανικό, τους Λειτουργούς Τεχνικής και Δημοτικής
Υπηρεσίας, το Δημοτικό Υγειονομικό Επιθεωρητή, και
ιδιαίτερα τον Ταμία του Δήμου, ο οποίος πριν λίγες μέρες
αφυπηρέτησε, τους υπαλλήλους και όλους τους εργάτες
του Δήμου για τη
συνεργασία, ανέφερε:
"Τελευταίους άφησα
τους συναδέλφους
μου στο Δημοτικό
Συμβούλιο τους
οποίους ευχαριστώ
για την άψογη και
καλή συνεργασία που
έχουμε στο Συμβούλιο,
οι οποίοι στηρίζουν
τις προσπάθειες που
κάνουμε για την
περαιτέρω ανάπτυξη
και πρόοδο του Δήμου
μας."
Και πρόσθεσε:
"Είναι φανερό ότι χωρίς συνεννόηση, συνεργασία, σύμπνοια
και ομόνοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι’ αυτό
και δεν διστάζω να πω ότι είμαι τυχερός που ως Δήμαρχος
έχω συνεργάτες στο Δημοτικό Συμβούλιο τους οποίους
εμπιστεύομαι,
σέβομαι και εκτιμώ.
Τέλος, θέλω να
αναφέρω ότι
είμαστε ιδιαίτερα
περήφανοι που
παραλαμβάνουμε
τη σκυτάλη και
συνεχίζουμε το
έργο των Δημάρχων
κ. Κουκουμά, κ.
Χριστοφίδη, κ.
Ευσταθίου και κ.

Κυπριανού. Η συνεχιζόμενη συνεργασία
και το ενδιαφέρον τους αποτελούσε
και αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας του
Δήμου μας."
Έργα που έχουν ολοκληρωθεί στο Δήμο:

1) Κέντρο Υγείας
Λατσιών

Ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του
2016 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο
του 2017, με κόστος που ανήλθε στα €3,7 εκατομμύρια. Το
Δημαρχείο έχει συνεισφέρει στην εκτέλεση του έργου, το
1/5 του συνολικού κόστους. Για τη στελέχωση του Κέντρου
Υγείας αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

2) Διαμόρφωση παιδότοπου
στο χώρο του Κέντρου Υγείας

Έχει δημιουργηθεί ένας όμορφος παιδότοπος στον
χώρο του Κέντρου Υγείας στον οποίο τα παιδιά
μπορούν να απασχολούνται ευχάριστα.

3) Χώρος στάθμευσης
Κέντρου Υγείας

Απέναντι από το Κέντρο Υγείας δημιουργήθηκε χώρος στάθμευσης για να εξυπηρετεί τους επισκέπτες
του Κέντρου αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.

4) Ασφαλτόστρωση οδού Μακεδονίας

Μέσα στο 2017 προχώρησε η επισκευή του δρόμου

του Σκοπευτηρίου – οδός
Μακεδονίας - με την
αρωγή του κράτους. Έγινε
νέα ασφαλτόστρωση του
δρόμου με σήμανση για
θέματα οδικής ασφάλειας
με κόστος περί τις 160.000
χιλιάδες ευρώ.
Μετά από πιέσεις του
Δήμου προς το Κράτος,
τον ΚΟΑ, την ΣΚΟΚ,
την ΣΚΟΛΕΥ και το
Υπουργείο Εσωτερικών
έγινε η απαλλοτρίωση του εδώ και 29 χρόνων δρόμου της
οδού Απαλού. Χωρίς ο Δήμος να επωμιστεί ούτε ένα ευρώ
πετύχαμε να απαλλοτριωθεί ο δρόμος από τον ΚΟΑ, να
σχεδιαστεί από την Πολεοδομία, να αναλάβει ο Δήμος προκήρυξη διαγωνισμού για να κατασκευαστεί ο δρόμος και τα
χρήματα να δοθούν από τον ΚΟΑ.

5) Προσφυγικοί οικισμοί και Πολυκατοικίες

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής του νέου Συμβουλίου,
ξεκίνησε μια προσπάθεια προς το Υπουργείο Εσωτερικών
και την Πολεοδομία για την ανάγκη στήριξης του προσφυγικού κόσμου που κατοικεί στους συνοικισμούς και στις
αυτοστεγάσεις του Δήμου. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα
που υπάρχουν στις πολυκατοικίες στους Συνοικισμούς Αποστόλου Ανδρέα, Αποστόλου Λουκά και Αγίου
Ελευθερίου. Υπήρχαν πολλές και σοβαρές καταγγελίες από
τους κατοίκους τους ότι είναι επικίνδυνες για τους πρόσφυγες που διαβιούν σε αυτές. Κατόπιν ενεργειών του Δήμου
πετύχαμε να ξαναγίνουν τεχνικοί έλεγχοι στις πολυκατοικίες και αναμένονται τα νέα αποτελέσματα. Στόχος δεν είναι
μόνο η ασφάλεια των πολυκατοικιών αλλά και η επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, των δρόμων, των χώρων πρασίνου και
των πεζόδρομων που υπάρχουν στους Συνοικισμούς.
Ένα από τα προβλήματα, που εξακολουθούν να υπάρχουν,
είναι η σύνδεση κάποιων κατοικιών με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα. Γίνονται προσπάθειες μέσω της Πολεοδομίας και οι τελευταίες αυτές κατοικίες να συνδεθούν και
να λήξει οριστικά το σημαντικό αυτό πρόβλημα που απασχολεί τους δημότες μας που διαβιούν στους συνοικισμούς.

6) Αφαίρεση πασσάλων
ΑΗΚ

Αφαιρέθηκαν οι μεταλλικοί
πάσσαλοι και τα καλώδια από τα
όρια του Δήμου Γερίου μέχρι και
το νέο αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού. Τώρα τα κτήματα
τα οποία επηρεάζονταν από τα
καλώδια και τους μεταλλικούς
πασσάλους μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς κανένα εμπόδιο.

