
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ ΑΤ Σ Ι Ω ΝΛΑΤΣΙΑτα

Ο δημόσιος διάλογος για τη μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση σεναρίων που 
αναφέρονται σε συγχώνευση δήμων, κοινοτή-
των και υπηρεσιών. Τα ερωτήματα που δημι-
ουργούνται στους πολίτες είναι σίγουρα πολλά, 

αφού κανένας μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει πως 
θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη τοπική αυτο-
διοίκηση. Η εφημερίδα μας κάλεσε τον δήμαρχο 
Λατσιών Χρίστο Πιτταρά να τοποθετηθεί στο 
σημαντικό αυτό θέμα και να ενημερώσει τους 
δημότες για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. 

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ: 

24ωρη φροντίδα 
για τους δημότες 
Από την 1ην Ιανουαρίου 
2019 ο Δήμος μας αναβαθ-
μίζοντας την υπηρεσία Άμε-
σης Δράσης είναι σε θέση 
να ανταποκρίνεται άμεσα 
σε έκτακτα περιστατικά επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως!                        

ΣΕΛΙΔΑ 3 
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Τιμή στον Ήρωα μας 
Μιχάλη Ηρακλέους   

Με κάθε τιμή έγιναν τα εγκαίνια του πάρκου που 
ο Δήμος μας αφιέρωσε στον ήρωα Μιχάλη Ηρα-
κλέους, ΕΠΥ Επικελευστή που έχασε τη ζωή του 
στο καθήκον, στη φονική έκρηξη στο Μαρί. Δείτε 
το φωτορεπορτάζ από τη συγκινητική εκδήλωση.                                                        

ΣΕΛΙΔΑ 8

Έτοιμο το μονοπάτι 
στην Κακκαρίστρα

Το μονοπάτι της φύσης στην περιοχή του 
φαραγγιού της Κακκαριστρας, στα δημο-
τικά όρια του δήμου μας είναι έτοιμο και 
προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επι-
σκέπτες. Πρόκειται για ένα κυκλικό μονο-
πάτι το οποίο μπορεί κάποιος να περπα-
τήσει χωρίς κανένα βαθμό δυσκολίας και 
να θαυμάσει τη φυσή και τα απολιθωμένα 
κοχύλια ηλικίας δύο εκατομμυρίων ετών!                 

ΣΕΛΙΔΑ 4

Στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης

Δωρεάν WiFi 
στον Δήμο μας! 

Δωρεάν πρόσβαση στο δια-
δίκτυο σε πολυσύχναστους 
δημόσιους χώρους προσφέ-
ρει ο Δήμος Λατσιών. Το 
έργο αναμένεται να τεθεί σε 
εφαρμογή εντός του 2019 
καθιστώντας τον Δήμο μας 
ψηφιακό πρότυπο.

ΣΕΛΙΔΑ 6

Νεόφυτος Λοϊζιάς:
 Έχουμε σκύλο, 
έχουμε ευθύνες! 

Συνέντευξη με τον δημοτικό 
σύμβουλο Νεόφυτο Λοϊζιά, 
επικεφαλής της Δημοτικής 
Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστε-
ρά Νέες Δυνάμεις και πρόε-
δρο της Επιτροπής Δημόσι-
ας Υγείας και Καθαριότητας.

ΣΕΛΙΔΑ 12

Αδελφοποιήθηκαν 
οι δήμοι Λατσιών και 
Πυλαίας-Χορτιάτη

Με κάθε επισημότητα πραγματο-
ποιήθηκε στο Πανόραμα η αδελ-
φοποίηση του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη με τον Δήμο Λατσιών. Η 
αντιπροσωπεία του Δήμου μας είχε 
την ευκαιρία να συναντηθεί και με 
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

ΣΕΛΙΔΑ 14 
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έκδοση 
του δημου 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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                                     22878688

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                        22480440

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ                        22489232

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ         99203982

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ    77777733

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ            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

ΧΡησιμα τηΛέΦώνα

ΒΡέιτέ μασ 
σέ FACEBOOK KAI TWITTER

www.facebook.com/latsia.openschool

www.facebook.com/latsia.municipality

www.facebook.com/NEOLAIALATSION

www.facebook.com/pages/Κοινωνικό-

Παντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών

twitter.com/NEOLAIALATSION

ιστοσέΛιδα του δημου μασ:

www.latsia.eu

Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500 
αντίτυπα και μοιράζεται σε όλα τα 
νοικοκυριά του Δήμου και τις επιχειρή-
σεις 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.

Μεγάλη επιτυχία οι “Κοινωνίες με Χρώματα”

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 του 
Δήμου μας κοντά 

στις 
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα 
προϊόντα σας 

σε ειδικές τιμές!

uΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22878791

 Με μεγάλη επιτυχία έληξε το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Λατσιών στο 
Αθλητικό Κέντρο "Σωτήρης Μέσσιος". 

Το πρόγραμμα με τίτλο “Κοινωνίες 
με Χρώματα” αποτελεί μια έμπρακτη 
προσπάθεια γνωριμίας και ένταξης 
ξένων υπηκόων στις τοπικές κοινωνίες. 
Θεωρούμε πως τόσο με την εφαρμογή 
του εν λόγω προγράμματος, όσο και 
με την καθημερινή, χωρίς διακρίσεις 
πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος μας 
έναντι οποιουδήποτε πολίτη, οι ξένοι 
υπήκοοι, τρίτων χωρών νιώθουν άνετα 
και οικεία στα Λατσιά. Ευτυχώς στο 
Δήμο μας δεν υπάρχουν φαινόμενα 
ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

Στο τουρνουά πετόσφαιρας που 
διοργανώθηκε στα πλαίσια του 
προγράμματος “κοινωνίες με Χρώματα” 
στο Αθλητικό Κέντρο "Σωτήρης 
Μέσσιος", έλαβαν μέρος πέραν των 90 

γυναικών σε 8 ομάδες. Από όλους τους 
συμμετέχοντες αλλά και τους θεατές 
των αγώνων ακούστηκαν εγκωμιαστικά 
λόγια για την πρωτοβουλία που έφερε 
πιο κοντά ανθρώπους που ήσαν ξένοι 
και άγνωστοι μεταξύ τους.
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Ο δημόσιος διάλογος για τη μεταρρύθμι-
ση της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται 
σε εξέλιξη, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποί-
ηση σεναρίων που αναφέρονται σε συγ-
χώνευση δήμων, κοινοτήτων και υπηρε-
σιών. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται 
στους πολίτες είναι σίγουρα πολλά, αφού 
κανένας μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει πως 
θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη τοπική 
αυτοδιοίκηση. Η εφημερίδα μας κάλεσε 
τον δήμαρχο Λατσιών Χρίστο Πιτταρά 
να τοποθετηθεί στο σημαντικό αυτό θέμα 
και να ενημερώσει τους δημότες για τις 
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. 

"Στόχος η μεταρρύθμιση να 
φέρει οικονομική και 

διοικητική αυτοτέλεια"
Ο δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: 
“Επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί καμιά 
απόφαση. Ο δήμος Λατσιών θα συμμετέ-
χει στον διάλογο για μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα ξεκάθαρο 
στόχο: την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα 
προσδώσει στον δήμο μας και γενικά 
στην τοπική αυτοδιοίκηση οικονομική και 
διοικητική αυτοτέλεια.”
Στην ερώτησή μας αν ο δήμος Λατσιών 
προτίθεται να θέσει προτάσεις στον δι-
άλογο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο κ. Πιτταράς απάντησε: 

“Ως δήμος παρακολουθούμε καθημερι-
νά τις εξελίξεις. Ακούμε τα επιχειρήματα 
και τις αντίθετες απόψεις και όταν έρθει 
η ώρα θα τοποθετηθούμε με γνώμονα 
το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον των 
δημοτών μας αλλά και της Κύπρου. Δεν 
αποκλείεται αν και όταν κριθεί απαραίτη-
το να καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις 
μας”.

"Παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις και όταν έρθει η ώρα 

θα τοποθετηθούμε"
Ερωτώμενος πως ο ίδιος φαντάζεται τη 
μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση 
και κατά πόσον ο ίδιος ευνοεί συγχώνευ-
ση του δήμου Λατσιών με άλλους δήμους 
ή κοινότητες, απάντησε: “Είναι πολύ νω-

ρίς να τοποθετηθούμε για κάτι που δεν 
συζητείται επίσημα. Αντιλαμβάνομαι πως 
όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είναι 
μόνο ένα μέρος των προτάσεων που ανα-
μένουμε να κατατεθούν επίσημα ενώπιον 
μας για σοβαρή μελέτη και συζήτηση. Και 
εγώ, όπως και κάθε δημοτικός σύμβουλος 
και κάθε δημότης έχω τις απόψεις μου για 
την τοπική αυτοδιοίκηση που θέλουμε. 
Θα ακούσουμε όσα προταθούν, θα τα με-
λετήσουμε και θα τοποθετηθούμε υπεύ-
θυνα”.

"Να συμβάλουμε όλοι 
νηφάλια στον διάλογο 

με γνώμονα το κοινό καλό" 
Στην ερώτησή μας: “Σε ποια βάση θα είναι 
η τοποθέτησή σας για την προωθούμενη 
μεταρρύθμιση;” ο δήμαρχος απάντησε: 
“Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στηρι-
χθεί σε γερά θεμέλια και να απαντά στις 
σύγχρονες ανάγκες των πολιτών για πιο 
ευέλικτη και αποτελεσματική διοίκηση. 
Θα πρέπει όλοι νηφάλια να συμβάλουμε 
στον διάλογο, με γνώμονα το κοινό καλό 
για ένα σύγχρονο, λειτουργικό κράτος 
και πιο λειτουργική τοπική αυτοδιοίκηση, 
που θα εργάζεται με διαφάνεια, λιγότερη 
γραφειοκρατία και με σωστή και δίκαιη 
αξιοποίηση των πόρων του. Με έναν δήμο 
που θα σέβεται τους πολίτες του, θα τους 
φροντίζει και θα δίνει αποτελεσματικές 
λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα 
και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους”.

Στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης

ο δημαΡΧοσ Λατσιών τοΠοΘέτέιται στο μέΓαΛο Θέμα τών ημέΡών

Άμεση Δράση 
για όλο το 24ωρο
Σε θεαματική αναβάθμιση της 
υπηρεσίας Άμεσης Δράσης προχώρησε 
ο Δήμος μας από την 1η Ιανουαρίου 
2019. 
Η υπηρεσία είναι από την αρχή του 
2019 σε θέση να ανταποκρίνεται 
άμεσα σε έκτακτα περιστατικά 
επί εικοσιτετράωρου βάσεως. Η 
αναβάθμιση αποφασίστηκε και 
εφαρμόστηκε με στόχο την πιο 

έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα 
των δημοτών μας με ταυτόχρονη 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο 
Δήμο μας. 
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς 
δήλωσε στην εφημερίδα μας πως «η 
αναβάθμιση φέρνει ακόμα πιο κοντά 
τον Δήμο στους δημότες οι οποίοι 
μπορούν πια να νιώθουν περισσότερη 
ασφάλεια και ότι δεν είναι μόνοι σε 
δύσκολες καταστάσεις». 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την 
υπηρεσία Άμεσης Δράσης είναι το: 
99203982. Οι δημότες καλούνται να 

κάνουν χρήση της υπηρεσίας μόνο για 
περιστατικά που χρειάζονται άμεση 
δράση και να μην γίνεται κατάχρηση.
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Έτοιμο είναι το μονοπάτι μελέτης της 
φύσης στην περιοχή του φαραγγιού 
της Κακκαρίστρας που ολοκληρώ-
θηκε με προσπάθειες του Δημάρχου 
Χρίστου Πιτταρά και των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Παραδίδεται 
στους δημότες για αναζωογονητικές 
βόλτες στην υπέροχη φύση της περι-
οχής και για μελέτη της γεωλογικής 
ιστορίας του τόπου μας. Το φαράγγι 
που βρίσκεται στα δημοτικά όρια του 
δήμου μας συγκεντρώνει μεγάλες 
ποσότητες απολιθωμένων οστράκων 
των οποίων η ηλικία ξεπερνά τα δύο 
εκατομμύρια χρόνια. Αποτελεί δε ένα 
από τα σημαντικότερα τεκμήρια που 
αποδεικνύουν την ανάδυση της Κύ-
πρου από τη θάλασσα. Το Φαράγγι 
βρίσκεται 500 μέτρα περίπου νοτι-
οδυτικά των Λατσιών σε κοντινή 
απόσταση από το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο και τον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας-Λεμεσού. Η φύση στην 
περιοχή του φαραγγιού, όπως μπο-
ρείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες 
του ρεπορτάζ μας είναι καταπληκτική 
με αγριολούλουδα, μεγάλη ποικιλία 
φυτών, γεμάτη χρώματα και αρώματα.
Η κατασκευή του μονοπατιού μελέτης 
της φύσης αποφασίστηκε σε συνάντη-
ση που είχε ο Δήμαρχος Λατσιών με τον 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή 
στην παρουσία του Διευθυντή του 
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, 

Μονοπάτι στη φύση και στη σπάνια 
γεωλογία της Κακκαρίστρας!
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"έιναι ένα έΡΓο Που αναΒαΘμιΖέι 
ουσιαστικα το δημο μασ" 

Εκπροσώπου του Τμήματος Δασών και 
του Τμήματος Περιβάλλοντος. Μετά το 
σχεδιασμό του μονοπατιού από το Τμή-
μα Δασών σε συνεργασία με το Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης και τον Δήμο 
Λατσιών άρχισε η διαμόρφωσή του, 
μόνο με χειρονακτικά μέσα, χωρίς τη 
χρήση μπουλτόζας ή άλλων μηχανημά-
των.
Το μονοπάτι είναι έκτασης περίπου 
1200 μέτρων και είναι κυκλικό. Αρχίζει 
από τον χώρο δίπλα από το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο όπου και καταλήγει. 
Μπορεί να το περπατήσει οποιοσδήπο-
τε χωρίς κανένα βαθμό δυσκολίας και 
να θαυμάσει το φαράγγι της Κακκαρί-
στρας και τα απολιθωμένα κοχύλια και 
όστρακα που βρίσκονται στο χώρο για 
εκατομμύρια χρόνια.
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς εξέφρα-
σε ευχαριστίες στον Υπουργό κ. Κώστα 
Καδή, στο Τμήμα Δασών και ιδιαιτέ-
ρως στον κ. Γιαννάκη Κωνσταντίνου, 
επαρχιακό Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμ-
μοχώστου, τον κ. Λοίζο Κωνσταντίνου 
και τον κ. Βασίλη Πάμπουκα για τη ση-
μαντική τους συμβολή στη δημιουργία 
του μονοπατιού.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε στην 

εταιρεία Cyview Developers & 
Constructions Ltd και τον Διευθυντή 
και ιδιοκτήτη της Ανδρέα Μιχαήλ για 
την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα 
του Δήμου για τη δωρεάν χορηγία 
του έργου.  
Ο Δήμαρχος Χριστος Πιτταράς δήλω-
σε στην εφημερίδα μας:“Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που 
παραδίδουμε στους δημότες των Λα-
τσιών και στον κάθε Κύπριο αυτό το 
έργο. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο 
θα αναβαθμίζει ουσιαστικά τον Δήμο 
μας και θα τον κάνει ευρύτερα γνωστό. 
Σύντομα θα τοποθετηθούν διακριτικές 
επεξηγηματικές πινακίδες για ενημέρω-
ση των επισκεπτών και θα φυτευθούν 
ενδημικά δέντρα και φυτά της τοπικής 

χλωρίδας. Προτρέπω τους επισκέπτες 
να είναι προσεκτικοί, να προστατεύ-
ουν τη φύση και να μην μπαίνουν στον 
πειρασμό να παίρνουν όστρακα ούτε να 
κόβουν τα αγριολούλουδα της περιο-
χής».
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Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
προσφέρει ο Δήμος Λατσιών, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους δημότες του 
αλλά και τους επισκέπτες του Δήμου 
να έχουν ελεύθερη χρήση του ίντερ-
νετ σε πολυσύχναστους δημόσιους 
χώρους. Το έργο αναμένεται να τεθεί 
σε εφαρμογή σύντομα, εντός του 2019 
οδηγώντας τον Δήμο μας στην πρω-
τοπορία της παροχής δωρεάν σύνδε-
σης στο διαδίκτυο και καθιστώντας 
τον ψηφιακό πρότυπο.

