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Έρχονται καλύτερες μέρες
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, 
επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας σε συν-
θήκες μιας πανδημίας που έχει αναστατώ-
σει ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και τον 
Δήμο μας. Σας στέλλουμε 
ένα ουσιαστικό μήνυμα 
ελπίδας.Λαμβάνουμε όλοι 
τα υγειονομικά μέτρα που 
συστήνει το Υπουργείο 
Υγείας και οι ειδικοί. 
Ενωμένοι και με στόχο 
τις καλύτερες ημέρες 
που σίγουρα θα έρθουν εργαζόμαστε 
μαζί, Δήμος και δημότες να νικήσουμε 
την πανδημία και να φέρουμε πίσω την 
κανονικότητα στην καθημερινότητά μας. 
Για να ξανασμίξουμε σε κλίμα γιορτινό 
χωρίς φόβο και οδυνηρές συνέπειες, να 
ξαναζήσουμε όμορφες στιγμές και να 
δημιουργήσουμε ξανά. Το οφείλουμε στα 
παιδιά μας, στους γονείς μας, στους εαυτούς 
μας. Οι καλύτερες μέρες θα έρθουν γιατί 
το θέλουμε και γιατί μπορούμε. Ο Δήμος 
μας αυτή τη δύσκολη περίοδο φροντίζει 
να μην μείνει κανένας δημότης μας μόνος 
και αβοήθητος. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι 
ανοικτές για όλους. 
Μαζί θα τα καταφέρουμε ξανά!
Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη 
και αλληλεγγύη. Εύχομαι η νέα χρονιά 
που θα μας έρθει να φέρει στην Κύπρο 
μας την πολυπόθητη ελευθερία και του 
χρόνου να γιορτάσουμε υπό καλύτερες 
συνθήκες σε μια ελεύθερη Κύπρο χωρίς 
συρματομπλέγματα και στρατούς κατοχής.     

Άμεση και αποτελεσματική ήταν η 
αντίδραση του Δήμου μας στην αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού, ο οποίος 
δυστυχώς έκανε την εμφάνισή του 
και στα Λατσιά όπως και σε όλους 
τους Δήμους της Κύπρου. Με πρωτο-
βουλίες του Δημάρχου, του Δημοτικού 
Συμβουλίου και των δημοτών, ενωμέ-
νοι, νικούμε την πανδημία.

ΣΕΛΙΔΕΣ 4,6 

Ο Δήμος μας εύχεται
καλές γιορτές

σε όλους!
Happy Holidays to all!

Sarbatori fericite tuturor
Наш муниципалитет желает

веселых праздников
для вссс

Wesołych Świąt dla
wszystkich!

Manigong Bagong Taon!
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Τριμηνιαια 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            22878791/ 97881151

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ           22367900

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                      22467496

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                      22467007

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ    99635871

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ.  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   99559104

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 7500 
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.

Ολοκληρώθηκε ο κόμβος 
Μεγάλου Αλεξάνδρου

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 ανακούφιση αντίκρυσαν οι δημότες 
τη δημιουργία του κυκλικού κόμβου 
Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα σημείο που 
κατά κοινή ομολογία ήταν πολύ επικίνδυνο 
και είχαν σημειωθεί αρκετά δυστυχήματα. 
Η τοπιοτέχνηση έγινε από την Υπηρεσία 
Πρασίνου του Δήμου με δωρεάν σχεδιασμό 
από την κόρη του δημάρχου Μαριλένα 

Πιτταρά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Με τη δημιουργία του κυκλικού κόμβου 
προσφέρονται συνθήκες ασφάλειας σε 
όλους τους διερχόμενους   δημότες και 
πολίτες που διακινούνται στα όρια των 
Δήμων Λατσιών, Γερίου και Ιδαλίου.

Έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση αρκετών 
πεζοδρομίων του Δήμου μας, τα οποία 
παλινορθώνονται και επαναφέρονται στην 
αρχική τους κατάσταση χωρίς οποιοδήποτε 
κόστος για τους δημότες.
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς συνεχάρηκε 
όλους όσους εργάστηκαν για την 
ανακαίνιση, τις υπηρεσίες του Δήμου και 
την εταιρεία Τάσος Χ"ττοφής Λτδ για την 
εξαίρετη συνεργασία. 
Ο Δήμος μας θα συνεχίσει την παλινόρθωση 
και άλλων πεζοδρομίων που έχουν 
προβλήματα μέσα στο 2021.

Συνεχίζεται η ανακαίνιση πεζοδρομίων

δημοΤικα
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Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε

«Η προνοητικότητα πρέπει να μας 
χαρακτηρίζει όλους! Ο Χειμώνας ήρθε πάλι 
και για να μην βρεθούμε ξανά μπροστά 
από ανεπιθύμητες εκπλήξεις είναι καλό να 
λαμβάνουμε έγκαιρα τα μέτρα μας. Ειδικά 
με τις σχάρες για τα όμβρια ύδατα, έξω από 
τα καταστήματα, τις περιουσίες μας και 
γενικά στη γειτονιά μας. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που με μια 
δική μας, μικρή συμβολή μερικών λεπτών 
μπορούμε να αποφύγουμε τεράστια 
προβλήματα. Ας μην περιμένουμε πάντα τις 
υπηρεσίες του Δήμου να μας καθαρίσουν 
την σχάρα για τα όμβρια ύδατα έξω από το 
σπίτι μας. Υπάρχει περίπτωση η σχάρα να 
καθαριστεί άλλά να βουλώσει ξανά πολύ 
γρήγορα από φύλλα και άλλες ακαθαρσίες. 
Μπορούμε να λάβουμε δράση και να 
καθαρίσουμε τη σχάρα έξω από το σπίτι 
μας όταν δούμε ότι γεμίζει φύλλα και άλλα 
υλικά. Αν το κάνουμε βοηθούμε και τον 
εαυτό μας αλλά και την κοινωνία. Χρειάζεται 
ελάχιστος χρόνος και καλή διάθεση. Είναι 
στο χέρι όλων μας, ειδικά για τις σχάρες των 
αποχετεύσεων που βρίσκονται έξω από τα 
σπίτια μας ή στο δρόμο της γειτονιάς μας. 

 δημοΤικα 

Δέκα σημεία στο Δήμο μας με δωρεάν ίντερνετ
Στον Δήμο μας όλοι ανεξαίρετα οι πολί-
τες μπορούν σήμερα να συνδέονται δω-
ρεάν στο διαδίκτυο χωρίς την χρήση κω-
δικών. Δείτε πιο κάτω τα δέκα σημεία που 
ανακοίνωσε ο Δήμος μας. 
Ο Δήμος Λατσιών βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να εξαγγείλει εκ των πρώτων 
δήμων της Μείζονος Λευκωσίας, την ολο-
κλήρωση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας WiFi4EU η οποία εμπίπτει 
στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώ-
πη» (CEF) και εντάσσεται στη στρατηγική 
της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.
Ανάμεσα στους επιλεγέντες Φορείς της 
1ης Πρόσκλησης και αξιοποιώντας το κου-
πόνι αξίας €15.000 για ανάπτυξη δικτύου 
ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ο 
Δήμος ανακοινώνει την λειτουργία των 
ακόλουθων δέκα Σημείων (hotspots):

1. Προαύλιος χώρος Δημοτικού Μεγάρου 
(Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57)
2. Δημοτικό Γήπεδο Λατσιών (Δημοκρα-
τίας 106)
3. Πάρκο «ΕΠΥ Επικελευστή Μιχάλη 
Ηρακλέους» (Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 121)
4. Παιδότοπος «Νεόφυτου Πούλλου» 

(Λεωφ. Μακαρίου 70 -έναντι Τρ. Κύπρου)
5. Περιβάλλοντας χώρος Ι.Ν. Αγίου Γε-
ωργίου & Σωμ. «Ένωση Νέων Λατσιών»
6. Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίου Ελευθερί-
ου & Σωμ. «Ο Παρθενώνας»
7. Παιδότοπος Συνοικισμού Αποστ. Λου-
κά (Μάρκου Δράκου 1-Σωμ. ΑΚΑΝΘΟΥ)
8. Παιδότοπος Συνοικισμού Απ. Ανδρέα 
(Αγ. Σπυρίδωνος 2, Κυβ. Εμπ. Υποστατικά)
9. Πλατεία Ειρήνης 1 (παρά το Σωμ. Εκτο-
πισμένων Έξω Μετοχίου)
10. Πλατεία Ειρήνης 2 (παρά το Οικ. Λαϊ-
κών Οργανώσεων (ΠΕΟ).