7) Ολοκλήρωση Πάρκου
στη γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Αγ. Γεωργίου

Προχωρεί η ολοκλήρωση του πάρκου το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ΕΠΥ Κελευστή Μιχάλη Ηρακλέους
με χρονοδιάγραμμα παράδοσης μέχρι το τέλος του μηνός
που διανύουμε.

8) Κυκλικός Κόμβος Συνεργατισμού

Ολοκληρώθηκε μετά από χορηγία του Συνεργατισμού η
τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου παρά τη νότια είσοδο των Λατσιών.
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ΠΡΑΣΙΝΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Δεντροφύτευση στην περιοχή
Σκοπευτηρίου

Πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τη ΣΚΟΛΕΥ,
δεντροφύτευση 300 δέντρων τραχείας πεύκης, τα οποία
εδόθηκαν δωρεάν από το Τμήμα Δασών. Στόχος, όπως
ανέφερε ο Δήμαρχος, είναι να φυτευτούν ακόμη στην
περιοχή δέντρα της Κύπρου όπως τριμιθιές, αγριελιές,
χαρουπιές κ.ά. σε συνεργασία με εταιρείες, στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης με 18500
δέντρα όσοι είναι και οι κάτοικοι των Λατσιών.

Τοποθέτηση φυτών στη Λεωφόρο
Γιάνου Κρανιδιώτη

Επαναφυτεύθηκε η Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη με
φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία και στο ξηρό θερμικό
κλίμα της Κύπρου. Στόχος να πρασινίσει όλη η
λεωφόρος μέχρι τον κυκλικό κόμβο της νότιας εισόδου.

Λατσιά βραβεύτηκαν ως "Πράσινη Πόλη της Κύπρου".
Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Στόχος του Δήμου είναι να προχωρήσει με την
παραπέρα διαμόρφωση χώρων πρασίνων και
παιδότοπων με τη βοήθεια του ΚΟΑ που επιχορηγεί
μέχρι και 85% των εξόδων για γήπεδα Futsal, Tennis,
Basket, Volley Ball. Σκοπός μας είναι να προχωρήσει
άμεσα η κατασκευή του παιδότοπου στην οδό Χρίστου
Ππάσιου. Επίσης ο χώρος που εκμισθώθηκε μεταξύ των
οδών Σταύρου Βενιζέλου και Δημήτρη Σταύρου θα γίνει
ένας παιδότοπος, που θα έχει και παιχνίδια για ανάπηρα
παιδιά.
Τα Λατσιά είναι σήμερα ο πιο πράσινος Δήμος της
Κύπρου με 300 χώρους πρασίνου και 60 παιδότοπους, οι
οποίοι συντηρούνται από τον Δήμο.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Καθαριότητα 100 και πλέον
χώρων πρασίνων

Βράβευση Δήμου Λατσιών ως «Πράσινης Πόλης»
Το πράσινο έχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία για
Απονομή Πράσινης Σημαίας από τον Πρόεδρο
το Δημοτικό Συμβούλιο. Η υπηρεσία προχώρησε στο
της Δημοκρατίας.
Ως επισφράγισμα των προσπαθειών του Δήμου, τα

κλάδεμα και την καθαριότητα 100 χώρων πρασίνου με
πέραν των 3000 δέντρων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Απομάκρυνση αμιάντων και άλλων
επικίνδυνων υλικών από την ερειπωμένη,
λυόμενη εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Απομακρύνθηκαν οι αμίαντοι και τα παλιά οικοδομικά
υλικά από την παλαιά λυόμενη εκκλησία του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Αυτοστέγαση Λατσιών.
Η συγκεκριμένη ακαλαίσθητη και οχληρή εικόνα
υπήρχε στην περιοχή από το 1998, χρονιά που
μετακινήθηκε η εκκλησία στο νέο ναό. Ο χώρος
φυτεύτηκε με δέντρα που μας δόθηκαν από το Τμήμα
Δασών και τοποθετήθηκε εκκλησάκι προσκυνητάρι.
Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί η
ανάπτυξη του τεμαχίου με τοπιοτέχνηση χώρου
πρασίνου, παιδότοπου ενώ υπάρχει διάθεση από
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την Εκκλησιαστική Επιτροπής του Αρχ. Μιχαήλ για
ανέγερση μικρής εκκλησίας στο μέλλον.

Εκστρατείες Καθαριότητας
Οι εκστρατείες καθαριότητας στο Δήμο μας
συνεχίζονται. Μάλιστα έχουν αυξηθεί από 3 σε
4 σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εκστρατείες
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
για τη συλλογή άχρηστων και άλλων ογκοδών
αντικειμένων. Ο Δήμος Λατσιών σε μια προσπάθεια
ευαισθητοποίησης των παιδιών για το θέμα αυτό
προχώρησε σε προκήρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής.
Είναι χρέος και καθήκον όλων μας να διατηρούμε τη
γειτονιά μας, και κατ' επέκταση τον δήμο μας καθαρό.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Διαμόρφωση υπόγειας διάβασης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Έχει διαμορφωθεί με μπετόν η υπόγεια διάβαση προς το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διευκολύνοντας τους δημότες που
κατοικούν στη δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου καθώς
και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, τους αγρότες και
άλλους που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διάβαση.

Επιδιόρθωση πεζοδρομίων.