Δωρεάν Wi-Fi σε πλατείες, 
πάρκα, δημόσια κτίρια 
Ο Δήμος μας συμμετείχε με επιτυχία 
στο πρόγραμμα Wifi4EU της Κομι-
σιόν. Πείθοντας για την ετοιμότη-
τά του να ολοκληρώσει με επιτυχία 
το πρόγραμμα επιλέχτηκε σε πρώτη 
φάση ως ένας από τους έξι Δήμους 
της Κύπρου που θα προσφέρει δωρε-
άν ίντερνετ. Το πρόγραμμα αποτελεί 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της «Κοινωνίας του Gigabit 2025» και 
ο κάθε δικαιούχος δήμος θα παρέχει 
τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν 
δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 
πλατείες, πάρκα και σε δημόσια κτίρια 
και χώρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
πρωτοβουλίας ανέρχεται σε 42 εκα-
τομμύρια. ευρώ. Από όλη την Ευρώπη 
κατατέθηκαν συνολικά 13.000 αιτήμα-
τα από Δήμους και Κοινότητες. Από 
όλους τους Δήμους και Κοινότητες 
επιλέχθηκαν μόνο 2.800. Στην Κύπρο 
επιλέχθηκαν μόνο 19 και τρεις από αυ-
τούς είναι Δήμοι της μείζονος Λευκω-
σίας. Ένας από αυτούς είναι ο Δήμος 
Λατσιών!
Οι επιλεγέντες Δήμοι και Κοινότητες 
θα έχουν τη δυνατότητα να εγκατα-
στήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους 
χώρους και κτίρια.
 
Σε εφαρμογή εντός του 2019 
Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμ-

μα χιλιάδες Ευρωπαίοι και 
επισκέπτες των Δήμων θα 
έχουν δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο σε δημόσι-
ους χώρους, σε ολόκληρη 
την ΕΕ, αποκτώντας έτσι 
μεγαλύτερη συνδεσιμότη-
τα στην καθημερινότητά 
τους, κάτι που αποτελεί 
βασικό στρατηγικό στόχο 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την ψηφιακή ενι-
αία αγορά.
Να σημειωθεί ότι η δράση αναμένεται 
να ξεκινήσει εντός του 2019. 

"Είμαστε περήφανοι!"
Ο δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς φανερά 
ικανοποιημένος από την επιτυχία του 
Δήμου μας, δήλωσε: "Η εξυπηρέτηση 
του Δημότη αλλά και του επισκέπτη 
στον Δήμο μας αποτελεί τη βασική 
προτεραιότητά μας. Και η μεγαλύτε-
ρη και καλύτερη συνδεσιμότητα μέσω 
της δωρεάν χρήσης ίντερνετ βοηθά 
σημαντικά προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Είμαστε περήφανοι γιατί ο Δήμος 
μας πρωτοπορεί σε θέματα ευρυζωνι-
κότητας και καινοτομίας, δείχνοντας 
απόλυτη ετοιμότητα να αξιοποιεί 

ευρωπαϊκά  προγράμματα".      
Και πρόσθεσε:  "Ταυτόχρονα παρα-
κολουθούμε στενά τις δυνατότητες 
που δίνει η νέα ψηφιακή εποχή και οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και ανταπο-
κρινόμαστε στο αίτημα της κοινωνίας 
για αμεσότερη επικοινωνία και γρηγο-
ρότερη μεταφορά των πληροφοριών. 
Έτσι ώστε να καταστήσουμε τον Δήμο 
μας πρότυπο ψηφιακό δήμο. Θέλω να 
ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην 
μεγάλη αυτή επιτυχία μας. Τον Δημο-
τικό Γραμματέα μας Μιχάλη Σωκρά-
τους και τους Διευθυντές της Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας Λευκωσίας Λευτέρη 
Λοΐζου και Παναγιώτη Μούντουκο 
για την άψογη συνεργασία και βοή-
θεια τους.”

ο δημοσ μασ ΠΡώτοΠοΡέι ώσ ΠΡοτυΠο ΨηΦιακου δημου

Δωρεάν ίντερνετ σε δημόσιους 
χώρους του Δήμου Λατσιών!
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Μέσα στο 2018 επιδιορθώθηκε μεγάλος αριθμός δρόμων και 
πεζοδρομίων στον Δήμο μας. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Δήμο μας και ύστερα από 
έντονες δικές μας παραστάσεις, ολοκλήρωσε τα έργα σε 
αρκετές οδούς και δρόμους. Μεταξύ αυτών ολοκληρώθηκαν οι 
επιστρώσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια στις οδούς Ηρακλέους, 
Ανδρέα Μιαούλη, Δαναών, Ταϋγέτου, Θεσσαλίας, Ανδρέα 
Μικελλίδη, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, Βώνης, Ευτέρπης, 
Κάδμου, Πατρόκλου, Βυζαντίου, Ελλησπόντου, Παλαικύθρου, 
Αιτωλών, Αιγαίου, Αθηνών, Λούη Λοΐζου, Ηρώων και Ναυπλίου. 
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς ευχαρίστησε το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σάββα 
Χατζηνεοκλέους για την βοήθεια τους στην ολοκλήρωση των 
εργασιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  ανταποκρινόμενο  στο αίτημα των 
δημοτών που κατοικούν στην οδό Δαναών προχώρησε στην 
επίστρωση της οδού ικανοποιώντας ένα αίτημα που εκκρεμούσε 
για αρκετά χρόνια.
 
Επιδιορθώσεις πεζοδρομίων
Eπιδιορθώσεις φθαρμένων πεζοδρομίων έγιναν στις περιοχές 
νότια από το Συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου και σε περιοχές 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου. Συγκεκριμένα, 
επιδιορθώθηκαν τα πεζοδρόμια στις οδούς Ανδρέα Αβρααμίδη, 
Καρπάθου, Κνωσσού, Ζακύνθου, Γλυφάδας, Ικάρου, Αγιασμάτων, 
Δραγατσανίου, Τίμης και Σύρου. Η επιδιόρθωση του πεζοδρομίου 
στην οδό Αίαντος, στη συμβολή με τη Λεωφόρο Μακαρίου 
συνδυάστηκε με την κατασκευή του χώρου στάθμευσης που 
εξυπηρετεί τις παρακείμενες οικίες και τα εμπορικά καταστήματα 
της Μακαρίου.
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς ανέφερε ότι θα συνεχιστούν 

οι επιδιορθώσεις μέχρι να εξαντληθούν όλα τα κονδύλια που 
εξασφάλισε ο Δήμος μας. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει ακόμα ένα 
κονδύλι για επιδιορθώσεις πεζοδρομίων στους προσφυγικούς 
οικισμούς, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2019.
 
Με μεγάλη προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες 
από τον Δήμο μας ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των 
φθαρμένων πεζοδρομίων στις οδούς Ηρώων, Δημοκρατίας 
και Αντιστάσεως στον Συνοικισμό του Αγίου Ελευθερίου! Ο 
Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη 
“για το προσωπικό του ενδιαφέρον στην αίτηση μας για 
βοήθεια και την Πολεοδομία για την άμεση ανταπόκριση της 
στο αίτημα μας.” Όπως ανέφερε: “Στόχος μας η περαιτέρω 
ενίσχυση μας από την Πολεοδομία για άμεση επιδιόρθωση 
και των υπολοίπων άλλων πεζοδρομίων που χρειάζονται 
αντικατάσταση”.