Οι πολίτες μπορούν να συνδέονται ασύρ-
ματα στο Διαδίκτυο, οποτεδήποτε, εντελώς 
δωρεάν, χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβα-
σης και με την προϋπόθεση ότι αποδέχο-
νται τους Όρους Χρήσης. Ευχαριστίες εκ-
φράζονται στους Ανάδοχους των σχετικών 
Συμβάσεων, Logosnet Services LTD και 
Cablenet Communications Systems LTD, 
καθώς και στους τοπικούς φορείς για την 
αγαστή συνεργασία και συνδρομή τους 
στην υλοποίηση του έργου.
Ευχές για δημιουργικές και προπάντων, 
ασφαλείς και ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ περιηγήσεις!
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ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
Η μάχη του Δήμου μας με τον κορωνοϊό

Άμεση και αποτελεσματική ήταν η αντίδραση του Δήμου 
μας στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ο οποίος δυστυχώς 
έκανε την εμφάνισή του και στα Λατσιά όπως και σε όλους 
τους Δήμους της Κύπρου. 
Από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν κρούσματα ο Δή-
μαρχος Χρίστος  Πιτταράς έδωσε οδηγίες στις υγειονομικές 
υπηρεσίες για εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων που προ-
νούνται και επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας, ο οποίος 
ανταποκρίθηκε αμέσως  στο αίτημά του για παροχή δωρεάν 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. 
Οι δημότες μας ανταποκρίθηκαν επίσης άμεσα στο κάλεσμα 
του Δημάρχου επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργα-
σίας και εμπιστοσύνης 
που υπάρχει στο Δήμο 
μας, στοιχεία απαραί-
τητα για να πετύχου-
με σε κάθε μάχη και 
ιδιαίτερα σε αυτή που 
δίνουμε κατά του αό-
ρατου εχθρού, όπως 
έχει χαρακτηριστεί ο 
κορωνοϊος.
Η παρέμβαση του Δη-
μάρχου Λατσιών Χρί-
στου Πιτταρά περι-
λάμβανε και δημόσιες 
εκκλήσεις προς τους δημότες, μέσω τηλεοπτικών δικτύων 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για συνεργασία και τή-
ρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
Η δε παρέμβασή του προς το υπουργείο Υγείας έτυχε άμεσης 
ανταπόκρισης και αυτοί είναι οι λόγοι που έχει περιοριστεί η 
διασπορά του COVID – 19 στο Δήμο μας. 
Οι έλεγχοι  πραγματοποιήθηκαν  στον περίβολο της εκκλη-
σίας Αγίου Γεωργίου την Πέμπτη 19/11 και την Παρασκευή 
20/11/20 από τις 09:00πμ – 5:00μμ.
Πέραν των 1800 δημοτών  προσήλθαν και διενεργήθηκαν 
δειγματοληψίες από μονάδα νοσηλευτών. Τηρώντας τις οδη-
γίες των υπαλλήλων του Δήμου, φορώντας μάσκες όλοι ανε-
ξαιρέτως   και κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, η όλη 
διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς προβλήματα. Οι δημότες μας 
απέδειξαν για μια ακόμα φορά την υπευθυνότητά τους με την 
ανταπόκριση στο κάλεσμα του Δήμου και την τήρηση όλων 
των μέτρων κατά την προσέλευση τους στο χώρο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν 27 κρούσματα τα οποία ενη-
μερώθηκαν για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή 
της διασποράς.
Διαπιστώθηκαν επίσης 10 κρούσματα σε γηροκομείο της περι-
οχής και διψήφιος  αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο 
Λύκειο Λατσιών και δυο στο Γυμνάσιο Λατσιών.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο Δήμαρχος Λατσιών, η 
πρόσφατη περιπέτεια μας έχει κάνει όλους πιο δυνατούς, πιο 
ευαισθητοποιημένους και πιο αποφασιστικούς να πολεμήσου-
με με όσα μέσα έχουμε και μπορούμε την πανδημία. Το σύν-
θημά μας είναι: ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ 
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19. 
Θυμόμαστε: ΧΕΡΙΑ - ΜΑΣΚΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

δημοΤικα

Νέα οδικά έργα για τον Δήμο μας 
Η άμεση προώθηση έργων 
στο Δήμο μας ήταν το αντι-
κείμενο συνάντησης που είχαν 
τον Σεπτέμβριο ο Δήμαρχός 
μας με τον υπουργό Μετα-
φορών Επικοινωνιών και Έρ-
γων κ. Γιάννη Καρούσο και 
αντιπροσωπεία του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων μαζί με τον 
επαρχιακό διευθυντή Λευτέ-
ρη Ελευθερίου. Μεταξύ των 
έργων που συζητήθηκαν ήταν 
η δημιουργία Κέντρου εξυπη-
ρέτησης του Πολίτη, η άμεση 
επαναλειτουργία της εξόδου 
δυτικά του αυτοκινητόδρομου 
Λευκωσίας Λεμεσού παρά την 
έξοδο του ΓΣΠ, η προέκταση 
της οδού Φιλίππου Παπακυ-

πριανού μέχρι τον Δήμο Γερί-
ου και η προέκταση της Λεω-
φόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου 
μέχρι την οδό Μακεδονίας. 
Ταυτόχρονα με προσωπική 
εισήγηση του υπουργού θα 
προχωρήσει μέσα στο 2021 η 
από κοινού παλινόρθωση των 
φθαρμένων πεζοδρομίων στην 
οδό Αγίου Γεωργίου όπως έγι-
νε τον Ιανουάριο του 2020 με 
την επανασφαλτόστρωση της. 
Προγραμματίστηκε και νέα 
συνάντηση για τον παραπέρα 
συντονισμό και παρακολούθη-
ση της προόδου των έργων που 
προωθούνται. 
Ο Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς 
ευχαρίστησε τον Υπουργό Με-

ταφορών για το προσωπικό 
ενδιαφέρον και την κατανόηση 

που επέδειξε για την προώθη-
ση των έργων στο Δήμο μας. 
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Οι ευχές των δημοτικών συμβούλων

Νεόφυτος Λοιζιάς  
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας 
ΑΚΕΛ Λατσιών
Αγαπητοί Συνδημότες,
Ως επικεφαλής της Δημοτικής 
Ομάδας του ΑΚΕΛ Λατσιών και 
επ’ ευκαιρία των γιορτών των 
Χριστουγέννων, θα ήθελα να σας 
ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το 2021. Εύχομαι 
όπως η  Πανδημία του Κορωνοϊού 
φύγει μακριά μας όπως ο παλιός 
χρόνος. 

Επίσης εύχομαι όπως ο νέος χρόνος 
το 2021 φέρει την πολυπόθητη 
Ελευθερία στην ταλαιπωρημένη 
μας πατρίδα με την επιστροφή στα 
σπίτια μας και στις περιουσίες μας.

Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.

Κώστας Γεωργίου
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας 
ΔΗΣΥ Λατσιών
Αγαπητοί Συνδημότες,
Το 2020 που  διανύουμε ήταν 
αναμφίβολα μια από τις χειρότερες 
χρονιές, με την πανδημία COV-
ID-19 και τις τραγικές της 
συνέπειες.
Εύχομαι ολόψυχα, η γέννηση του 
Θεανθρώπου Χριστού και η νέα 
χρονιά 2021 να φέρει καλύτερες 
μέρες σε όλους.
Να είναι μια χρονιά γεμάτη με 
Υγεία,  Αγάπη και Αισιοδοξία σε 
σας, στις οικογένειές σας και σε 
όλο τον κόσμο.