Άρχισαν μέσα στο 2018 οι επιδιορθώσεις χαλασμένων
π ε ζο δ ρ ο μ ί ω ν
στις περιοχές
νότια από το
Συνοικισμό
Α γ ί ο υ
Ελευθερίου και
σε περιοχές του
Αρχ. Μιχαήλ και
Αγίου Γεωργίου.
Συγκεκριμένα,
επιδιορθωθηκαν τα πεζοδρόμια στις οδούς Ανδρέα
Αβρααμίδη, Καρπάθου, Κνωσσού, Ζακύνθου, Γλυφάδας,
Ικάρου, Αγιασμάτων, Δραγατσανίου, Τίμης και Σύρου. Ο
Δήμαρχος ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι επιδιορθώσεις
υλοποιώντας τα έργα μέχρι να εξαντληθεί το κονδύλι που
υπερβαίνει τις €110.000 για το τρέχον έτος.
Παράλληλα θα συνεχιστούν οι πιέσεις για να δοθούν χρήματα
από την Πολεοδομία για επιδιορθώσεις πεζοδρομίων στους
Συνοικισμούς Προσφύγων.

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων

Θέματα δημόσιας υγείας

Με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας έχει
ολοκληρωθεί η εκστρατεία καταγραφής σκύλων στο
Δήμο και έχει καθοριστεί νέα πολιτική. Ο Δήμος
προϊσταται των δραστηριοτήτων της ΑΝΕΛ και
έχει συντονίσει ενιαία πολιτική που αφορά θέματα
καταγραφής σκύλων, στείρωσης σκύλων και διάθεσης
αδέσποτων, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις
φιλοζωϊκές οργανώσεις.
Πιλοτικά έγιναν και στειρώσεις γάτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Έχουμε προχωρήσει με την ασφαλτόστρωση μέρους της οδού
Ζακύνθου και της οδού Παναγίας Μελανδρίνας.
Επιπρόσθετα γίνονται προσπάθειες διάνοιξης οχηματικής
πρόσβασης πίσω από το Β’Δημοτικό για εξυπηρέτηση των
δημοτών που βρίσκονται στο βορειοανατολικό μέρος του
Δήμου στην περιοχή του Αγίου Νικήτα.

Ετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου
για τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχωρεί το
Ρυθμιστικό Σχέδιο ώστε να εξασφαλιστούν περισσότεροι
χώροι στάθμευσης παράλληλα της Λεωφόρου εξυπηρετώντας
τους καταστηματάρχες και το κοινό.

Στον τομέα του πολιτισμού ο Δήμος αναβαθμίζει την
πολιτιστική του προσφορά. Αναγνωρίζοντας την αξία του
πολιτισμού θέλει να προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις στους
δημότες κάθε ηλικίας. Μερικές από τις εκδηλώσεις του
Δήμου είναι:
Καθαρά Δευτέρα
Μέρα της Γυναίκας
Εθνικές Επέτειοι 25ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου
Γιορτή του παιδιού
Καλοκαιρινό σινεμά (5 προβολές)
Μνημόσυνο πεσόντων 1974-Αντικατοχική εκδήλωση
Θεατρικός Σεπτέμβρης (2-3 παραστάσεις)
3 ετήσιες Συναυλίες π.χ. Φεγγάρι στο κογχύλι
Χριστουγεννιάτικες & πασχαλινές εκδηλώσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά τους τελευταίους 16 μήνες πραγματοποιήθηκαν
πάρα πολλές συναντήσεις με αρμόδιους κρατικούς
φορείς, Υπουργούς, Δ/ντές Υπουργείων και άλλων
υπεύθυνων για θέματα ύψιστης σημασίας του Δήμου
Λατσιών, όπως για τα θέματα των συνοικισμών,
Δρόμο Σκοπευτηρίου, οικονομικά θέματα Τόκων από
απαλλοτριώσεις, το
θέμα της διάνοιξης
νέας εισόδου στον
αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας/Λεμεσού,
επικαιροποίηση
της υδρολογικής
μελέτης της
περιοχής, θέματα
Κλειστής Αίθουσας
Αθλοπαιδιών,
υλοποίηση
του έργου
Παλλουρόκαμπος,
επέκταση Δημοτικού
Κοιμητηρίου και
άλλα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξυγίανση οικονομικών του
Δήμου

Ο Δήμαρχος και το Δημ. Συμβούλιο
προχώρησαν
στην
εξόφληση
του
τρεχούμενου λογαριασμού του Δήμου με
εσωτερικό δανεισμό. Κατόπιν έγκρισης των
Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών
ο Δήμος προχωρήσε με την εξόφληση του
ορίου στον τρεχούμενο, ύψους €1.364.000,
με δανεισμό €1.600.000 από εσωτερικά
ταμεία. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ο
Δήμος πλήρωνε 5% επιτόκιο και έπαιρνε
1.3% στις καταθέσεις των ειδικών ταμείων.
Ποσό €8.333 το μήνα πληρώνεται από
1/1/2018 κάθε μήνα πίσω στα ειδικά ταμεία
μέχρι πλήρους εξόφλησής του. Από την
κίνηση αυτή και τη διαφορά των επιτοκίων
εξοικονομούμε ποσό €52.000 το χρόνο που
πριν πληρωνόταν ως επιπλέον τόκος στην
Τράπεζα.

Οικονομική κατάσταση του
Δήμου

Ο Δήμος μας είναι από τους καλύτερους
Δήμους όσον αφορά την οικονομική
του κατάσταση. Τα δάνεια του Δήμου
είναι όλα εξυπηρετούμενα και οι δόσεις
τους πληρώνονται κανονικά χωρίς καμία
καθυστέρηση και επιβάρυνση.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα των καταθετικών
λογαριασμών και των δανείων ο Δήμαρχος
ανέφερε: "Ο Δήμος δεν θα μπει σε δύσκολες
οικονομικές καταστάσεις στο μέλλον."