Επιστρώσεις δρόμων και πεζοδρομίων
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Το πάρκο του ήρωα ΕΠΥ Επικελευστή Μιχάλη Ηρα-
κλέους παραδόθηκε επίσημα στις 18 Νοεμβρίου 2018 
στους δημότες. Τα εγκαίνια έγιναν με κάθε λαμπρό-
τητα όπως αρμόζει στον ήρωα δημότη μας, στη πα-
ρουσία του υπουργού Άμυνας, του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου Χρυσοστόμου Β', της οικογένειας, πολλών 
επισήμων  από τις πολιτικές, πολιτειακές και στρατι-
ωτικές αρχές του τόπου και δημοτών.  

Η δημιουργία του πάρκου είναι μια ελάχιστη πράξη 
χρέους και τιμής του Δήμου Λατσιών για τη θυσία 
του ήρωα Μιχάλη Ηρακλέους. 

Του μνημοσύνου προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος συμπαραστατού-
μενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας 
Γρηγόριο. 
Μετά τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλάκας στο πάρκο, 
έγινε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη 
μνήμη του ήρωα και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

Ο Δήμαρχος Λατσιών
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λατσιών Χρίστος Πιτταράς 
ανέφερε ότι το πάρκο είναι αφιερωμένο στο φίλο, στον ήρωα 
μας, στον δημότη μας Μιχάλη Ηρακλέους και κατασκευά-
στηκε με μεγάλη αγάπη ως ένδειξη σεβασμού και ελάχιστου 
φόρου τιμής και εκτίμησης προς τον ήρωα μας και την οικο-
γένεια του. Συνέχισε λέγοντας ότι «το πάρκο αυτό θα λει-
τουργήσει ως παυσίλυπο και βάλσαμο για να απαλύνει τον 
πόνο σας για την απώλεια του δικού σας, δικού μας Μιχάλη 
Ηρακλέους».

Ο υπουργός Άμυνας
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης 
ανέφερε: 
"Το Πάρκο ΕΠΥ Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέους που σήμε-
ρα εγκαινιάζουμε είναι ένα ακόμα κύτταρο το οποίο παράγει 
την αιώνια μνήμη που φυλάττει τους λίγους, τους εκλεκτούς, 
αυτούς που κατάφεραν να αφήσουν στο πέρασμα τους κάτι, 
για να θυμούνται οι επόμενοι, αυτούς που με τις πράξεις τους 
δημιούργησαν ιερή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.  
Αυτούς που γνώριζαν τον κίνδυνο, που έβλεπαν το θάνατο 
κατάματα, αλλά δεν οπισθοχώρησαν. 
Αυτοί οι αθάνατοι ανάμεσα στις τάξεις τους έχουν από το 
μαύρο εκείνο πρωινό της 11ης Ιουλίου του 2011, τους δεκα-

τρείς ήρωες του Μαρί, ένας εκ των οποίων είναι και ο ΕΠΥ 
Επικελευστής Μιχάλης Ηρακλέους, του οποίου τη μνήμη σή-
μερα τιμούμε.
Ένας λεβέντης που τίμησε μέχρι την τελευταία του στιγμή τη 
στολή της Εθνικής Φρουράς και το εθνόσημο της πατρίδας, 
ο οποίος στάθηκε πιστός στο καθήκον την ώρα της κρίσης 
και της ανάγκης. Δικαίως η οικογένειά του καμαρώνει για 
τον ήρωά της. Δικαίως η πολυαγαπημένη του σύζυγος Μα-
ρία και οι λεβέντες γιοί του, Σόλωνας και Άντης, περπατούν 
με το κεφάλι ψηλά και το στήθος γεμάτο περηφάνια. 
Διότι ο Μιχάλης, από το 1999 που εντάχθηκε στους κόλπους 
της Εθνικής Φρουράς ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρεώ-
σεως, μέχρι και το πρωινό εκείνο του Ιούλη που συντάραξε 
το παγκύπριο, ήταν υπόδειγμα επαγγελματία στρατιωτικού, 
έχοντας την πατρίδα και το καθήκον ως απόλυτη προτεραι-
ότητά του. 
Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη του αλλά και των 
υπόλοιπων παλληκαριών και ταπεινά επαναλαμβάνου-

το ΠαΡκο του έΠυ έΠικέΛέυστη ΠαΡαδοΘηκέ στουσ δημοτέσ 

Τιμή στον ήρωα Μιχάλη Ηρακλέους



Εκτός από το αίσθημα ευγνωμοσύνης 
και ανάτασης που νιώθει όποιος 
επισκέπτεται το πάρκο του ήρωα ΕΠΥ 
Επικελευστή Μιχάλη Ηρακλέους στην 
Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
αισθάνεται και όμορφες εικόνες να 
τον περιβάλλουν. Δεν είναι τυχαία 
η αίσθηση αυτή. Οφείλεται στον 
προσεγμένο και έξυπνο σχεδιασμό 
του. Ένα σχεδιασμό που προσφέρει 
στους επισκέπτες ωραίες εικόνες, είτε 
ξεκουράζονται στα υπαίθρια καθίσματα 
του πάρκου, είτε περπατούν σε αυτό. 
Η ομορφιά του πάρκου συνεχίζεται 
και το βράδυ, λόγω του εντυπωσιακού 
φωτισμού του. 
Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε 
μια εκπληκτική νυκτερινη όψη του 

πάρκου. Είμαστε περήφανοι που με 
τη δημιουργία του πετύχαμε όχι μόνο 
να προσφέρουμε μια ελάχιστη και 

οφειλόμενη τιμή στον ήρωα Μιχάλη 
Ηρακλέους αλλά και να ενισχύσουμε 
αισθητικά τον Δήμο μας. 
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Ένα πάρκο κόσμημα

με τη συγνώμη μας 
για όλα εκείνα που ως 
Πολιτεία, ως κράτος 
οφείλαμε να πράξουμε 
και δεν πράξαμε, προ-
κειμένου να μην εκτε-
θούν οι άνθρωποί μας, 
οι άνθρωποί σας, στον 
κίνδυνο που μέχρι το τέλος κοίταζαν στα μάτια.
Στο χέρι μας είναι να ορίσουμε τα βήματά μας και την πο-
ρεία μας για το μέλλον, ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ 
τον εφιάλτη της 11ης Ιουλίου 2011, ώστε να μη χρειαστεί 
ποτέ ξανά οικογένειες να βιώσουν το βασανιστήριο και το 
δράμα της Μαρίας, του Σόλωνα και του Άντη.
Η πολιτεία δεν μπορεί να επαναφέρει στην ζωή τους δε-
κατρείς ήρωες του Μαρί. Μπορεί όμως να υποσχεθεί ότι 
με τη συνδρομή όλων μας, με φρόνηση και συλλογικότη-
τα, θα εργασθεί, ώστε να μην επαναληφθούν τα σφάλματα 
του παρελθόντος. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας προς τις οι-
κογένειες των ηρώων.” 
 

Ποιος ήταν ο ήρωας Μιχάλης Ηρακλέους
Ο Μιχάλης, δημότης του Δήμου μας, ήταν ένας από τους 13 
ήρωες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις 11 
Ιούλιου 2011 στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση Ευάγγε

λος Φλωράκης στο Μαρί. Ο Μιχάλης γεννήθηκε 
το  1967 στη Λευκωσία. Έχασε από πολύ μικρός τη μητέρα 
του και αργότερα και τον πατέρα του. Το 1984 αποφοίτη-
σε από το Α’ Λύκειο Κύκκου και αμέσως μετά κατατάγηκε 
στην Εθνική Φρουρά, όπου υπηρέτησε τη θητεία του στο 
Πεζικό. 
Το 1989 νυμφεύθηκε τη Μαρία Κωνσταντίνου, με την 
οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Σόλωνα και τον Άντη. 
Δέκα χρόνια αργότερα, προσλήφθηκε στην Εθνική Φρου-
ρά ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης και τοποθετή-
θηκε στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και την αποφράδα 
εκείνη ώρα της έκρηξης, υπηρετούσε στη Διοίκηση της 
Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης».
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Ο δημοτικός σύμβουλος Νεόφυτος 
Λοϊζιάς, επικεφαλής της Δημοτικής 
Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες 
Δυνάμεις και πρόεδρος της Επιτροπής 
Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας 
του Δήμου μας, μίλησε στην εφημερίδα 
μας για τις προτεραιότητες της 
επιτροπής και τα σοβαρά θέματα που 
έχει ενώπιον της.