Φίλες και Φίλοι
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, 
ΚΑΛΟ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 
2021.

Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας 
ΔΗΚΟ Λατσιών 
Αγαπητοί συνδημότες,  
Επ ευκαιρία των γιορτών των 
Χριστουγέννων και της Νέας 
Χρονιάς, εύχομαι  η γέννηση του 
Κυρίου μας να σημάνει την αρχή 
για μια ζωή γεμάτη Αγάπη, Υγεία, 
Ειρήνη Ευτυχία και Γαλήνη.   Είθε 
η Νέα Χρονιά  να είναι καλύτερη 
από αυτή που περάσαμε, μια 
δύσκολη για την ανθρωπότητα 
χρονιά με την Πανδημία του 
κορωνοιού,  και όλες οι επιθυμίες 
σας να πραγματοποιηθούν. 
Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι η 
τελευταία χρονιά που γιορτάζουμε 
μακριά από τα σκλαβωμένα χωριά 
και πόλεις μας.  
Καλά Χριστούγεννα και καλή 
Πρωτοχρονιά!

Ανδρέας Ανδρέου  
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας 
ΕΔΕΚ Λατσιών 
Αγαπητοί Δημότες,
Σας εύχομαι ολόψυχα ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με υγεία, 
αγάπη, δύναμη και οικογενειακή 
ευημερία.

Ας είναι το ξεκίνημα του 2021 
περισσότερο αισιόδοξο και 
δημιουργικό.

Εύχομαι ολόψυχα το 2021 να φέρει 
υγεία σε όλο τον κόσμο και όλες οι 
δυσκολίες από την Πανδημία του 
2020 να εξαφανισθούν.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2021

δημοΤικα
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Η πανδημία του κορωνοϊού που αναστάτωσε 
ολόκληρο τον πλανήτη ενεργοποίησε 
έγκαιρα τον Δήμο μας, τόσο στο θέμα της 
πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας 
υγείας όσο και στην ενίσχυση και στήριξη 
των οικογενειών που χρειάζονται βοήθεια. 

Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται από 
τον Δήμο μας και όλη την κυπριακή κοινωνία 
με τη βοήθεια της πολιτείας για αντιμετώπιση 
της πανδημίας είναι κατανοητό ότι χωρίς την 
προσωπική συμβολή του καθενός με τη λήψη 
προστατευτικών μέτρων καμιά προσπάθεια 
δεν μπορεί να επιτύχει. Γι’ αυτό και ο Δήμος 
μας απευθύνει έκκληση σε όλους και τον 
καθένα ξεχωριστά να τηρούμε τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και να λαμβάνουμε όλα τα 
μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας. Να 
χρησιμοποιούμε παντού μάσκα, να πλένουμε 
συνεχώς τα χέρια μας και να τηρούμε τις 
αποστάσεις. 

Ψεκασμοί σε δημόσιους 
χώρους

Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας 
συνεχίζουν τους ψεκασμούς  σε δημόσιους 
χώρους, στάσεις λεωφορείων, καλάθους κ.ά. 
με στόχο την προστασία και ασφάλεια των 
δημοτών.  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
αρκετές εταιρείες και άτομα ενίσχυσαν 
εθελοντικά τις προσπάθειες του Δήμου 
μας. Αρκετοί προσέφεραν μάσκες για το 

προσωπικό του Δήμου και όσους εργάζονται 
κόντρα στην ασθένεια του κορωνοϊού. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά και για την 
προσφορά τους και για την ίδια την πράξη 
τους που μας έκαναν περήφανους και μας 
δίνουν ελπίδα και θάρρος να συνεχίσουμε 
ενωμένοι την προσπάθεια.

Δωρεάν ψυχολογική στήριξη
Επιπλέον στο Δήμο μας λειτουργεί 
πρόγραμμα δωρεάν συμβουλευτικής 
ψυχολογικής στήριξης. Ο Δήμος ευχαριστεί 
τους Δημότες ψυχολόγους που αφιλοκερδώς 
στηρίζουν την προσπάθεια αυτή.

Στήριξη από το 
Κοινωνικό παντοπωλείο

Ο Δήμος Λατσιών κατά τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων για προστασία από τον 
COVID -19 στήριξε γύρω στις 80 οικογένειες 
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου μας, το οποίο άρχισε τη λειτουργία 
του το 2012, εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης. Με το πέρασμα των ετών και την 
επιστροφή της ανάπτυξης στην οικονομία οι 
οικογένειες που χρειάζονταν τη στήριξη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ήταν λιγότερες 
από 50. Δυστυχώς από τη μέρα έναρξης 
της πανδημίας του κορωνοϊού, αρκετοί 
ήταν αυτοί που έχασαν την εργασία τους, 
αφού πολλές επιχειρήσεις ανέστειλαν τη 
λειτουργία τους. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
λοιπόν καλέστηκε να συμβάλει για ακόμη μια 
φορά στη στήριξη των δημοτών που το είχαν 
ανάγκη. Γι’ αυτό, απλά και ταπεινά χωρίς 
τυμπανοκρουσίες και επιδείξεις συνεχίζει το 
κοινωνικό του έργο. 
Τίποτε από αυτό δεν θα μπορούσε να είναι 
εφικτό χωρίς την προσφορά εταιρειών που 
εδρεύουν στο Δήμο, των υπεραγορών και των 
δημοτών που με την αφιλοκερδή προσφορά 
τους βοήθησαν ούτως ώστε να μην μείνει 
καμία οικογένεια χωρίς τα απαραίτητα 
αγαθά. Ο Δήμος Λατσιών ευχαριστεί θερμά 
όλους όσοι συνέβαλαν και βοήθησαν στο 
θεάρεστο αυτό έργο.

Ενωμένοι νικούμε την πανδημία
Μέτρα κατά της 
εξάλειψης της 
διασποράς του 

COVID-19 από το 
Δημαρχείο Λατσιών

Ο Δήμαρχος Λατσιών και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την κατάσταση που 
επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας 
θέλει να τονίσει ότι ο Δήμος Λατσιών 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
εξάλειψης της διασποράς του COV-
ID-19.

Ο Δήμος Λατσιών θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα να εξυπηρετεί τους 
δημότες, όμως για την προστασία 
όλων, η εξυπηρέτηση του κοινού 
(με εξαίρεση το Ταμείο) θα 
πραγματοποιείται μόνο μετά από 
δ ι ε υ θ έ τ η σ η / π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό 
συνάντησης συγκεκριμένης ημέρας/
ώρας. 

Καλούμε όλους τους δημότες όταν θα 
προσέρχονται στο Δήμο να τηρούν 
τις αποστάσεις, να φέρουν μάσκες, 
να χρησιμοποιούν το αντισηπτικό και 
να ακολουθούν όλες τις οδηγίες των 
υπευθύνων. Προτρέπουμε το κοινό 

όπου και όταν μπορεί να χρησιμοποιεί 
τα ηλεκτρονικά μέσα για την πληρωμή 
των λογαριασμών του.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
COVID-19.