Ανοικτό Σχολείο
Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου
στον Δήμο λειτούργησε το 2011.
Φέτος ολοκληρώθηκε με επιτυχία
η 7η χρονιά λειτουργίας του. Εκτός
από τις τελικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο
φέτος έγινε το 1ο φιλανθρωπικό Fashion Show με εργόχειρα μαθητών και
μαθητριών και τα έσοδα δόθηκαν στο
κοινοτικό παντοπωλείο του Δήμου
μας. Στα πλαίσια του Συμφώνου
Φιλίας και Συνεργασίας με την
Κοινότητα Λυθροδόντα ο θεσμός
επεκτάθηκε από φέτος προσφέροντας
4 προγράμματα σε περισσότερους από
40 κατοίκους της Κοινότητας.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προσωπικό Δημοτικής
Υπηρεσίας

Από το 2012 μέχρι σήμερα για
διάφορους λόγους έχει κενωθεί
το 15% των οργανικών θέσεων
του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού ενώ δεδομένης,
αφενός της νομοθεσίας για απαγόρευση πλήρωσής
τους, και αφετέρου της ανάγκης συγκράτησης των
οικονομικών του Δήμου, η Δημοτική Υπηρεσία καλείται
τα τελευταία 7 σχεδόν χρόνια, να αντεπεξέλθει σε
μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας με λιγότερο προσωπικό.
O Δήμος μας διατηρούσε και εξακολουθεί να κατέχει
ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά μελών του προσωπικού
ανά κάτοικο σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους σε
παγκύπριο επίπεδο.
Προς αυτό το σκοπό επιχειρήθηκαν σημαντικές
οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση
της παραγωγικότητας της δημοτικής μηχανής όπως η
μηχανογράφηση αρχείων, εγκατάσταση συστήματος
εντοπισμού θέσης στόλου οχημάτων (GPS), μετακινήσεις
προσωπικού και δημιουργία νέων τμημάτων κ.ο.κ.
Πρόσθετα από το 2013, πέραν της πιο πάνω αντιξοότητας,
ο Δήμος μας παρείχε και εξακολουθεί να παρέχει, επ’
αμοιβή, υπηρεσίες στο νεοσύστατο Δήμο Γερίου.

Κοινωνικό
λείο

πρώτης ανάγκης
άλλες επιχειρήσεις.

Παντοπω-

Από το 2013 μέχρι και σήμερα
έχουν βοηθηθεί περισσότερες
από 250
οικογένειες
συνδημοτών μας με προϊόντα
που προσέφεραν τοπικές και

Δημιουργία Παιδικής Λέσχης

Ο Δήμος σε συνεργασία με την Παιδική Λέσχη του
Β’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών θα προχωρήσει σε
σύμπραξη για δημιουργία Λεσχών για τα παιδιά των
Δημοτικών Σχολείων. Για το 2018-2019 θα γίνει πιλοτικά
η δημιουργία μιας Λέσχης στο Δ’ Δημοτικό Σχολείο
Λατσιών. Οι δράσεις αυτές θα επιχορηγούνται από το
Υπουργείο Εργασίας, από χορηγούς ενώ θα υπάρχει και
εισφορά από μέρος των παιδιών.

Εκδρομή Συνταξιούχων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και φέτος, για 25η
συναπτή χρονιά, στις 10 Μαΐου, σε προσκυνηματικούς
προορισμούς η καθιερωμένη εκδρομή των συνταξιούχων
συνδημοτών, μας με συμμετοχή πέραν των 500
ατόμων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παιδικές κατασκηνώσεις
Με
απόλυτη ικανοποίηση διανύουμε φέτος τον 21ο
Πολυδύναμο Κέντρο Συνταξιούχων στον Άγιο
χρόνο λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Δήμου
Ελευθέριο
Το Κέντρο Συνταξιούχων λειτουργεί στον Άγιο
Ελευθέριο, στο κτίριο που στεγαζόταν παλιά το Κέντρο
Νεότητας Λατσιών. Λειτουργεί 3 μέρες εβδομαδιαίως
(Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη)
9:00-12:00 π.μ.
Στο κέντρο παρέχονται δωρεάν δραστηριότητες από
το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου, όπως γυμναστική και
μουσική (χορωδία).

στην Κοινότητα Αγριδιών στις οποίες συμμετέχουν
κάθε χρόνο 200 και πλέον παιδιά από τα Λατσιά και
τα τελευταία χρόνια και από το Γέρι, την κοινότητα
Λυθροδόντα και την κοινότητα Αγριδιών. Φέτος για
πρώτη φορά συμμετείχαν στην κατασκήνωση και παιδιά
από το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και το Δήμο Κιλκίς από
την Ελλάδα.
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Δημιουργία Πάρκου
Παλλουρόκαμπου

ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Επέκταση υφιστάμενου Δημοτικού
Κοιμητηρίου

Έγινε αίτηση προς το κτηματολόγιο για αγορά των τεμαχίων
που βρίσκονται ανατολικά του υφιστάμενου κοιμητηρίου.
Το υφιστάμενο κοιμητήριο σύμφωνα με υπολογισμούς θα
εξαντλήσει τη χωρητικότητα του σε περίπου 3 χρόνια.
Ανατέθηκε σε αρχιτέκτονα να σχεδιάσει το νέο χώρο
αυξάνοντας τη χωρητικότητα κατά 2100 τάφους. Στο χώρο
που θα αγοραστεί θα ανεγερθεί μελλοντικά εκκλησάκι
και αίθουσα που θα εξυπηρετεί τον κόσμο που θα θέλει

Έχει προχωρήσει η εκμίσθωση του χώρου που
χρειάζεται για τη δημιουργία του πάρκου.
Ενός πάρκου το οποίο έχει σχεδιαστεί και
προχωρήσει από την περασμένη πενταετία.
Ήδη έχουν υποβληθεί τα σχέδια στην
Πολεοδομία και αναμένεται η Πολεοδομική
Άδεια. Έχουν γίνει συναντήσεις στο
Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση του
αιτήματος για να συμπεριληφθεί το έργο
στους προϋπολογισμούς του 2019. Ο Δήμος
διαθέτει το ποσό του 1½ εκατομμύριου που
αφορά τη δική του συνεισφορά.