 Στην ερώτηση ποιο είναι το πιο 
σοβαρό πρόβλημα της Επιτροπής, 
απάντησε “χωρίς αμφιβολία η 
καθαριότητα και τα απορρίμματα των 
σκύλων τα οποία οι ιδιοκτήτες τους 
δεν τα μαζεύουν. Δυστυχώς ελάχιστοι 
χρησιμοποιούν τους καλάθους που 
υπάρχουν με αποτέλεσμα η εικόνα 
των πεζοδρομίων και των δρόμων μας 
να μην είναι καθόλου καλή. Καθημερινά δεχόμαστε παράπονα 
από πολίτες για αυτό το θέμα. Παρά την ενημέρωση που 
κάνουμε σε όσους δημότες έρχονται να ανανεώσουν τις άδειες 
για τους σκύλους του και τα φυλλάδια που έχουμε μοιράσει 
δεν υπάρχει συμμόρφωση. Εκείνο που συζητείται έντονα στην 
Επιτροπή Καθαριότητας είναι πως το τελευταίο βήμα που μας 
έχει απομείνει είναι η επιβολή εξωδίκων στους παραβάτες, από 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Είναι πραγματικά κρίμα να 
μην μπορεί κάποιος να περπατά άνετα στα πεζοδρόμια και στους 
πεζόδρομους λόγω των ακαθαρσιών που αφήνουν τα σκυλιά των 
οποίων οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν.”
 -Που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα;
- Τα περισσότερα παράπονα που δεχόμαστε είναι για δρόμους 
που δεν είναι πολυσύχναστοι όπου δημότες περπατούν για βόλτα 
και βρίσκονται προ εκπλήξεως. Μας τηλεφωνούν, στέλνουμε 
εργάτες και καθαρίζουν αλλά αυτή δεν είναι λύση. Την επομένη 
επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό.
 -Υπάρχουν αδέσποτοι σκύλοι στον δήμο Λατσιών;
-Υπάρχουν αδέσποτα, τα μαζεύουμε και τα μεταφέρουμε σε 
κλουβιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απ’ όπου τα παίρνουν 
φιλοζωικές οργανώσεις, από το εξωτερικό κυρίως. Δεν κάνουμε 
ευθανασία στα ζώα. Έχουμε σκύλους που βρίσκονται στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο για ένα ολόκληρο έτος, τους ταΐζουμε, τους 
εξετάζουν γιατροί και το πρόγραμμα μας το παρακολουθούν 
φιλόζωοι.
 -Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ιδιοκτήτες σκύλων;
-Θέλω να τους πω να μαζεύουν τα περιττώματα των σκυλιών 
τους και να αναπτύξουν κοινοτική συνείδηση. Είναι κρίμα να 
αφήνουν τις ακαθαρσίες και να μολύνουν τον Δήμο μας με όλους 
τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί.
 -Η κατάσταση με τα κλαδέματα ποια είναι; Συμμορφώνονται 
οι δημότες με τις υποδείξεις σας;
-Σε κάθε γειτονιά υπήρχε χώρος όπου μαζεύονταν τα κλαδέματα, 
περνούσε το συνεργείο του Δήμου και τα μάζευε και ύστερα από 
μια μέρα ο χώρος γέμιζε ξανά. Στέλναμε στους δημότες πίνακα 
με ημερομηνίες για τις μέρες που περνούσε το συνεργείο του 

Δήμου και μάζευε τα κλαδέματα. Τώρα με το Πράσινο Σημείο τα 
πράγματα θα αλλάξουν. Επιπλέον μπορούν να τηλεφωνούν στον 
Δήμο και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα καθαριότητας, 
ενώ όλες οι σχετικές πληροφορίες  υπάρχουν αναρτημένες  και 
στις σελίδες του Δήμου στο διαδίκτυο.
-Προγραμματίζεται η λειτουργία πράσινου σημείου στον Δήμο 
μας;
-Ναι και υπολογίζουμε να λειτουργήσει στους επόμενους τρεις 
μήνες. Θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή και οι δημότες θα 
μπορούν να μεταφέρουν εκεί κλαδέματα και μεγάλα αντικείμενα 
οποιαδήποτε μέρα και ώρα.
 -Οι αυξήσεις στα σκύβαλα έχουν ανησυχήσει τους δημότες, 
έχετε κάτι θετικό να τους πείτε;
-Οι αυξήσεις είναι δυστυχώς απαραίτητες και δεν έχουν επιβληθεί 
μόνο στον Δήμο μας. Θέλω να πω στους δημότες πως τώρα 
έχουν φορολογηθεί και άτομα που παλιά δεν πλήρωναν. Το νέο 
σύστημα είναι πιο δίκαιο. Θέση μας είναι πως το κράτος θα έπρεπε 
να χρηματοδοτήσει την όλη προσπάθεια για να ελαφρυνθούν οι 
πολίτες και να μπορούν τα δημαρχεία να παρέχουν πιο άνετα και 
αποτελεσματικά τις υπηρεσίες καθαριότητας.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΟΪΖΙΑΣ:
 Έχουμε σκύλο, έχουμε ευθύνες! 



Αρχιεπισκοπου Μακαριου Γ’ 34 Λατσια 
Working and delivery hours : 9:00π.μ-02:00π.μ.
Find us on facebook and instagram : Flow Kitchen cy 

Website: flowcyprus.net 

Τηλέφωνο: 
70002311 
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Με κάθε επισημότητα πραγματο-
ποιήθηκε στο Πανόραμα η αδελ-
φοποίηση του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη με τον Δήμο Λατσιών. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμ-
τζής» του δημαρχείου Πανορά-
ματος με τους δημάρχους, τις 
αντιπροσωπείες τους και πλήθος 
κόσμου.  Σε συγκινητική ατμόφαι-
ρα υπογράφηκε το πρωτόκολλο 
τιμής και αδελφοποίησης και στη 
συνέχεια οι σημαίες των δύο δή-
μων υψώθηκαν στα δημαρχεία σε 
Κύπρο και Ελλάδα. 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: 
«Η Κύπρος είναι σύμβολο 
για όλους τους Έλληνες»
Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης ανέφερε: «Δίνουμε 
τον όρκο να βαδίσουμε μαζί, πιο 
κοντά ο ένας στον άλλο και κοιτώντας στο 
μέλλον που πρέπει στους Έλληνες. Το κά-
νουμε εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας. 
Αλλά και με το μυαλό μας στη μαρτυρική 
Κύπρο, σε αυτά που μας ανήκουν, στους 
αδελφούς που χάσαμε. Γιατί οι πορείες των 
δύο πόλεων είναι παράλληλες. Και γιατί η 
Κύπρος αποτελεί ένα σύμβολο για όλους 
τους Έλληνες».