Θυμόμαστε: ΧΕΡΙΑ - ΜΑΣΚΑ - 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
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Με πολύ θετικό πρόσημο αξιολογούν το 
έργο της δημοτικής αρχής οι κάτοικοι 
των Λατσιών. Όπως προκύπτει από έρευ-
να της εταιρείας CMR Cypronetwork, 
την οποία αποκάλυψε πρόσφατα η ιστο-
σελίδα ΑυτοδιοίκησηCy, οι κάτοικοι των 
Λατσιών εκφράζουν ικανοποίηση  για τη 
«γενική εικόνα του Δήμου» (ποσοστό 
60%), για την «εξυπηρέτηση της Δημο-
τικής Υπηρεσίας» (62%), για την «ενη-
μέρωση για τα δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις δημότων» (53%), αλλά και για την 
«ανταπόκριση του Δήμου σε έκτακτες 
ανάγκες» (ποσοστό 46%, με μόλις 9% αρ-
νητικές γνώμες). 
Ο υψηλός δείκτης ικανοποίησης προκύ-
πτει επίσης από το γεγονός ότι οι κάτοι-
κοι αξιολογούν θετικά το Δήμο ως «χώρο 
διαβίωσης» (90%), αλλά και ως χώρο επι-
χειρησιακής ανάπτυξης (71%). Εξαιρετι-
κά υψηλά ποσοστά δημοφιλίας απολαμ-
βάνει ο Δήμαρχος Λατσιών (80% θετικές 
γνώμες έναντι μόλις 3% αρνητικές), το 
έργο του οποίου κρίνεται ως ιδιαίτερα 
παραγωγικό, με το 80% να αξιολογεί θε-
τικά την προσφορά του. 

Στο ίδιο θετικό έδαφος κινείται και η αξιο-
λόγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο (61% 
θετικές γνώμες έναντι 5% αρνητικές), για 
το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (68% 
έναντι 3%), για τη Γενική Διεύθυνση του 
Δήμου (60% έναντι 3%), αλλά και για τη 
δημοτική μηχανή: 
• το 70% είναι ικανοποιημένο από τις 
ώρες λειτουργίας του Δήμου έναντι μόλις 
6% αρνητικών τοποθετήσεων 
• η πλειοψηφία «εγκρίνει» την οικονομι-
κή διαχείριση (36%) έναντι μόλις 3% που 
διαφωνεί, αν και υπάρχει μεγάλη άγνοια 
για το θέμα (54% δεν απάντησαν στην 
ερώτηση)
• ένας στους δύο θεωρεί ικανοποιητική 
την οργάνωση και αποδοτικότητα της 
δημοτικής μηχανής (50%) και μόλις το 
5% δεν είναι ικανοποιημένο (29% δεν 
απάντησε) 
• περισσότεροι από τους μισούς εκφρά-
ζουν ικανοποίηση και για την ποιότητα 
στελέχωσης του Δήμου Λατσιών (52%) 
έναντι του 5% (30% δεν απάντησαν) 
Τα ποσοστά αυτά συνάδουν απόλυτα με 
την αναγνώριση που τυγχάνει το έργο 
του Δήμου από τους δημότες, καθώς η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων 
αναγνωρίζει τη σημασία πλειάδας έργων 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε, βάσει των απαντή-
σεων των δημοτών, τη δημιουργία πράσι-
νου σημείου, την αντικατάσταση οδικού 
φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης 

(75%), την επανασφαλτόστρωση της Αγί-
ου Γεωργίου (δρόμος Λατσιών-Γερίου), 
την έντονη πολιτιστική δραστηριότητα 
του Δήμου, τη διαμόρφωση χώρων στάθ-
μευσης σε άδεια οικόπεδα στις γειτονιές, 
τη δεντροφύτευση του λόφου Απαλού, τη 
δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύ-
σης στην Κακκαρίστρα, την παλινόρθωση 
πεζοδρομίων, τον κυκλικό κόμβο στη Με-
γάλου Αλεξάνδρου και άλλα.  

Στην ίδια γραμμή πλεύσης παραμένουν οι 
δημότες και για τα θέματα που αφορούν 
στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κάτοικοι της 
περιοχής αισθάνονται μεγαλύτερη ασφά-
λεια στους «εσωτερικούς χώρους του 
Δήμου Λατσιών» (ποσοστό 64%) και σε 
πάρκα της περιοχής (65%), εν αντιθέσει 
με τους δημόσιους χώρους της μείζονος 
Λευκωσίας (ποσοστό 49%). Εντυπωσια-

κό είναι επίσης ότι σχεδόν παμψηφεί οι 
δημότες συμφωνούν στην ανάγκη «τα 
Λατσιά να γίνουν ένας προορισμός και 
χώρος απόλυτης ασφάλειας έναντι ιών, 
εγκλήματος, ως χώρος εργασίας και δια-
μονής» (76% υπέρ). 
Όσον αφορά στις άμεσες προτεραιότητες 
του Δήμου Λατσιών, οι δημότες θεωρούν 
ότι αυτές πρέπει να είναι η καθαριότητα 
των δημοσίων οδών και χώρων συνα-
θροίσεων (σε ποσοστό 45%), αλλά και τα 
πολεοδομικά-αναπτυξιακά έργα (30%). 

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποι-
ήθηκε τη διμηνία Ιούνιος – Ιούλιος μέσω 
προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύ-
ξεων σε νοικοκυριά και δείγμα 502 άτο-
μα, καλύπτοντας τις ενορίες του Αγίου 
Ελευθερίου, Αγίου Γεωργίου, Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ (Αυτοστέγαση), Αποστόλου 
Ανδρέα και Αποστόλου Λουκά. 

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΔΗΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Δήμος – πρότυπο τα Λατσιά
Σημαντικά και ευχάριστα είναι για 
τον Δήμο μας τα ευρήματα δημο-
σκόπησης για τον βαθμό ικανοποί-
ησης των δημοτών για τις υπηρεσίες 
και το πάρε - δώσε με τις δημοτικές 
υπηρεσίες. Ικανοποίηση εκφράζει ο 
Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς και το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ο Δήμαρχος Λατσιών αναφερόμενος 
στα αποτελέσματα της έρευνας 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
θετική εικόνα που αποτυπώνεται για 
τον Δήμο μας. Όπως μας ανέφερε: «Η 
δημοσκόπηση αποτελεί ένα δείγμα για 
το πως οι δημότες προσλαμβάνουν 
τις προσπάθειές μας για βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δημοτικών 
υπηρεσιών. Σίγουρα μας ικανοποιεί το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία των δημοτών 
εκφράζεται με θετικά λόγια για το έργο 
που επιτελείται και τους ευχαριστούμε 
από καρδιάς. Ιδιαίτερα όταν αυτό 
γίνεται στην πολύ δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας που ζούμε και που έχει βάλει 
τις δικές της πιεστικές προτεραιότητες. 
Ευχαριστώ τους δημότες μας για την 
αναγνώριση και την εκτίμηση του έργου 
μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και 
στους συνεργάτες μου στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  στον 
Δημοτικό Γραμματέα, 
τους τμηματαρχες, 
το υπαλληλικό και το 
εργατικό προσωπικό 
του Δήμου μας. 
Το 92% θεωρεί τον 
Δήμο Λατσιών ως τον 
καλύτερο χώρο για 
να ζησει κανείς ενω το 81% τον πλέον 
ασφαλή. Οι διαπιστώσεις αυτές λένε 
πολλά και προδιαγράφουν την ανοδική 
πορεία και το μέλλον του Δήμου μας. 
Οι δημότες μας να είναι σίγουροι ότι θα 
συνεχίσουμε με περισσότερα έργα και 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας όλες 
τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που 
έδωσαν στην έρευνα. Για να κάνουμε 
τα Λατσιά μια σύγχρονη και όμορφη 
Ευρωπαϊκή πόλη που όλοι μας θα 
είμαστε περήφανοι για αυτήν».

Δήμαρχος Λατσιών:  Το παλεύουμε καθημερινά

δημοΤικα
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Εκατοντάδες δημότες παρευρέθηκαν την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 
2020 στο πάρκο του Αποστόλου Λουκά όπου τιμήσαμε από κοινού 
για άλλη μια φορά τα ήθη και τα έθιμά μας. Με τα καθιερωμένα όπως 
κάθε χρόνο νηστήσιμα εδέσματα που ο Δήμος Λατσιών πρόσφερε 
στους Δημότες του, με παραδοσιακή μουσική και με κυπριακό 
χορευτικό συγκρότημα, παιχνίδια και δώρα για τους μικρούς μας 
φίλους. Ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου γιόρτασαν 
τη μέρα με τους δημότες που παρευρέθηκαν και δεν μπορούσαν να 
κόψουν την "μούττη της Σαρακοστής" μακριά από τα Λατσιά.  