να κεράσει καφέ μετά από την κηδεία του προσφιλούς
του προσώπου. Για το εκκλησάκι υπάρχει ενδιαφέρον
από οικογένεια των Λατσιών που επιθυμεί να ανεγείρει το
εκκλησάκι στη μνήμη των γονέων τους που είναι θαμμένοι
στο υφιστάμενο κοιμητήριο.

Δημιουργία υπέργειας γέφυρας στη Λεωφ.
Γιάννου Κρανιδιώτη

Προγραμματίζεται η ανέγερση υπέργειας γέφυρας που
θα ενώνει το χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου που
είναι απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο με το χώρο του
Δημοτικού Μεγάρου και το Δημοτικό Θέατρο. Το έργο αυτό
αναμένται να ξεκινήσει μέσα στο 2019. Η εταιρεία C.A. Papaellinas Group αποτελεί τον χορηγό του έργου και μας έχει

Φωτισμός LED στο Δήμο μας
Νέα τεχνολογία για
εξοικονόμηση πέραν του 50%
Ο Δήμος μας προχωρεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων
που έχει αναλάβει μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων
για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με τη συνεργασία και την
τεχνική υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, ο Δήμος προχωρεί με τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού
για Πράσινη Δημόσια Σύμβαση μέσω της οποίας θα
αντικατασταθούν όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά οδικού
φωτισμού στα Λατσιά με νέα φωτιστικά τύπου LED. Η
τεχνολογία των LED είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση
για φωτισμό τόσο εσωτερικών χώρων όσο και εξωτερικών
χώρων και είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη.
Η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του οδικού
φωτισμού έχει αναδειχθεί ως έργο προτεραιότητας για
τα Λατσιά καθώς μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
· Εξοικονόμηση καταναλώσεων ενέργειας που ξεπερνούν το
50%
· Μείωση ενεργειακών δαπανών για τη λειτουργία του
οδικού φωτισμού
· Περιορισμός των δαπανών για συντήρηση του οδικού
φωτισμού

·

Το πάρκο θα φιλοξενεί παρατηρητήριο,
υπαίθριο αμφιθέατρο, χώρους αθλοπαιδιών,
τένις, καλαθόσφαιρα, ποδηλατοδρόμους,
πεζοδρόμους κ.λ.π.

προσφέρει το ποσό των 135.000 ευρώ στα
πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Γραμμικό πάρκο Αποστόλου
Ανέγερση στο λόφο του Απαλού μικρού εξωκΛουκά
κλησιού του Προφήτη Ηλία
Ένα πάρκο το οποίο έχει σχεδιαστεί
Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η ανέγερση μικρού
ξωκλησιού του Προφήτη Ηλία στο λόφο του Απαλού. Αυτό
θα αποτρέψει τυχόν παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες
ατόμων που επιθυμούν για ίδιο όφελος να εκμεταλλευτούν
το χώρο.
Το εκκλησάκι θα ανεγερθεί σε συνεννόηση με την Εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου και με την ευγενή χορηγία του κ. Ανδρέα
Μιχαήλ, διευθυντή της Εταιρείας CYVIEW DEVELOPERS.

Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού στο οδικό δίκτυο (χωρίς
την προσθήκη νέων σημείων φωτισμού) και περιορισμός
της φωτορύπανσης
· Συμβολή στην επίτευξη της τοπικής ενεργειακής και
περιβαλλοντική πολιτικής του Δήμου για τον περιορισμό
των ενεργειακών καταναλώσεων και τον περιορισμό των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ορόσημο το 2020.
Τελικοί επωφελούμενοι του έργου είναι οι δημότες, οι
επισκέπτες του Δήμου μας καθώς και οι χρήστες του οδικού
δικτύου στα Λατσιά. Φιλοδοξία είναι το έργο αυτό να γίνει
προπομπός μία σειράς πρωτοβουλιών και μέτρων που θα
ακολουθήσουν τα οποία θα συμβάλουν στην περεταίρω
βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στα
Λατσιά.

Διάνοιξη εισόδου στον αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας – Λεμεσού στο ύψος της Μετάλκο

Από τις αρχές του 2017 προγραμματίστηκαν πολλές
συναντήσεις με αρμόδιους φορείς όπως τον Υπουργό
Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, τον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου, τη Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων, την
Πολεοδομία κλπ. Παρόντες ήταν και οι συνεργάτες του
Δήμου στους οποίους ανατέθηκε η μελέτη για το άνοιγμα
της πρόσβασης. Στόχος μας η διάνοιξη της πρόσβασης το
συντομότερο.

Ανάπλαση παλαιού πυρήνα του Δήμου

Όραμα μας είναι να δημιουργηθεί Λαϊκή Γειτονιά
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής της συγκεκριμένης
γειτονιάς που είναι ο αρχικός πυρήνας του Δήμου μας (το
τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αιόλου, Γρ. Διγενή
& Γρηγόρη Αυξεντίου).

στο κανάλι του
Αποστόλου Λουκά. Το συγκεκριμένο κανάλι είναι ο ποταμός
της Κακκαρίστρας ο οποίος διέσχιζε την περιοχή δίπλα από
το Συνοικισμό του Αποστόλου Λουκά. Επί του καναλιού
αυτού θα δημιουργηθεί άξονας περιπάτου μήκους 700
μέτρων με ποδηλατόδρομο, χώρους ασκησης και παγκάκια
για ξεκούραση. Επίσης θα φυτευτούν δέντρα κατά μήκος
του καναλιού και παιδότοποι με παιδικά παιχνίδια κούνιες,
τσουλήθρες και τραμπάλες.
Το έργο έχει προχωρήσει και είμαστε στο στάδιο που
τοπογράφος θα οριοθετήσει το χώρο. Το σχετικό κονδύλι
είναι ήδη στον προϋπολογισμό του 2018 και αναμένεται ότι
τέλος του 2018 θα ξεκινήσει και θα είναι έτοιμο το 2019.