Από τη μεριά του ο Δήμαρχος Λατσιών, 
αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την 
άριστη συνεργασία, αναφέρθηκε στην 
αδελφική σχέση που έχουν αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια οι δύο δήμοι. «Θα επι-
διώξουμε να επιβεβαιώσουμε την ανταλ-
λαγή καλών πρακτικών και να διατρανώ-
σουμε τους δεσμούς φιλίας που υπάρχουν 
μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου», 
σημείωσε. Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο 
Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσα-
λονίκη Σπύρος Μιλτιάδης, που επισήμανε 
τη σημασία των αδελφοποιήσεων μεταξύ 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο κ. Χρή-
στος Καναρόπουλος εκπροσωπώντας τον 
Δήμαρχο Κιλκίς κ. Δημήτρη Σισμανίδη 
μετέφερε τις ευχές και τους χαιρετισμούς 
του Δημάρχου Κιλκίς αλλά και των Κιλκι-
σιωτών.
Ακολούθησε παρουσίαση της συνεργασίας 
μεταξύ του 2ου δημοτικού Φιλύρου και του 
3ου δημοτικού Λατσιών,  από τον εκπαι-
δευτικό Τάσο Μπούτζα. Τις πρακτικές συ-
νεργασίες σε επίπεδο νεολαίας μεταξύ των 
δύο δήμων, παρουσίασε ο εκπρόσωπος της 
ομάδας «Youthorama» Αλέξανδρος Χαρ-
μπής. Στα ιδιαίτερα της βραδιάς ήταν και 
τα συγκινητικά τραγούδια που παρουσίασε 

η νεανική χορωδία Πανοράματος υπό τη 
διεύθυνση του Ηρακλή Παναγόπουλου και 
η ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων 
από τις δύο πλευρές: ένα κεραμικό πιάτο 
με το σήμα της αδελφοποίησης και μια χει-
ροποίητη στάμνα του 7ου π.Χ αιώνα από 
την Κύπρο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θόδωρος Κα-
ράογλου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη Μιχάλης Γερά-
νης και οι αντιδήμαρχοι Σοφία Σαουρίδου, 
Γιώργος Παρισόπουλος, Ελένη Γιαννούδη 
και Νίκος Χατζηαντωνίου. Στην κυπριακή 
αποστολή συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο 
αντιδήμαρχος Λατσιών Κυπριανός Φιλίπ-
που, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου 
Κώστας Γεωργίου και Μαρία Χρυσοστό-
μου και ο Δημοτικός Γραμματέας Μιχάλης 
Σωκράτους.

Οι νεολαίες των δύο δήμων αδελφοποιήθη-
καν τον Απρίλιο του 2014 επί αντιδημαρχεί-
ας Σωκράτη Δωρή και Προεδρίας του Δ.Σ. 
Νεολαίας Λατσιών του Κυπριανού Φιλίπ-
που,  ενώ το Γ΄ δημοτικό σχολείο Λατσιών 
έχει αδελφοποιηθεί με το 2ο δημοτικό του 
Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη τον 
Μάρτιο του 2015. Αντιπροσωπεία του Δή-
μου Πυλαίας – Χορτιάτη, με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, παρεβρέθηκε 
το 2017 σε εορταστικές εκδηλώσεις του Δή-
μου Λατσιών για τις εθνικές επετείους τις  
25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955.
Ο Δήμος Λατσιών απένειμε αναμνηστικά 
δώρα σε άτομα που με τις ενέργειες και 
πρωτοβουλίες τους, συνέβαλαν στη σύ-
σφιξη των σχέσεων των δύο Δήμων.Στον 
Δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Και-
τεζίδη και τους  Μιχάλη Γεράνη – Πρόεδρο 

Η αντιπροσωπεία του Δήμου μας είχε την ευκαιρία 
να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, μετά 
το πέρας του μνημοσύνου των 149 ηρώων του 
ολοκαυτώματος του Χορτιάτη (πάνω δεξιά). 

Ο Δήμος Λατσιών συμμετείχε και στη 
λαμπαδηφορία  και τις άλλες εκδηλώσεις 
μνήμης για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη 
στην Θεσσαλονίκη από τους Γερμανούς στις 2 
Σεπτεμβρίου του 1944! (αριστερά).  

Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη, Ηλία Μάστορα για την ομά-
δα Νέων  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη 
(Youthorama), Τάσο Μπούντζα – Εκπαι-
δευτικό, Δόμνα Λειβαδοπούλου (πρώην 
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας), Σοφία Σαουρίδου (Αντιδήμαρ-
χο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), 
Σωκράτη Δωρή (πρών Αντιδήμαρχο Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας–Πρόε-
δρο της ΚΕΚΠΑΠ), Ανατολή Κωνσταντι-
νίδου (πρώην  Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας) και Χρυσή Πα-
παμόσχου, Διευθύντρια του Β’ Δημοτικού 
Σχολείου Φιλύρου.

Ο Δήμαρχος Λατσιών έδωσε αναμνηστικό 
δώρο στον Υποστράτηγο  Χρήστο Δρίβα 
Επιτελάρχη του Νατοϊκού Στρατηγείου 
και εκπρόσωπο του Υπουργού Άμυνας 
της Ελλάδος,   για να παραδοθεί  στην οι-
κογένεια  του  μακαριστού ήρωα  Θανάση 
Ζαφειρίου, του μοναδικού  επιζώντα  κα-
ταδρομέα από το Νοράτλας που κατέπεσε 
στην Μακεδονίτισσα και  που συμμετείχε 
στην επιχείρηση ΝΙΚΗ στην Κύπρο το 
1974. Ο μακαριστός Θανάσης Ζαφειρίου 
ήταν δημότης του Δήμου Πυλαίας Χορ-
τιάτη.

Αδελφοποιήθηκαν οι δήμοι Λατσιών 
και Πυλαίας-Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης)
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Δύο νέα πάρκα βρίσκονται σε φάση κατασκευής στον Δήμο 
μας τα οποία, όταν παραδοθούν στους δημότες θα ενισχύσουν  
ουσιαστικά το πράσινο και θα αυξήσουν τους χώρους για 
ξεκούραση και χαλάρωση. Πρόκειται για το Γραμμικό Πάρκο 
στο κανάλι του Αποστόλου Λουκά και το πάρκο στη συμβολή 
των λεωφόρων Δημήτρη Σταύρου και Σταύρου Βενιζέλου. 
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς ανέλυσε στην εφημερίδα μας 
την φάση στην οποία βρίσκονται τα δύο πάρκα και ποια είναι 
τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.
 
Γραμμικό Πάρκο Αποστόλου Λουκά
Πρόκειται για το πάρκο που έχει σχεδιαστεί στο κανάλι του 
Απόστόλου Λουκά, στον ποταμό 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 ποδηλατοδρόμο, χώρους άσκησης και 
παγκάκια για ξεκούραση. Επίσης θα φυτευθούν δέντρα κατά 
μήκος του καναλιού και παιδότοποι με παιδικά παιχνίδια 
κούνιες, τσουλήθρες και τραμπάλες. «Το έργο έχει προχωρήσει.
Ο τοπογράφος έχει οριοθετήσει το χώρο και προχωράμε με 
αρχιτέκτονα που θα ετοιμάσει τον σχεδιασμό. 
Το σχετικό κονδύλι είναι ήδη στον προϋπολογισμό και 
αναμένεται ότι το πάρκο αυτό θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 
2019 με αρχές του 2020», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Πάρκο στη συμβολή των λεωφόρων 
Δημήτρη Σταύρου και Σταύρου Βενιζέλου
Το συγκεκριμένο πάρκο θα βρίσκεται μετά το Κέντρο Υγείας και 
περικλείεται από τις οδούς Δημήτρη Σταύρου και Σταύρου 
Βενιζέλου. Ο Δήμαρχος μας ανέφερε ότι το επόμενο βήμα 
είναι η ανάθεση του σχεδιασμού σε αρχιτέκτονα και η έναρξη 
των εργασιών. «Αναμένουμε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 
του πάρκου το 2019 και το 2020 να αρχίσει η υλοποίησή του», 
συμπλήρωσε. 

Δύο νέα πάρκα δημιουργούνται 
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Ξανά ο Δήμος μας "Πράσινη Πόλη της Κύπρου"

Ο Δήμος μας βραβεύτηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά ως "Πράσινη 
Πόλη της Κύπρου" για το έργο 
Στρατηγική Πράσινων Υποδομών-
Πράσινος Δήμος (Εξειδίκευση) στην 
κατηγορία "Πράσινες Περιοχές-
Αστική Βιοποικιλότητα". 

Η βράβευση έγινε στο Προεδρικό 
Μέγαρο από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη. Αντιπροσωπεία του 
Δήμου μας με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο Χρίστο Πιτταρά παρέλαβε 
γεμάτη περηφάνια το βραβείο, την 
Πράσινη Σημαία.