Καθαρή Δευτέρα
στον Δήμο μας!

Αφιέρωμα για την 
ημέρα της Γυναίκας
Ο Δήμος Λατσιών τίμησε  την Κύπρια 
Γυναίκα με συναυλία με τον Μάριο 
Μελετίου και την ορχήστρα του τη 
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, στο Δημοτικό 
Θέατρο Λατσιών .

Ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η κυρία 
Μαρία Βασιλειάδου Αναπληρωτής 
Προέδρος ΕΔΕΚ.
Στην  Συναυλία με τίτλο «Της γυναίκας 
η καρδιά» τραγούδησαν οι: Έλενα 
Ανδρέου, Μιχάλης Μαύρος, Ευδοκία 
Καδή και Φίλιππος Κτενά. 

Όλα τα έσοδα από την συναυλία 
δόθηκαν για ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Λατσιών.

δημοΤικα
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Ολοταχώς για τη 
νέα δεντροφύτρευση
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι 
προετοιμασίες του Δήμου μας για τη 
νέα δεντροφύτευση με τίτλο «Έλα με τη 
τσάπα σου vol.2». Παράλληλα η υπηρεσία 
πρασίνου του Δήμου με τη συνεργασία του 
τμήματος δασών τοποθέτησε πινακίδες με 
την ονομασία των δέντρων και φυτών που 
βρίσκονται στο μονοπάτι Κακκαρίστρα-
Άπαλός.   Έχουν τοποθετηθεί παγκάκια, 
κάλαθοι και προγραμματίζεται να γίνει 
ένα κιόσκι στην κορυφή του λόφου του 
Απαλού. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα ο 
Δήμος μερίμνησε για το συχνό πότισμα των 
νεαρών δενδρυλλίων.

Ο δήμαρχος 
Χρίστος Πιτταράς 
μας ενημέρωσε ότι τα πρώτα 250 δέντρα 
τραχείας πεύκης για τις ανάγκες της νέας 
δεντροφύτευσης ήδη έχουν αγοραστεί 
από την Εταιρεία Everest Construction & 
Development Ltd. Στόχος τα 2000 δέντρα 
της νέας δεντροφύτευσης να βρεθούν από 
χορηγούς και ευχαρίστησε την εταιρεία 
και τον τεχνικό διευθυντή της Μάριο 
Δημοσθένους (φωτογραφία πιο πάνω) για 
τη  δωρεάν τους.
Τα 3700 δεντράκια που έχουμε φυτεύσει στο 
Ελα με την τσάπα σου vol.1 και στο Ξανα 
έλα με την τσάπα σου  ποτίζονται από την 
διάτρηση που έχει ανορύξει το Δημαρχείο 
Λατσιών στην περιοχή. Ο δήμαρχος για 
άλλη μια φορά ευχαρίστησε την Εταιρεία 
C. A. Papaellinas Ltd και τον διευθυντή 

της κ. Χρίστο 
Παπαέλληνα για 
την πληρωμή 
των αρδευτικών συστημάτων. 
Παράλληλα ο δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά 
τους εργάτες του  συνεργείου πρασίνου 
για την αγάπη και το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν φροντίζοντας τα δεντράκια, 
ιδιαίτερα στις ακραίες συνθήκες που 
καταγράφησαν φέτος με πέραν των 43 
βαθμών Κελσίου. Όπως μας ενημέρωσε τα 
περισσότερα δενδρύλλια έχουν ήδη ριζώσει. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Φυτέψαμε γύρω στα 4000 δέντρα!
ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ «ΕΛΑ ΜΕ ΤΗ ΤΣΑΠΑ ΣΟΥ vol. 2

Ήταν ένα όνειρο που είχαμε όλοι εμείς οι 
Λατσιώτες από την παιδική μας ηλικία 
που έγινε πραγματικότητα. Μια υπόσχεση 
που δώσαμε στον εαυτό μας και την 
τηρήσαμε. Στις 30 Νοεμβρίου του 2019 
και στις 22 Φεβρουαρίου 2020 με την 
πρωτοποριακή εκδήλωση «Έλα με την 
τσάπα σου» φυτεύσαμε πέραν των 4000 
χιλιάδων κυπριακών δέντρων στην ερημική 
τοποθεσία του λόφου του Απαλού. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, οι 
Βουλευτές Νίκος Τορναρίτης, Δημήτρης 
Δημητρίου, Σάββια Ορφανίδου και Γιώργος 
Περδίκης, η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
Ιωάννα Παναγιώτου, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Λευκωσίας και πολλοί άλλοι 
επίσημοι, οργανωμένοι φορείς, οργανώσεις 
και σχολεία. Παρόντες και μέλη της 
πρωτοβουλίας των 300 χιλιάδων δέντρων 
για τη Λευκωσία και πέραν των 2000 
εθελοντών. 
Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πρώτο 
βήμα για τη δημιουργία ενός νέου πνεύμονα 
πρασίνου στην περιοχή του Δήμου μας και 
κατ΄ επέκταση της μείζονος Λευκωσίας. 
Τώρα μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες 
της Λευκωσίας μια ακόμη διέξοδο στη φύση 
πέραν του Πάρκου της Αθαλάσσας. Όλα 
ξεκίνησαν σαν μια ιδέα τον Αύγουστο του 
2019. Πολύ σύντομα όλα σχεδιάστηκαν και 
ολοκληρώθηκαν χάρη στην ανταπόκριση 
και τη συμμετοχή των δημοτών των 
Λατσιών. Τώρα ο Δήμος Λατσιών μπορεί 
να καυχιέται ότι έχει το δικό του πράσινο 
βουνό και το δικό του μονοπάτι της φύσης, 
τον λόφο του Απαλού και το μονοπάτι 
Κακκαρίστρα - Απαλός. Όταν πριν από ένα 
χρόνο ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, 
όλοι μαζί οι δημότες των Λατσιών και άλλοι 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες, κάποιοι μας 
είπαν γραφικούς και ότι ο κόπος μας θα 
ήταν άδικος. Το ποσοστό επιτυχίας των 85%  
από τις  4000 δέντρα που φυτεύσαμε, μας 
δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε.  Έτσι τον 
Φεβρουάριο του 2021 προγραμματίζουμε 
μια νέα εκστρατεία «Έλα με την Τσάπα 
σου, Vol.2», με 2000 δέντρα που έχουν ήδη 
παραχωρηθεί από Εταιρείες στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.        

δημοΤικα
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Το μονοπάτι μελέτης της φύσης 
Κακκαρίστρα-Απαλός, 7.5 χιλιομέτρων, 
προσφέρεται για μια υπέροχη διαδρομή 
στη φύση που μας περιβάλλει. Η 
πανοραμική θέα από τον λόφο του 
Απαλού είναι καταπληκτική σε όποιο 
σημείο του ορίζοντα και να κoιτάξεις. 
Πολλοί θα εκπλαγούν όταν δουν από 
κοντά πόσα πολλά είδη χλωρίδας 
υπάρχουν συγκεντρωμένα στην περιοχή, 

δηλαδή μεταξύ Λατσιών και συνόρων 
με τον Δήμο Τσερίου όπου εκτείνεται 
το μονοπάτι. Εκεί μπορούμε να δούμε 
απολιθώματα, δέντρα, φυτά και σπάνια 
αγριολούλουδα να αλλάζουν χρώματα 
και αρώματα κατά την διάρκεια του 
χρόνου και στις διάφορες εποχές.  Τώρα 
που όλοι μπορούμε να περπατήσουμε 
το μονοπάτι μπορούμε να απολαύσουμε 
μεταξύ άλλων τα απολιθωμένα κοχύλια 

των 1.8 εκατομμυρίων ετών, την άγρια 
πετούνια Convolvunus dorycnium, το 
Γαΐδουράγκαθον (Onopordum Cypri-
um) που είναι ενδημικό είδος, την 
Παραχωστή-Centaurea aegialophila, 
το Hedysarum cyprium- Χετύσαρον το 
Κύπριον, ένα ενδημικό και σπάνιο φυτό 
της Κύπρου που απαντάται σε πετρώδη 
εδάφη και σε λοφώδεις περιοχές απο 
175m μεχρι 600m υψόμετρο.

