ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΥΠ. ΑΡ. 14/2016
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΣΤΙΣ 11:00π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
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Χρήστος Ιωάννου,

Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Σωτήρας

Αίμιλη Ζάρτηλα,

Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Σωτήρας

Παρακαθήμενοι:
Αντώνης Κυριάκου,

Δημοτικός Γραμματέας

Μαρίνος Παυλικκάς,

Β. Γραμματειακός Λειτουργός,
Πρακτικογράφος

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και την ομάδα που έχει
αναλάβει τον σχεδιασμό της ανάπλασης της πλατείας του Δήμου Σωτήρας και
ανέφερε πως το έργο είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα γίνουν και
αφορούν τη Σωτήρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η
ανάπλαση της πλατείας του Δήμου Σωτήρας, και το έργο θα συμβάλει στην
αναβάθμιση της ζωής του δημότη της Σωτήρας, στην εμφάνιση και την εικόνα του
Δήμου, καθώς και για την πρακτικότητα και καινοτομία του όλου έργου.
Ο κ. Κωνσταντίδης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και ανέφερε ότι έχει γίνει μελέτη από
την ομάδα των μελετητών όσον αφορά τον αριθμό των οχημάτων που κινούνται
στους δρόμους, έχουν ληφθεί υπόψη διάφοροι παράγοντες, ενώ, όπως είπε,
παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν επεμβάσεις μέσα στον δρόμο από κατοίκους, και η όλη
προσπάθεια που γίνεται είναι η δημιουργία μιας πλατείας και ενός κέντρου που θα
αναδεικνύει τη Σωτήρα. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια της συνεδρίας αναμένεται να
παρουσιαστούν διάφορες προτάσεις με σκοπό την υποβολή απόψεων από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι οι μελετητές επισκέφθηκαν αρκετές φορές τον
Δήμο για να κάνουν τις μετρήσεις τους, για να δουν πως κινούνται τα οχήματα κατά
τις ώρες αιχμής και να μελετήσουν ποιες λύσεις θα βρεθούν σε συνεργασία με το
Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Ο Δήμαρχος Σωτήρας πρότεινε όπως γίνει μια δημόσια διαβούλευση ούτως ώστε να
υπάρχουν απόψεις από τους ίδιους τους Δημότες.
Ο κ. Διχώρου πήρε τον λόγο για να παρουσιάσει τα ευρήματα της μελέτης. Ο κ.
Διχώρου ανέφερε ότι η κα Gassner Irmgrard Mavrommatis είναι η Αρχιτέκτονας η
οποία ανέλαβε το μεγαλύτερο κομμάτι σχεδιασμού του έργου. Όπως είπε,
εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη, έχουν συλλεγεί στοιχεία από την κατασκευή του

Πρακτικά Ολομέλειας Δήμου Σωτήρας 14/2016

Σελ. 2 από 4

αποχετευτικού, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν λίγες πληροφορίες για όμβρια ύδατα.
Έγιναν τρεις συναντήσεις, όπως είπε, στη Λευκωσία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων
και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Αυτό που σημείωσε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας είναι πως από το ΤΠΟ έχει αναφερθεί ότι τα υλικά που προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν να είναι τοπικής προέλευσης.
Στη συνέχεια, ο κ. Διχώρου παρουσίασε λεπτομερώς και επαρκώς τα πορίσματα της
έρευνας όπως επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 για τα οποία η ολομέλεια είχε την
ευκαιρία να υποβάλει διάφορες ερωτήσεις και εισηγήσεις.
Όσον αφορά την δημιουργία πλατείας για πεζούς στον περιμετρικό χώρο του Ιερού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και τα μουσεία, ο κ. Διχώρου ανέφερε πως
αυτό προέκυψε μετά από εισήγηση των μελετητών και του Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως, όπως δημιουργηθεί πλατεία στην οποία δε θα κινούνται τα οχήματα,
ενώ οι μελετητές ζήτησαν και όπως δοθεί συγκατάθεση από την Εκκλησία για τη
αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης και της πλατείας.
Κλείνοντας ο Δήμαρχος ανέφερε πως η μεγάλη σημασία του σχεδιασμού, είναι πως
για πρώτη φορά μπαίνει σε τροχιά σχεδιασμού και υλοποίησης ένα έργο το οποίο
αποτελούσε τον διακαή πόθο των κατοίκων της Σωτήρας, όπως η διαμόρφωση του
κεντρικού πυρήνα της Σωτήρας, που θα συμβάλει στη δημιουργία πλατειών, στην
αλλαγή της εμφάνισης της Σωτήρας, την δημιουργία σύγχρονης όψης και την
εξυπηρέτηση των δημοτών.
Ο κ. Κκάλλης, με τη σειρά του αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει το έργο,
καθώς υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια πολύ καλή δουλειά με την οποία θα
εξωραϊστεί η Σωτήρα.

Τα ανωτέρω πρακτικά αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν κατά την συνεδρία του
Δημοτικού Συμβουλίου με κωδικό αριθμό 15/2016 στην οποία προήδρευσε ο κ.
Γεώργιος Τάκκας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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