Μετά τη βράβευση ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς εξέφρασε 
ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν να διατηρήσει ο Δήμος μας για 
δεύτερη συνεχή χρονιά τον τίτλο της Πράσινης Πόλης: “Τον 
πρόεδρο της επιτροπής περιβάλλοντος και Πρασίνου Σωτήρη 
Μιχαηλ Λυκούργο, τον Παύλο Παρπούνα, υπεύθυνο του 
τμήματος, τον επόπτη πρασίνου Χρίστο Κούννου, τους εργάτες 
του τμήματος, τις εταιρείες που μας ενίσχυσαν αγοράζοντας και 
προμηθεύοντας τα δέντρα, τους διευθυντές της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Λευκωσίας, τα οργανωμένα σύνολα του δήμου μας 
καθώς και τη Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας”.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε επίσης όλους τους συνεργάτες του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Γραμματέα και το Προσωπικό του 
Δήμου για τη συμβολή τους. 

Ο Δήμος Λατσιών συγχαίρει και τους 28 οργανισμούς, 
επιχειρήσεις, δήμους και κοινότητες που βραβεύτηκαν και 
δηλώνει την αφοσίωσή του να αγωνίζεται για προστασία του 
περιβάλλοντος και για ένα ακόμα πιο πράσινο Δήμο.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, ανέφερε ο Δήμαρχος, ο Δήμος μας 
κατάφερε να εμπλέξει δημιουργικά εταιρείες ως χορηγούς 
στην προσπάθειά μας μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Οι εταιρείες αυτές είναι οι: Cyview DEVELOPERS Ltd, Χρ. 
Καποδίστριας & Υιοί Λτδ,  Key Partners Insurance Agency και 
Caterways Ltd.
Στόχος του Δήμου μας είναι να φυτευθούν εντός των δημοτικών 
ορίων 18.500 δέντρα, όσοι και οι δημότες των Λατσιών. Η 
δεντροφύτευση για φέτος θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2019 στις 

οδούς Δημήτρη Σταύρου και Αναστάση Σουρουλλά.
Πρόσθεσε ότι κάποια δέντρα έχουν ήδη φυτευθεί στην περιοχή 
του φαραγγιού της Κακκαρίστρας. Πρόκειται για δέντρα από τη 
χλωρίδα της Κύπρου, τα οποία έχουν επιλεγεί και φυτευθεί με τη 
συνεργασία του Τμήματος Δασών. 

Για δεύτερη χρονιά τα Λατσιά 
βραβεύονται με Πράσινη Σημαία!

"Στόχος του Δήμου Λατσιών είναι 
να φυτευθούν 18500 δέντρα, όσοι 

και οι κάτοικοι των Λατσιών."  

"Η δεντροφύτευση για φέτος θα 
γίνει στις 16 Μαρτίου 2019."  
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Με πρωτοβουλία του Δήμου μας 
δημιουργήθηκε η δεύτερη Παιδική 
Λέσχη στο Δ' Δημοτικό Λατσιών. Με 
τροποποίηση του καταστατικού η Λέσχη 
λειτουργεί πιο αποτελεσματικά με 
μοναδικό στόχο να προσφέρει στα παιδιά 
και τους γονείς τους. 
Πρόεδρος της Παιδικής Λέσχης θα είναι 
ο εκάστοτε Δήμαρχος. Δύο μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα προέρχονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών ενώ 
τα υπόλοιπα θα προέρχονται από γονείς τα 
παιδιά των οποίων είναι μέλη στη Λέσχη. 
Η νέα λέσχη έγινε πιλοτικά για τη σχολική 
χρονιά 2018 - 2019 στο Δ' Δημοτικό 
Λατσιών. Για τη σχολική χρονιά 2019-
2020 θα λειτουργήσει Παιδική Λέσχη και 
για τα Α' και Γ' Δημοτικά Σχολεία του 
Δήμου μας. Ως γνωστόν στο Β΄Δημοτικό 
σχολείο λειτούργησε η πρώτη Παιδική 
Λέσχη στον Δήμο μας. 

Οι δράσεις της Παιδικής Λέσχης 
επιχορηγούνται από το Υπουργείο 
Εργασίας και τον Δήμο Λατσιών, ενώ 
υπάρχει και κάποια εισφορά από τα παιδιά 
που εγγράφονται ως μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
λειτουργία της Παιδικής Λέσχης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν 
στην Υπεύθυνη κ. Κλαυδία Κουκουμά, στο 
τηλέφωνο: 22485154,  FAX: 22 488005.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MD MSc
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ (ΑΠΘ)

(Εξειδίκευση στην Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου & γόνατος)

Με εξειδίκευση στις πιο σύγχρονες διαγνωστικές και 
θεραπευτικές μεθόδους παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας
ΜΕΓΑΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
• ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ  
• ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (γόνατο, 
ώμος, ισχίο, ποδοκνημική,)
• ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ – ΙΣΧΙΟΥ (computerized, 
custom made, fast track) 
• ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΙΟΥ – ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
• MINIMAL INVASIVE SURGERY 

+357 22 250955 - +357 96605376   |  102 Γιάννου Κρανιδιώτη, 2235 Λατσιά  |  koantoniou@gmail.com

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ  
ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ (εξατομικευμένα 
πέλματα για πλατυποδία, κότσι, κουρασμένα 
πόδια) 
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Σκολίωση, 
πρόληψη τραυματισμών)
Κατευθυνόμενες εγχύσεις με ultrasound

Η Παιδική Λέσχη καλύπτει σταδιακά 
όλα τα παιδιά του Δήμου μας 

Πιο αποτελεσματική δράση με στοχευμένες πρωτοβουλίες
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Νέες στάσεις λεωφορείων 
και στέγαστρα!

Η ανομοιομορφία και η ποικιλία στις στάσεις λεωφορείων 
και τα στέγαστρα αναμένεται σύντομα να δώσει τη θέση 
της σε νέες καλαίσθητες και ομοιόμορφες κατασκευές. 

Δήμοι και Κοινότητες σε συνεργασία με το Υπουργείο Με-
ταφορών Επικοινωνιών και Έργων συμφώνησαν να προω-
θήσουν τη νέα δράση. Σε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων 
που έγινε τον Φεβρουάριο αποφασίστηκε όπως προωθη-
θεί η διαμόρφωση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων 
λεωφορείων και αναβάθμιση των σχετικών υποδομών. 

Οι νέες δράσεις θα γίνουν με κονδύλια και χρημα-
τοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος εί-
ναι μέχρι το τέλος του 2019 ή αρχές του 2020 να εί-
ναι έτοιμες για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Μια πρωτοβουλία υπέρ του περιβάλλοντος

Μια εύχρηστη και καλαίσθητη τσάντα 
χάρισε ο Δήμος μας σε κάθε δημότη που 
πλήρωσε τα σκύβαλα του 2018! Η πρωτο-
βουλία του Δήμου μας χαιρετίστηκε από 
αρκετούς δημότες και αποτέλεσε ευχά-
ριστη έκπληξη για όσους λάμβαναν την 
τσάντα.
Τις τσάντες χορήγησε ο Όμιλος Εται-
ρείων C.Α. Papaellinas Ltd. Ο Δήμαρχος 
Χρίστος Πιτταράς ευχαρίστησε θερμά τον 
Διευθυντή του ομίλου κ. Χρίστο Παπα-
έλληνα για την άμεση ανταπόκριση στο 
σχετικό αίτημα του Δήμου για τη χορηγία 
πέραν των 6000 τσαντών. Οι τσάντες, οι 
οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποι-
ηθούν πολλές φορές πιστεύουμε ότι θα 
συμβάλουν στη μείωση της χρήσης των 
πλαστικών σακούλων και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος μας έχει αρχίσει την τοποθέτηση μονόζυγων σε παιδό-
τοπους και χώρους πρασίνου, σε μια προσπάθεια να προωθή-
σει την υγιή ψυχαγωγία στα παιδιά και τους έφηβους που απο-
λαμβάνουν τους χώρους αυτούς. Μονόζυγα τοποθετήθηκαν 
ήδη στα πάρκα Καρπάθου, Τάκη Σοφοκλέους και Οδυσσέως! 