Μονοπάτι της φύσης Κακκαρίστρα - Απαλός

δημοΤικα



12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΤοΠικα





14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Εγκαίνια του παιδότοπου 
και χώρου Πρασίνου 
Χρίστου Μ. Ππάσιου

 
Εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο ο παιδότοπος-χώρος πρασίνου 
Χρίστου Μ. Ππάσιου στην περιοχή του Αγίου Νικήτα. Τα εγκαίνια 
τέλεσε ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστας Καδής στην παρουσία της βουλευτού 
Ξένιας Κωνσταντίνου, του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, του κοινοτάρχου ενορίας Αγίου Γεωργίου, συγγενών 
του μακαριστού Χρίστου Μ. Ππάσιου και δημοτών της περιοχής. 
Ο Χρίστος Μ. Ππάσιος, στην μνήμη του οποίου αφιερώθηκε 

το συγκεκριμένο πάρκο υπήρξε σημαντικός παράγοντας της 
δημιουργίας των Λατσιών! Πρόσφερε σημαντικά και συνέβαλε 
στη δημιουργία κοινωνικών έργων στα Λατσιά.

Παράδοση πολυκατοικίων στον Άγιο Ελευθέριο Λατσιών
Παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες, οι νέες 
πολυκατοικίες από το Τμήμα Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως στις 2 Ιουλίου 2019 πα-
ρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κων-
σταντίνου Πετρίδη στο συνοικισμό Αγίου 
Ελευθερίου Λατσιών. 
Ένα έργο με προϋπολογισμό 1,600.000 
ευρώ που δαπανήθηκε για την αναδόμηση 
τριών πολυκατοικιών των 6 διαμερισμά-

των έκαστη (διαμερίσματα των δύο και 
των τριών υπνοδωματίων) που κτίστηκαν 
στα υφιστάμενα οικόπεδα όπου υπήρχαν 
πολυκατοικίες αφού κρίθηκαν ακατάλ-
ληλες (οι πολυκατοικίες του Συνοικισμού 
Αγίου Ελευθερίου κτίστηκαν την δεκαετία 
του 1980) και κατεδαφίστηκαν το 2013. 
Οι νέες πολυκατοικίες κτίστηκαν βάση 
των νέων προδιαγραφών με την τρέχου-

σα νομοθεσία και αντισεισμικό κώδικα, με 
ενεργειακή απόδοση, αλεξικέραυνα κλπ. 
Το έργο ανέλαβε να το υλοποιήσει η Εται-
ρεία LYKOURGOS M. PAPANIKOLAOU 
CONSTRUCTIONS DEVELOPERS LTD 
στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά. 

Οι φωτογραφίες είναι από την παράδοση 
των πολυκατοικιών στους δικαιούχους.

δημοΤικα
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος μας βραβεύτηκε με πράσινη 
σημαία ως Πράσινη Πόλη της Κύπρου. Η βράβευση αυτή την φορά 
έγινε για το έργο "Δημιουργία Πάρκου Μέλισσας στον Δήμο" στην 
κατηγορία "Πράσινες Περιοχές-Αστική Βιοποικιλότητα". Η τελετή 
βράβευσης πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο Προεδρικό 
μέγαρο και τα βραβεία επιδόθηκαν απο τον Υπουργό Γεωργίας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή στην 
παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Κλέλιας Βασιλείου. 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους βραβευθέντες Δήμους και 
κοινότητες που έχουν διακριθεί και ιδιαίτερα στην Κοινότητα 
Πισσουρίου για την διάκρισή του Χρυσού Αγρινού. Ο Δήμαρχος 
Χρίστος Πιτταράς ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της μεγάλης 
επιτυχίας του Δήμου μας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τον 
Δημοτικό Γραμματέα, τον υπεύθυνο, τον επόπτη και τους εργάτες του 
Πρασίνου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και τον σύνδεσμο 
μελισσοκόμων Κύπρου για την βοήθεια και την στήριξη τους.

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΜΕ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

Η Πράσινη Σημαία 
ξανά στα Λατσιά 

Με τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστα Καδή, τον Αντιπρόεδρο και την Γραμματέα του Συνδέσμου 
μελισσοκόμων Κύπρου στο Προεδρικό μέγαρο μετά την απονομή της 
πράσινης σημαίας για το πάρκο μέλισσας στον Δήμο Λατσιών.

Ο Δήμος Λατσιών ανταποκρινόμενος στην προσπάθεια του 
κράτους και της κοινωνίας των πολιτών για στήριξη της πολύπαθης 
γειτονικής χώρας του Λιβάνου, παρέδωσε τον Αύγουστο στην 
παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Κυπριανού Φιλίππου και του 
Δημοτικού Μηχανικού κ. Φίλιππου Λευκάτη, μεγάλο αριθμό 
κιβωτίων με τρόφιμα που έχουν συνεισφέρει οι δημότες των Λατσιών 
στην Ομοσπονδία Κλασσικού Αυτοκινήτου για να μεταφερθούν 
στα γραφεία του Επιτρόπου Εθελοντισμού. Οι δημότες μας, όπως 
και ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία ανταποκρίθηκαν αυθόρμητα 
και συγκινητικά στο κάλεσμα για βοήθεια του Λιβάνου παρά τις 
δύσκολες ώρες που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

Ο Δήμος Λατσιών στήριξε και συμμετείχε στην πρωτοβουλία "Είναι 
η Ώρα"! που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.
Ο Δήμος μας, ευαισθητοποιημένος στα θέματα Ισότητας των φύλων, 
κάλεσε τις εργαζόμενες γυναίκες του Δήμου, την Παρασκευή 
6 Μαρτίου 2020, από τις 11:00-12:00μμ να συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία Είναι η Ώρα και να απέχουν από τα καθήκοντά τους. 
Η πρωτοβουλία Είναι η ώρα δημιουργήθηκε γιατί «Είναι η Ώρα» για 
Τερματισμό της Βίας, για Ισότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
για μηδενική ανοχή στο σεξισμό, τις διακρίσεις και τα έμφυλα 
στερεότυπα, για νομοθεσίες και δομές προστασίας και στήριξης, για 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, για σεβασμό!
Όλες τις πιο πάνω αρχές προσπαθούμε να τις κάνουμε καθημερινό 
βίωμα στον Δήμο μας και ιδιαίτερα στο Δημαρχείο και τους άλλους 
χώρους εργασίας και δράσης των υπηρεσιών του Δήμου. 
Την ημέρα της εκδήλωσης ο Δήμος μας κάλεσε και όσες δημότισσες 
επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, να παρευρεθούν 
στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου την ώρα πραγματοποίησης 
της πρωτοβουλίας και να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας.   

Από τα Λατσιά στον 
Λίβανο με αγάπη

«Είναι η ώρα» 

δημοΤικα
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Τον Ιανουάριο ο Δήμος μας οργάνωσε τελετή βράβευσης των 
Δημοτών μας που διακρίθηκαν στον Αθλητισμό, στα Γράμματα και 
στον Εθελοντισμό. Συνολικά τιμήθηκαν 140 δημότες στους οποίους 
εκφράστηκαν οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μας για τις επιδόσεις 
τους σε σημαντικούς τομείς του πολιτισμού όπως τα Γράμματα, ο 
Αθλητισμός και ο Εθελοντισμός. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε μεταξύ 
άλλων τον κ. Φοίβο Ζαχαριάδη, Σύμβουλο του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τον αθλητισμό που έθεσε την εκδήλωση υπο την 
αιγίδα του. Επίσης ευχαρίστησε την κ. Νάνσια Τραχωνίτου, τον κ. Μάκη 
Παπαδόπουλο και τον κ. Τάκη Πισία για το πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα που χάρισαν στους παρευρισκόμενους.

