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Ψάχνουν λύσεις για την Τσερίου
0 νέος υπουργός Εσωτερικών θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τονΔήμαρχο

Στροβόλόυ με στόχο να προχωρήσει το έργο στην προβληματική λεωφόρο
Χρονοδιάγραμμα για να δοθεί οριστική
κατάληξη μέχρι τα τέλη Ιουνίου στο
θέμα του ανασχεδιασμού της Λεωφόρου
Τσερίου έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο
Στροβόλόυ όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο

Δήμαρχος Στροβόλόυ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

εκφράζοντας παράλληλα
αισιοδοξία ότι θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη

μεταξύ Δήμου Στροβόλόυ και
αρμόδιων κυβερνητικών φορέων για να
προχωρήσει το όλο έργο Είπε ακόμη
ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας το
θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά με
το νέο υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο

Πετρίδη Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει
θέσει χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλη Ιουνίου

έξι μήνες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του να δοθεί οριστική και
αμετάκλητη λύση Ή θα μείνει το έργο
ως έχει που δεν το νομίζω ή θα γίνει
ο συμβιβασμός εκατέρωθεν για να

προχωρήσει

το έργο είπε στο ΚΥΠΕ ο κ
Παπαχαραλάμπους Εκτίμηση μου συνέχισε

και με βάση το πως κινούνται τα
πράγματα είναι πως θα βρεθεί λύση
στο θέμα Ανέφερε ότι προχωρούν οι
διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους
φορείς Τμήμα Δημοσίων Έργων και
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και
σημείωσε ότι εντός της ερχόμενης εβδο¬

μάδας θα γίνει η πρώτη συνάντηση με
το νέο υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο

Πετρίδη ο οποίος είναι ήδη ενήμερος
για το θέμα

ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ Είμαστε σε καλό δρόμο
και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί

οριστική λύση μέχρι τέλος Ιουνίου
πρόσθεσε Ο Δήμαρχος Στροβόλόυ
υπογράμμισε ότι όπως πάνε τα πράγματα

επειδή υπάρχει καλή πρόθεση
και εκ μέρους του δήμου και εκ μέρους
της κυβέρνησης φαίνεται ότι θα

συμφωνήσουμε

σημειώνοντας ότι φαίνεται

πως επιτέλους η κυβέρνηση είναι
πρόθυμη να κάνει πράγματα που να
ικανοποιήσουν το δημοτικό συμβούλιο

GREEN OFFICE Εξάλλου ο κ Παπαχαραλάμπους

είπε ότι το Δημοτικό Μέγαρο

Στροβόλόυ γίνεται η πρώτη τοπική αρχή
της Κύπρου που πιστοποιείται με το περιβαλλοντικό

σήμα Green Office
προσθέτοντας

ότι η πιστοποίηση θα δοθεί
από την Επίτροπο Περιβάλλοντος Ιωάννα

Παναγιώτου σε ειδική εκδήλωση στο
δημαρχείο που θα γίνει το πρωί της ερχόμενης

Τρίτης Αυτό σημαίνει ότι το
δημαρχείο θα πρέπει να προβαίνει συνεχώς

σε ενέργειες και να τηρεί και
εφαρμόζει κριτήρια για μείωση ενέργειας
και κατανάλωσης πόρων την ανακύκλωση

την εφαρμογή πρακτικών φιλικών
προς το περιβάλλον και την περιβαλλοντική

εκπαίδευση εξήγησε ο δήμαρχος

Στροβόλόυ Ο κ Παπαχαραλάμπους
είπε ότι το δημαρχείο θα αξιολογείται
συνεχώς κατά πόσον ακολουθεί τα κριτήρια

που απαιτούνται για να διατηρεί
το πιστοποιητικό Green Office
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