Πλατεία Ειρήνης, Συνοικισμού
Αγίου Ελευθερίου

Η περιοχή τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί αφού ο
κόσμος που κατοικούσε στον Άγιο Ελευθέριο και που πριν
αρκετά χρόνια δραστηριοποιείτο στον Συνοικισμό ή έχει
μετοικήσει ή λόγω ηλικίας έχει αποβιώσει. Σήμερα στην
περιοχή οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι πρόσφυγες ή κάποια
εγγόνια τους που έχουν τα σπίτια των συνοικισμών και τα
επισκευάζουν, ή ξένοι εργάτες, κοινοτικοί ως επί το πλείστον,
που έχουν ενοικιάσει σπίτια και διαμερίσματα. Σκοπός είναι
να αναβιώσει η ζωή στον Συνοικισμό και η εμπορικότητα της
Πλατείας Ειρήνης αναβαθμίζοντας και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων της περιοχής.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
Ο Δρ Αριστομένης Τουρβάς Ειδικός Παθολόγος με επιπλέον
εξειδίκευση στην Εντατικολογία, γνωστοποιεί τη λειτουργεία
του Ιατρείου του στον Δήμο Λατσιών, στο οποίο εξυπηρετούνται
περιστατικά από όλο το φάσμα των παθήσεων της εσωτερικής
παθολογίας: Λοιμώξεις, Εποχικές ιώσεις, Σακχαρώδης διαβήτης,
Νοσήματα
Αναπνευστικού,
Πεπτικού,
Ουροποιητικού,
Δυσλιπιδαιμίες
(διάγνωση/ρύθμιση
χοληστερόλης
και
τριγλυκεριδίων), Παθήσεις καρδιαγγειακού και κυκλοφορικού
συστήματος, Παθήσεις θυρεοειδούς, Παχυσαρκία Αυτοάνοσα
νοσήματα, Υπέρταση, Εμπύρετες καταστάσεις, παθήσεις
μυοσκελετικού,
Ρευματοπάθειες,
Αλλεργίες,
Ανεπάρκειες
Βιταμινών, Αναιμίες. Επίσης το Ιατρείο παρέχει τις εξής ιατρικές
υπηρεσίες: Πλήρες παθολογικό check-up, Εμβόλια αντιγριπικά,
αντι πνευμονιόκκοκου κ.α. Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για
εργασία, οδήγηση, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.

Έργα που εξάγγειλε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 2017:

-Ανέγερση δύο νέων πολυκατοικιών και έργα
βελτίωσης και αναβάθμισης σε 10 πολυκατοικίες
στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Αποστόλου Λουκά
και Αποστόλου Ανδρέα.-3 εκ. Ευρώ
-Ανέγερση νέου Αστυνομικού Σταθμού Λατσιών
0,46 εκ. Ευρώ
-Επέκταση του τρίτου ∆ημοτικού Σχολείου Λατσιών.
(0,39 εκ. Ευρώ)

Τοπικό Σχέδιο

Το 2018 μετά και τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου το
οποίο το κράτος επαναδημοσίευσε, ο Δήμος είναι έτοιμος
να πολεμήσει για την άρση των αδικιών που ορισμένοι από
τους δημότες εξακολουθούν να υπόκεινται.
Στόχος είναι τα τελευταία ιδιωτικά τεμάχια που
εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζώνη προστασίας ΔΑ1
να απαλλαγούν από το καθεστώς το οποίο εκμηδενίζει
την αξία τους και δημιουργεί ιδιοκτήτες τεμαχίων δύο
κατηγοριών και να ενταχθούν σε οικιστική ή στη χειρότερη
περίπτωση σε Γεωργική Ζώνη.

Ετοιμασία Υδρολογικής μελέτης

Μετά τα γεγονότα του Ιουνίου του 2016 αλλά και
παλαιότερα με τις πλημμύρες που κατά καιρούς
πλήττουν τον Δήμο προχώρησε η επικαιροποίηση της
υδρολογικής μελέτης του Δήμου. Επικαιροποίηση, η οποία
επιβάλλεται εξαιτίας της δημιουργίας των 6 λωρίδων του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, την ανάπτυξη της
Βιομηχανικής περιοχής, την αύξηση της οικιστικής ζώνης
του Δήμου με τη δημιουργία νέων διαχωρισμών οικοπέδων
και τις αλλαγές των καιρικών συνθηκών (σύμφωνα με το
Τμήμα Υδάτων). Ήδη εγκρίθηκε το σχετικό κονδύλι στον
προϋπολογισμό του Δήμου €50.000.
Για το ίδιο θέμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων
Έργων θα αναβαθμιστεί η είσοδος της οδού Καντάρας με
μεγαλύτερους οχετούς, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η
προκήρυξη προσφοράς για να γίνει ο τοίχος αντιστήριξης
του ποταμού της Κακκαρίστρας στο ύψος της οδού Κάλβου
στα κάτω Λατσιά. Στόχος του Δήμου είναι να επιλυθεί
οριστικά το πρόβλημα των πλημμύρων στα Λατσιά αφού
σύμφωνα με το Τμήμα Υδάτων είναι μία από τις 12 πιο
επικίνδυνες περιοχές της Κύπρου με κίνδυνο πλημμυρών.

Για χρονίως πάσχοντες και κλινήρεις ασθενείς καθώς και για
έκτακτα περιστατικά, πραγματοποιούνται και κατ΄οίκον επισκέψεις.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εντατικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης
όλων των καθυστερημένων φόρων και χρεών
προς τον Δήμο Λατσιών

Ποσό πέραν των 3 εκατομμυρίων ευρώ παρουσιαζόταν
ως χρεώστες στα βιβλία του Δήμου. Τα προηγούμενα
χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε τον
τόπο δεν εξαντλήθηκαν οι προσπάθειες για είσπραξη των
οφειλών.
Το 2017 μετά από παρατήρηση του Γενικού Ελεγκτή
ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια είσπραξης των
χρεών αυτών όπως, χρέη που αναφέρονται στο άρθρο 17
για κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεων.
Σχετικά έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα ποσό πέραν του
1/3 των συνολικών οφειλών. Το 2018 έχει ξεκινήσει η
αποστολή επιστολών για όλους τους οφειλέτες και στόχος
είναι να εισπραχθούν όσο πιο πολλά ενώ για όσους δεν
ανταποκριθούν θα ληφθούν νομικά μέτρα.