Τιμή σε όσους 
διακρίθηκαν στον 

Αθλητισμό, τα Γράμμα-
τα και τον Εθελοντισμό

δημοΤικα
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Στην αυλή του Δημοτικού Μεγάρου Λατσιών διοργανώθηκε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Τρόοδος, είναι 
στη φύση μας» την περίοδο 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου. Εκτέθηκαν 
σε εξωτερικούς χώρους επιλεγμένα έργα των φωτογράφων 
που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα, που 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-TROODOS. Οι 
ομορφιές της βιοποικιλότητας του Τροόδους μεταφέρθηκαν για 
λίγο στα Λατσιά και πλήθος δημοτών είχαν την δυνατότητα να τις 
απολαύσουν και να τις θαυμάσουν.    

Ο Δήμος Λατσιών σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Λυθροδόντα διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία κοινή συναυλία 
με τίτλο "Λαικά Διαμάντια" στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. 
Ολα τα έσοδα δόθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Λατσιών και στον φορέα Κοινωνικής Πρόνοιας Λυθροδόντα.
Στη συναυλία τραγούδησαν οι Πέτρος Κουλουμής, Ελενα 
Ανδρέου, Δημήτρης Σουρουλλάς και Χρήστος Φιλίππου. 
Μαέστρος ο Μιχάλης Μέσσιος και παραγωγή/καλλιτεχνική 
διεύθνση Χρήστος Φιλίππου.
Στην ορχήστρα έπαιξαν οι: Παντελής Ιωνά - μπουζούκι, Θεόδουλος 
Βακανάς - μπουζούκι, Δημήτρης Σουρουλλά - κιθάρα, Ξένιος 
Ευαγγέλου - κρουστά, Μιχάλης Μέσσιος - όρθιο μπάσο και Χρήστος 
Φιλίππου - πιάνο.

Φιλανθρωπική συναυλία με 
Κοινοτικό Συμ. Λυθροδόντα

Το Τρόοδος ήρθε στα Λατσιά

δημοΤικα

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2020, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ελευθερίου στον Συνοικισμό Λατσιών το ετήσιο μνημόσυνο των 
πεσόντων και δέηση υπέρ των αγνοουμένων του Δήμου μας που 
έπεσαν κατά την διάρκεια της Τουρκικής εισβολής του 1974. 
Τιμή και δόξα στους Αθάνατους ήρωες μας που έδωσαν την ζωή 
τους για την ελευθερία της Κύπρου πολεμώντας με έναν πανίσχυρο 
Αττίλα. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Ευρωβουλευτής Κώστας 

Μαυρίδης παρουσία συγγενών των πεσόντων και αγνοουμένων,, 
Βουλευτών, εκπροσώπων κομμάτων και της τοπικής αρχής. 
ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!

Μνημόσυνο πεσόντων και 
δέηση υπέρ ανεύρεσης των 

αγνοουμένων μας
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Μετά από 17 χρόνια άνοιξε 
η οδός Κυθήρων! 

Με παρέμβαση του Δήμου μας προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
και τις συντονισμένες προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου, 
των κατοίκων και των καταστηματαρχών πραγματοποιήθηκε τον 
Μάιο το άνοιγμα της οδού Κυθήρων απο την Λεωφόρο Γιάννου 
Κρανιδιώτη. Το άνοιγμα του δρόμου έφερε μεγάλη αλλαγή και 
βελτίωση της καθημερινότητας εκατοντάδων δημοτών. Τώρα όλοι 
όσοι κατοικούν στις οδούς Κυθήρων, Βάσου Παναγή, Αλέκου 
Κωνσταντίνου και Λευκωσίας θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και 
από την πρόσβαση αυτή. 
Ο Δήμαρχος Λατσιών ευχαρίστησε τον Διευθυντή του Τμήματος 
των Δημοσίων έργων και τους υπαλλήλους του τμήματος για την 
ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Δήμου μας.

ΤΗΛ. 99629369 
Άντρη Χατζηστεφάνου

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ LL
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ’’ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»

52 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

        Με έμπειρους εκπαιδευτές για 
           όλων των τύπων οχήματα 
                   και μοτοσυκλέτας

Ονοματοδοσία των οδών Φιλιάς 
και Χριστόφορου Αποστολίδη

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου, η εκδήλωση 
ονοματοδοσίας των οδών Φιλιάς (Μόρφου) και του ήρωα Χριστόφορου 
Αποστολίδη παρουσία του Δημάρχου Λατσιών, του Προέδρου του 
Κοινοτικού Συμβουλίου του κατεχόμενου χωριού Φιλιάς Μόρφου, 
συγχωριανών και συγγενών του ήρωα. Όπως ανέφερε κατά την τελετή 
ο Δήμαρχος, δεν ξεχνούμε τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας. Θα 
αγωνιστούμε όλοι μαζί μέχρι την τελική νίκη, την επιστροφή και την 
δικαίωση του αγώνα των ηρώων μας. Οι ονοματοδοσίες των οδών 
στα όρια του Δήμου μας θα συνεχιστούν για όλους τους ήρωες που 
μνημονεύουμε στον Δήμο μας. Τιμή και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς 
μας.

δημοΤικα 
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Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ του Δήμου 
Λατσιών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου μέσα από ένα νέο πλαίσιο 
συναντίληψης.

Ο Δήμος Λατσιών και το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ήδη τα 
τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει ένα 
πλαίσιο συνεργασίας σε σειρά θεμάτων που 
άπτονται του χώρου του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας 
των πολιτών. Το νέο πλαίσιο συναντίληψης 
για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη 
αγαστής συνεργασίας τους υπέγραψαν 
στις 12 Ιουνίου 2020 ο Δήμαρχος Λατσιών, 
Χρίστος Πιτταράς. και ο Πρύτανης του 
ΑΠΚΥ, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας. 
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λατσιών, «είμαστε 
περήφανοι που το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου εδρεύει στον Δήμο μας» και εξήρε 
τις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρει το 
ΑΠΚΥ με τις δυνατότητες εξ αποστάσεως 

σπουδών στην κοινότητα της χώρας μας. 
Από την πλευρά του, ο Πρύτανης 
του ΑΠΚΥ σημείωσε την ήδη αγαστή 
συνεργασία των δύο φορέων, κυρίως 
σε πολιτισμικές δράσεις, τονίζοντας 
ότι ο τρίτος πυλώνας της λειτουργίας 
κάθε Πανεπιστημίου, πόσο μάλλον ενός 
δημόσιου ιδρύματος όπως το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι η κοινωνική 
προσφορά και η στενή συνεργασία με την 
τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία 
ευρύτερα. Ο Καθηγ. Κάτσικας και ο κ. 
Πιτταράς συμφώνησαν ότι η συνεργασία του 
ΑΠΚΥ με τον Δήμο Λατσιών θα ενισχυθεί και 
θα επεκταθεί προς αμοιβαίο όφελος και προς 
όφελος των πολιτών και ότι οι δύο δημόσιοι 
φορείς θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. 
Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο 
δημόσιων φορέων εστιάζεται, μεταξύ άλλων, 
σε έργα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
για την προσφορά υπηρεσιών υψηλού 

ε π ι π έ δ ο υ 
στον πολίτη, σε περιβαλλοντικές δράσεις 
ωφελείας για την κοινότητα, σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς του ΑΠΚΥ και του Δήμου 
Λατσιών, καθώς και στην από κοινού 
διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης 
για ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και 
καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Νέα συνεργασία 
Δήμου Λατσιών - 

Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  

Τον Φεβρουάριο έγινε στον Δήμο μας μια πολύ σημαντική 
δεντροφύτευση. Όχι μόνο λόγω του αριθμού δέντρων που 
έχουν φυτευτεί αλλά και για τον τρόπο που έγινε και για όσους 
συμμετείχαν σε αυτήν. Η δεντροφύτευση έγινε σε συνεργασία με το 
Κίνημα Οικολόγων-Συμμαχία Πολιτών και τους κρατουμένους των 
Κεντρικών Φυλακών. Ήταν μία πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση 
κατά την οποία κρατούμενοι των Κεντρικών Φυλακών και μέλη 
του Κινήματος Οικολόγων με τη συμμετοχή και του Δήμου μας, 
φύτευσαν 150 κυπριακά δέντρα πεύκων, σχινιών και χαρουπιών. Τα 
δέντρα φυτεύτηκαν στις οδούς Αίαντος, Λυθροδόντα και Γιασουμή 
Χατζηθεοδοσίου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία και 
τη συμμετοχή τους, τον Πρόεδρο των Οικολόγων Γιώργο Περδικη, 
την Επαρχιακή Γραμματέα Φρόσω Αποστολίδου και όλα τα μέλη 
του κινήματος που ήταν παρόντα, τον Πρόεδρό της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Δημήτρη Λαμπριανίδη, που έδωσε το παρών του, 
την διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, το 
προσωπικό του τμήματός της, τους τροφίμους των φυλακών, καθώς 
και τους υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου Λατσιών. 