Η τοποθέτηση γίνεται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
και με έλεγχο της ασφάλειας. Είναι χαρά για όλους μας να βλέ-
πουμε χαρούμενα παιδιά να παίζουν στα πάρκα, τους παιδότο-
πους και τους χώρους πρασίνου του Δήμου μας με ασφάλεια.
Το πρόγραμμα τοποθέτησης μονόζυγων συνεχίζεται και σύντο-
μα  θα ανακοινωθούν τα νέα σημεία  στα οποία θα γίνουν οι το-
ποθετήσεις. Με την ευκαιρία προτρέπουμε κάθε δημότη να με-
τατραπεί σε φύλακα της κοινής περιουσίας όλων μας, ειδικά των 
εγκαταστάσεων που γίνονται για την ευημερία των παιδών μας.

Οι τσάντες-έκπληξη που δωρήθηκαν στους δημότες

Τοποθέτηση μονόζυγων
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«Μέσα στο τζαιρό του θέρους 
ήβραμε τζιαι συμπεθέρους»

Μια συγκινητική, φιλανθρωπική εκδήλωση που άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις παρουσίασαν οι Ακρίτες Γερίου και η παιδική 
χορωδία του Δήμου μας στις 18 Φεβρουαρίου με τη συνεργασία 
των εργατών και υπαλλήλων του Δήμου μας. Η εκδήλωση με 
τίτλο «Μέσα στο τζαιρό του θέρους ήβραμε τζιαι συμπεθέρους» 
ήταν ένα θεατρικό χορόδραμα τα έσοδα του οποίου δόθηκαν για 
ενίσχυση του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου Ζωή. Το 
χορόδραμα ήταν σε σενάριο Δέσπως Κόνιζου Λοιζιά. Συμμετείχαν 
η παιδική χορωδία του Δήμου Λατσιών υπό τη διεύθυνση της 
Μαίρης Στυλιανού Ρούσου και η σοπράνο Πηνελόπη Καραολιά 
Προκοπίου.  Την εκδήλωση διεύθυνε ο χοροδιδάσκαλος Αργύρης 
Αργυρίου. Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς εξέφρασε τα θερμά του 
συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, όχι μόνο για το υπέροχο 
θέαμα αλλά και για την προσφορά τους προς τον συνάνθρωπο.

Τα παιδιά μας στην 
"Παραδοσιακή βραδιά"

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της παιδικής 
χορωδίας του Δήμου Λατσιών στην 
εκπομπή "παραδοσιακή βραδυά". Όλοι οι 
συντελεστές πέτυχαν να δημιουργήσουν 
μια πολύ ωραία εκπομπή και να αναδείξουν 
το έργο της παιδικής μας χορωδίας. Ο 
Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς ευχαρίστησε 
τον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, την Άντρη Καραντώνη, τον Μιχάλη 
Χατζήμιχαηλ και την ορχήστρα του, την μαέστρο της παιδικής 
χορωδίας του Δήμου μας Μαίρη Στυλιανού Ρούσου,την πιανίστρια 
Έλενα Στυλιανού Μούντουκου και ιδιαίτερα τα παιδιά για την τέλεια 
και άριστη παρουσίασή τους! Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στον 
χοροδιδάσκαλο Αργύρη Αργυρού και τους Ακρίτες Γερίου για την 
σημαντική συμβολή τους και την καταπληκτική παρουσία τους.

ZoDiac EMployMEnt 
agEncy

Αρ. Aδ. 306

Διαθέτουμε προσωπικό από 
Ινδία, Σρι Λάνκα, Νεπάλ

Οικιακές Βοηθούς
 Φροντίστριες
Καθαρίστριες

Νοσοκόμες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ
Ρηγαίνης 76Α, 1010 Λευκωσία

Τηλέφωνο:  99640707, Fax: 22344122
Email: bigtwo@cytanet,com.cy 
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Ο φετινός χειμώνας είναι ιδιαίτερα έντονος 
με αυξημένη βροχόπτωση. Οι δύο ποταμοί, 
Καλόγηρος και Άγιος Γεώργιος, που 
διασχίζουν τον Δήμο μας κάθε χρονιά 
προκαλούν μεγάλες καταστροφές, κυρίως με 
τις πλημμύρες υπόγειων υποστατικών. 
Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε πολύ μεγάλες 
καταστροφές. Ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε 
σε όλες τις περιπτώσεις συνδημοτών μας που 
χρειάστηκαν βοήθεια.
Συνεργεία ανέλαβαν δράση για καθαρισμό 
δρόμων, μετακίνηση δέντρων που 
αποκόπηκαν και των σχαρών των ομβρίων 
υδάτων από αντικείμενα και ακαθαρσίες που 
μεταφέρθηκαν από τη ροή των νερών.

Θεωρούμε πως η πρόληψη που τα 
συνεργεία του Δήμου μας έκαναν έγκαιρα, 
καθαρίζοντας τις σχάρες των υπονόμων 
των ομβρίων υδάτων συνέβαλαν τα μέγιστα 
στον περιορισμό των καταστροφών και των 

πλημμυρών. 
Ο Δήμος θα συνεχίσει χωρίς καμιά 
κωλυσιεργία την πρόληψη. Ο Δήμαρχος 
Χρίστος Πιτταράς έκανε έκκληση στους 
δημότες να βοηθήσουν καθαρίζοντας και 
αυτοί τις σχάρες ομβρίων υδάτων έξω από 
τα υποστατικά τους αφού με την αυξημένη 
βροχόπτωση μεταφέρονται αντικείμενα και 
ακαθαρσίες που μπορεί να τις φράξουν και 
να προκαλέσουν πλημμύρες. Όπως είπε είναι 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδε δημότες 
να καθαρίζουν σχάρες έξω από τα σπίτια 
τους και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο 
στην πρόληψη καταστροφών, ενισχύοντας 
το έργο του Δήμου.
Μεταξύ των μέτρων που έλαβε ο Δήμος μας 
ήταν η ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού 
έργου στην οδό Ανδρέα Κάλβου. Λόγω 
της ύπαρξης αυτού του έργου, ο ποταμός 
της Κακκαρίστρας δεν θα προκαλέσει ξανά 
ζημιές στην περιοχή.

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.  

Έγκαιρη πρόληψη των πλημμυρών 

Μια μοντέρνα υπέργεια πεζογέφυρα 
πρόκειται να αναγερθεί μπροστά από το 
Δημαρχείο των Λατσιών και θα ενώνει 
τον χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου 
που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό 
Μέγαρο με τον χώρο του Δημοτικού 
Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου. 
Η πεζογέφυρα θα λύσει αποτελεσματικά 
το πρόβλημα της σύνδεσης του χώρου 
στάθμευσης με το Δημαρχείο και το 
Δημοτικό Θέατρο που ως γνωστόν 
χωρίζει η πολυσύχναστη λεωφόρος 
Γιάννου Κρανιδιώτη. 
Όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος 
Χρίστος Πιτταράς, ο σχεδιασμός της 
γέφυρας θα αρχίσει άμεσα με στόχο να 
ολοκληρωθεί εντός του 2019. Χορηγός 
του έργου είναι η εταιρεία C.A. Papael-
linas Group η οποία έχει προσφέρει το 
ποσό των 135.000 ευρώ στα πλαίσια 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Η 
εταιρεία Παπαέλληνα είναι έτοιμη να 
ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμα μας 
και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη 
στήριξη του Δήμου μας σε κάθε ευκαιρία. 
Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα αρχίσουμε 
και θα ολοκληρώσουμε και αυτό το έργο. 
Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει 
ουσιαστικά την πρόσβαση των δημοτών 
στο σπίτι τους, το Δημαρχείο μας, για 
να έχουν καλύτερη και πιο γρήγορη 
εξυπηρέτηση», δήλωσε στην εφημερίδα 
μας ο κ. Πιτταράς.

Πεζογέφυρα μπροστά 
στο Δημαρχείο

Απέδωσε η προληπτική δράση του Δήμου μας