Προώθηση του αιτήματος για παραχώρηση
κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Υπουργείο Οικονομικών που αφορά το κόστος
των απαλλοτριώσεων στον Δήμο και της δόσης του ενιαίου δανείου που αφορά παλιά αναπτυξιακά έργα.

Ο ιατρός Παθολόγος – Εντατικολόγος Αριστομένης Τουρβάς
αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της
Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στα πλαίσια
της ειδίκευσής του ασκήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία διαβήτη και
συμμετείχε ενεργά στη διαγνωση και ρύθμιση των διαβητολογικών
ασθενών . Επίσης έλαβε ειδική δίμηνη εκπαίδευση στη
Λοιμωξιολογική Κλινική, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της
ULM Γερμανίας. Εξειδικεύτηκε στην Εντατικολογία στο Γενικό

Νο σ οκομεί ο
Λευκωσίας. Έχει συμμετοχή σε δημοσιεύσεις
διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεργάζεται ως επίκουρος
καθηγητής με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Ο ιατρός Παθολόγος- Εντατικολόγος Αριστομένης Τουρβάς,
εξετάζει σε καθημερινή βάση στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού
καθώς και σε κατ΄οίκον επισκέψεις.

Τηλ. Ιατρείου: 22108553
Κινητό: 99097385
email: dr.aristourvas@gmail.com
Διεύθυνση: Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 64 ,Ισόγειο Γ,2223, Λατσιά.
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«Τούτος ο τόπος ο μικρός ο μέγας»

Η καλλιτεχνική εκδήλωση του Γυμνασίου
Λατσιών έγινε την Τρίτη, 8/5/2018, στο
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, με τίτλο
«Τούτος ο τόπος ο μικρός ο μέγας».
Το χρονικό το οποίο
ζωντάνεψε
μπροστά στο κοινό, μέσα κυρίως από
δραματοποιημένους στίχους κυπριακής
ποίησης, μουσική και χορό, φιλοδοξούσε
και πέτυχε να καταγράψει την ιστορική
διαδρομή του τόπου μας.
«Τούτος ο τόπος ο μικρός, ο μέγας»,
άνοιξε τις πόρτες του και κάλεσε όλους να
αφουγκραστούν την τεράστια παράδοση,
να θαυμάσουν την απαράμιλλη φυσική
ομορφιά, και τους ανθρώπους του,
ζυμωμένους χρόνια με τη θάλασσα και την
άνυδρη γη. Η μνήμη αποτέλεσε βασικό
μοχλό στο ταξίδι αυτό, συνδέοντας το
δραματικό παρελθόν με το διχοτομημένο
παρόν που ακόμα αναζητά λύση. Η φωνή

των ποιητών μας έγινε
η φωνή του τόπου μας
και έδωσε τελικά ένα
αισιόδοξο στίγμα για
τον τόπο μας και τους
ανθρώπους του.
Αξίζει να σημειωθεί
πως
συμμετείχαν
60
μαθητές
και
μαθήτριες, οι οποίοι ανάμεσα σε άλλα
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και
αναβίωσαν τον κυπριακό παραδοσιακό
γάμο.
Τέλος, απόλαυσαν όλοι κυπριακή
παραδοσιακή μουσική από τον κ. Τερλικκά
και την παρέα του, με τη συνοδεία
λαούτου και βιολιού. Η εκδήλωσή μας
ήταν ένα ταξίδι βαθιάς αγάπης και
συγκίνησης, αφιερωμένη πρωτίστως σε
όσους θυσιάστηκαν για τούτο τον τόπο

Τιμή σε δημότες
που διακρίθηκαν

μα και
σε όσους μας έμαθαν να τον αγαπούμε
και να σεβόμαστε τους ανθρώπους του.
Μέρος των εσόδων προσφέρθηκαν για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Λατσιών. Με την ευκαιρία,
τόσο η Διεύθυνση του Σχολείου μας όσο
και ο Καθηγητικός Σύλλογος, εκφράζει
την απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπο
του κ. Πιτταρά, Δημάρχου Λατσιών για τη
διαρκή συνεργασία και υποστήριξή του.

Μπορείς να συμμετέχεις και εσύ!
AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων του Δήμου
Λατσιών με τον αδελφοποιημένο Δήμο Κιλκίς αλλά και με
τον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη , η Επιτροπή Αδελφοποιήσεων
του Δήμου Λατσιών καλεί τους δημότες Λατσιών να
συμμετάσχουν σε Ad Hoc επιτροπή αδελφοποίησης με
το Δήμο Κιλκίς, και αντίστοιχα σε Ad Hoc επιτροπή
αδελφοποίησης με τον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, με σκοπό
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο Δήμων και την
ενίσχυση της αδελφοποίησης με επιπρόσθετες δράσεις της
τοπικής κοινωνίας.
Ο καταρτισμός της Ad hoc επιτροπής θα έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα προς την αρμόδια επιτροπή αδελφοποιήσεων
του Δήμου, θα συγκαλείται τακτικά και θα ετοιμάζει
σχετικές προτάσεις για δράσεις και ενέργειες.
Οι Αδελφοποιήσεις, μεταξύ των δύο Δήμων, πρέπει να