Μια διαφορετική δεντροφύτευση  

δημοΤικα
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Όσοι έχουμε σκύλο έχουμε ευθύνες. Ο Δήμος μας 
μας καλεί να ανταποκριθούμε σε αυτές για το καλό 
και του κατοικίδιου και το δικό μας και του Δήμου 
μας. 

Ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων, οι οποίοι δεν έχουν 
δηλώσει στον δήμο τον σκύλο ή τους σκύλους τους και δεν έχουν 
εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τη νομοθεσία άδεια κατοχής 
σκύλου, όπως τους δηλώσουν και εξασφαλίσουν τη σχετική 
άδεια, καθώς και αυτοί που έχουν μεν δηλώσει το σκύλο τους 
αλλά δεν έχουν ανανεώσει την άδεια. Δεν πρέπει να αναμένεται 
να εντοπιστεί από τον δήμο η κατοχή σκύλου και να σταλεί 
σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη. Το ότι δεν έχει σταλεί επιστολή 
από τον δήμο, δεν αποτελεί λόγο υπεράσπισης σε περίπτωση 
λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη.
Για να εξασφαλιστεί για πρώτη φορά άδεια κατοχής σκύλου, 
πρέπει ο ιδιοκτήτης σκύλου να αποταθεί σε εγγεγραμμένο 
κτηνίατρο, ο οποίος θα τοποθετήσει υποδόρια μικροπομπό 
«microchip» στον σκύλο του. Ο κτηνίατρος θα εκδώσει 
πιστοποιητικό σήμανσης και πιστοποιητικό υγείας του σκύλου. 
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν στον 
δήμο και αφού συμπληρωθεί σχετική αίτηση και καταβληθούν 
τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (€20,50), θα 
εκδοθεί η σχετική άδεια. Για ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου 
χρειάζεται μόνο πιστοποιητικό υγείας του σκύλου με πρόσφατη 
ημερομηνία.
Ο δήμος θα αναγκαστεί να προβεί στην λήψη δικαστικών μέτρων 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου αμελήσει να συμμορφωθεί 
με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Για πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις καλέστε στο 22878688 ή 22878675. Κάθε ιδιοκτήτης 
σκύλου που έχει δηλώσει το σκύλο του στον δήμο οφείλει, όταν 
γίνει οποιαδήποτε αλλαγή όσο αφορά την κατοχή του σκύλου 
του, να το δηλώνει έγκαιρα (εντός 15 ημερών) στον δήμο. Όπως 
για παράδειγμα αλλαγή του τόπου διατήρησης του σκύλου, 
θάνατος, πώληση, δωρεά ή παραχώρηση του σε άλλο πρόσωπο.

ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ:
1. να διατηρεί το σκύλο του σε κατάλληλο υποστατικό που 
να διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης όπως 
απαιτούνται για τη φυλή, το γένος και το βάρος του σκύλου, 
να είναι επαρκές και άνετο σε εμβαδό, ευήλιο και ευάερο. 
Το υποστατικό του σκύλου θα είναι κατά τέτοιον τρόπο 
κατασκευασμένο ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να δραπετεύσει 
ή να διαφύγει. 
2. να καθαρίζει κάθε μέρα σχολαστικά τον χώρο όπου διατηρεί 
τον σκύλο του, 
3. να διατηρεί τον σκύλο του καθαρό και απαλλαγμένο από 
παράσιτα, 
4. να περιποιείται και να φροντίζει τον σκύλο του ικανοποιητικά 
(τροφή, νερό, στέγη, περίπατο κλπ.), 
5. να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλείται 
οχληρία στους περίοικους, 
6. να έχει αναρτημένη έξω από την είσοδο της κατοικίας ή του 
υποστατικού όπου θα διατηρεί τον σκύλο του, πινακίδα με την 
προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος»

7. να μην αφήνει τον σκύλο του να πλανάται στους δρόμους ή 
άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. 
8. όταν βγάζει το σκύλο του για περίπατο να τον κρατά δεμένο 
με λουρί, εκτός κι' αν βρίσκεται σε καθορισμένη περιοχή 
κυνηγιού ή περιοχή για άσκηση σκύλων. Σκύλος που εντοπίζεται 
να πλανάται σε δρόμους ή άλλους ανοικτούς δημόσιους ή 
ιδιωτικούς τόπους, εκτός των πιο πάνω, χωρίς να κρατείται 
δεμένος με λουρί, συλλαμβάνεται και διατίθεται όπως προνοεί ο 
νόμος. Εάν εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τον παραλάβει 
αφού πληρώσει τα έξοδα του δήμου και εξώδικο πρόστιμο για 
τυχόν παραβάσεις που έγιναν.
9. να μην αφήνει το σκύλο του να αφοδεύει οπουδήποτε και αν 
αυτό συμβεί κατά τον περίπατο του σκύλου, το πρόσωπο που τον 
συνοδεύει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα για τη συλλογή 
των περιττωμάτων και τα οποία θα πρέπει να συλλέγει. Εναντίον 
όσων εντοπίζονται να μη συμμορφώνονται θα εκδίδεται εξώδικο 
πρόστιμο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Έχεις σκύλο, έχεις ευθύνες! 
δημοΤικα
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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.  

Πέραν των 60 χώρων στάθμευσης έχουν ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί στους δημότες των Λατσιών ενώ υπάρχει κονδύλι για 
την ολοκλήρωση και 
πολλών άλλων. 

Η πρωτοποριακή ιδέα 
του Δημάρχου Λατσιών 
να εκμεταλλευτεί 
ανοιχτούς ιδιωτικούς 
χώρους για δημιουργία 
χώρων στάθμευσης 
επαινέθηκε από τους 
δημότες. Τα οφέλη 
είναι πολλά, μεταξύ 
αυτών, είναι η ασφαλής 
δωρεάν στάθμευση 
των δημοτών και 
η διατήρηση της 
καθαριότητας αυτών των τεμαχίων. 

Το κυριότερο είναι ότι στους νέους χώρους σταθμεύουν τώρα 
πέραν των 3000 αυτοκινήτων, τα οποία προηγουμένως στάθμευαν 
σε πεζοδρόμια και δρόμους των γειτονιών. Τώρα τα πεζοδρόμια 
του δήμου θα παραμένουν καθαρά, ελεύθερα και ασφαλή για τους 
πεζούς. 
Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία του Δημάρχου μας έχει επαινεθεί 
όχι μόνο από τους δημότες Λατσιών αλλά και από τον Τύπο με 

προτάσεις για υιοθέτηση της ιδέας και από άλλους Δήμους. 
Ευχαριστούμε τους εργάτες του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν 
παραδώσει σε χρόνο ρεκόρ τους περισσότερους από τους νέους 
χώρους στάθμευσης. 

Δεκάδες νέοι χώροι 
δωρεάν στάθμευσης 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 δημοΤικα