διευρυνθούν έτσι ώστε οργανωμένα σύνολα, σωματεία,
σχολεία, σύνδεσμοι γονέων, μαθητικά συμβούλια, δημότες
να συσφίξουν έμπρακτα τις σχέσεις τους, συμβάλλοντας
παράλληλα στην ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και
τεχνογνωσίας μεταξύ πολιτών και φορέων των πόλεων
για κοινά θέματα αλλά και μεταξύ τους προκειμένου να
αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν
μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή αίτηση συμμετοχής
στην Ad hoc επιτροπή αδελφοποίησης επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Δήμου www.latsia.eu ή επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 22878669, 99224780 ή στα email : a.mina@
latsia.org.cy, k.philippou@latsia.org.cy

Ο Δήμος Λατσιών βράβευσε τους Δημότες, οι οποίοι
διακρίθηκαν στο αθλητισμό, στα γράμματα και
στον εθελοντισμό την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στο
Δημοτικό θέατρο. Ήταν μια εκδήλωση που μας γέμισε
όλους με περηφάνεια, όχι μόνο για τον αριθμό των
δημοτών μας που έχου διακριθεί για την προσφορά
τους αλλά και γιατί επιβεβαίωσε γι' άλλη μια φορά
ότι ο Δήμος μας εξακολουθει να δημουργεί, να
πετυχαίνει στόχους και να προσφέρει στο κοινωνικό
σύνολο με ενεργούς πολίτες. Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του ο Επίτροπος Εθελοντισμού και μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιαννάκης Γιαννάκη.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

19

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

"Στόχος του Δήμου
Λατσιών είναι να φυτευθούν 18500 δέντρα,
όσοι και οι κάτοικοι
των Λατσιών."

Μνημόσυνο πεσόντων και αντικατοχική εκδήλωση
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15
Ιουλίου το ετήσιο Εθνικό μνημόσυνο των
πεσόντων και δέηση υπέρ της ανεύρεσης
των αγνοουμένων του 1974 του Δήμου
μας στην Εκκλησία Αγίου Ελευθερίου
στα Λατσιά παρουσία του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο
οποίος εκφώνησε και τον επιμνημόσυνο
λόγο. Στεφάνια κατέθεσαν ο Υπουργός
Εξωτερικών, ο Δήμαρχος Λατσιών,
πολιτικά κόμματα, η Εθνική Φρουρά,
η Αστυνομία Κύπρου, οι κοινοτάρχες
Λυθροδόντα, Αγίου Γεωργίου και Αγίου
Ελευθερίου, τοπικά σωματεία, συνδέσμοι

και συγγενείς των πεσόντων του Δήμου
μας.
Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, ο Δήμος
Λατσιών τίμησε τους πεσόντες και τους
αγνοούμενους των μαύρων Επετείων
του 1974 με την αντικατοχική εκδήλωση
μνήμης, στην πλατεία Ειρήνης στο
συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου. Την
εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Λατσιών
κ. Χρίστος Πιτταράς και ακολούθως
παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα
απο την Φιλαρμονική της Αστυνομίας,
τον καλλιτέχνη Κούλλη Θεοδώρου και τη
Δημοτική Χορωδία.

Έκδοση βιβλίου για την ιστορία των Λατσιών

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του
αποφάσισε τη συγγραφή βιβλίου για την
ιστορία των Λατσιών με κείμενα και με
φωτογραφικό υλικό για τα Λατσιά μέχρι
σήμερα, στο οποίο θα περιέχονται θέματα
που έχουν σχέση: με την ίδρυση των Λατσιών,

τις σχέσεις Δήμου Λατσιών - Λυθροδόντα,
τον πρώτο οικισμό – Δημογραφικά στοιχεία
στον 20ο αιώνα, Εκπαίδευση – Σχολεία,
Θρησκευτική ζωή – Εκκλησίες, προσφορά
στους εθνικούς αγώνες, Εθελοντισμός
– Έρανοι, ΕΟΚΑ, προσφορά αίματος το
1974, μορφές συλλογικής δράσης, για
τα σωματεία των Λατσιών, την Εθνική,
πολιτιστική και αθλητική δράση, πολιτική
συμπεριφορά – εκλογικά αποτελέσματα,
κοινοτική οργάνωση, όψεις της κοινωνικής
και οικονομικής ζωής και ανάπτυξης,
βιομηχανική
περιοχή,
προσφυγικές
εγκαταστάσεις – τα «νέα Λατσιά» μετά την

Εσύ μετέφερες τα εκλογικά σου
δικαιώματα στο Δήμο Λατσιών;

Προτρέπονται οι δημότες οι οποίοι δεν έχουν μεταφέρει ακόμη τα
εκλογικά τους δικαιώματα στο Δήμο Λατσιών να το πράξουν χωρίς
άλλη καθυστέρηση καθότι η κρατική χορηγία που λαμβάνει κάθε
χρόνο ο Δήμος μας έχει άμεση σχέση με τον αριθμό εκλογέων του
κάθε Δήμου. Είναι κατανοητό πως αύξηση των εκλογέων σημαίνει
ταυτόχρονα αύξηση της κρατικής χορηγίας κάτι που θα βοηθήσει
σημαντικά το Δήμο μας στην προσπάθεια που καταβάλλει για
την εκτέλεση σημαντικών έργων με σκοπό την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής όλων μας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει εύκολα
από τα γραφεία του δήμου (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 57,
τηλ. 22878688) απ' όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τις αιτήσεις
για τη μεταφορά των εκλογικών σας δικαιωμάτων.

τραγωδία του 1974.
Την έρευνα, συλλογή ιστορικών δεδομένων
και συγγραφή βιβλίου έχει αναλάβει ο κ.
Αντρέας Χριστοφή υπό την εποπτεία του
κ. Πέτρου Παπαπολυβίου, καθηγητή του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Παρακαλούνται
όσοι
ενδιαφέρονται
να αποστείλουν υλικό στο email:
andreaschristofi@gmail.com βάζοντας τον
τίτλο: "Έκδοση Βιβλίου Δήμου Λατσιών"
ή να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο:
99135048.
Ειδική επιτροπή θα επεξεργαστεί το υλικό
και θα αποφασίσει την έκδοσή του.

