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Εντείνονται οι συνομιλίες για το Κυπριακό

Φαίδωνος: Προς ποινική έρευνα το έργο 
ανάπλασης παραλιακού μετώπου

Την έντονη επιθυμία του να 
εμπλακεί προσωπικά στις προ-
σπάθειες για λύση του Κυπρι-
ακού, όταν έλθει, όπως επιση-
μαίνει, η κατάλληλη στιγμή, 
εκφράζει ο γενικός γραμματέας 
του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν.
Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο δι-
εθνής οργανισμός κι ο ίδιος 
προσωπικά έχουν δεσμευθεί να 
υποστηρίζουν τις προσπάθειες 
των ηγετών, όταν τους καλούν. 
Τονίζει, όμως, ότι «το μέλλον 
της Κύπρου πρέπει να καθορί-
ζεται από τους ίδιους τους Κυ-
πρίους».
Σε συνέντευξη στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. 
Μπαν δηλώνει ενθαρρυμένος 
από την καλή πρόοδο και την 

ατμόσφαιρα καλής θέλησης στις 
συνομιλίες. «Ο παρών γύρος 
των συνομιλιών προσφέρει την 
καλύτερη ευκαιρία που είχε η 
Κύπρος για μια διαρκή ειρήνη» 
τονίζει. Στο ερώτημα, αν θεω-
ρεί εφικτή τη λύση του Κυπρι-
ακού μέσα στο 2016, ο γενικός 
γραμματέας, αφού αναφέρει ότι 
ο ΟΗΕ δεν έχει δικό του χρο-
νοδιάγραμμα, χαιρετίζει την 
κοινή δήλωση των ηγετών των 
δύο κοινοτήτων της Κύπρου, 
που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 
2016, με την οποία εξέφρασαν 
τη δέσμευσή τους να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους με στόχο 
την «επίτευξη μιας συμφωνίας 
συνολικής διευθέτησης εντός 
του 2016».

Ο Δήμαρχος Πάφου έδωσε κατά 
τη διάρκεια της διάσκεψης στοι-
χεία και αναφέρθηκε σε υπερβά-
σεις πέραν του 40% αλλά και σε 
128 οδηγίες για έξτρα εργασίες, 
προφορικά, χωρίς την έγκριση 
της ολομέλειας του δημοτικού 
συμβουλίου Πάφου, για τις δύο 
φάσεις του έργου.
Το έργο άρχισε τον Νοέμβριο 
του 2007 και ολοκληρώθηκε 
τον Ιούλιο του 2009, αφού δό-
θηκε παράταση δυόμισι μηνών. 
Η αρχική προσφορά, είπε, ανήλ-
θε σε 6. 842.000 ευρώ περίπου 
χωρίς Φ.Π.Α., ο επιμετρητής 
ποσοτήτων πιστοποίησε ότι έγι-
ναν εργασίες για 7.489.000 και 
πληρώθηκαν 8.145.000 ευρώ, 
ενώ υπάρχουν και μη ικανο-
ποιημένες απαιτήσεις της τάξης 
των 595.000 ευρώ. 
Όσον αφορά τη β’ φάση του έρ-
γου, ο Δήμαρχος Πάφου ανέ-
φερε πως “η προσφορά ήταν 
623.000 ευρώ, πιστοποιήθη-
κε και πληρώθηκε  1.091.000 
ευρώ για τα σκιάδια στις ιδιωτι-
κές περιουσίες χωρίς να υπάρ-
χουν μέσα στις προσφορές, 
πληρώθηκαν 709.000 ευρώ”, 
ενώ-όπως είπε- “διερευνάται αν 
πληρώθηκε ακόμη ένα ποσό το 
οποίο έχει δηλωθεί στα βιβλία 
του Δήμου με άλλη ονομασία”. 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δή-
μαρχος στις έξτρα πληρωμές 
που έγιναν σε διάφορα πρό-

σωπα και εταιρείες που είχαν 
εμπλοκή στο έργο.  Εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι πολύ σύντο-
μα η έρευνα που θα διεξαχθεί 
από την Αστυνομία θα καταδεί-
ξει ποιοι έδιναν τις οδηγίες αυ-
τές.
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και 
στον επιθεωρητή εργοταξίου 
που με αρχικό συμβόλαιο αμοι-
βής 93.802 ευρώ πληρώθηκε 
τελικά το ποσό 155.850 ευρώ.
Ακόμη ο επιμετρητής ποσοτή-
των από 101.000 ευρώ πλη-
ρώθηκε 142.000 ευρώ, ενώ σε 
υπάλληλο του Δήμου και πρώην 
δημοτικό μηχανικό, που προΐ-
σταται των υπηρεσιών, δόθηκε 
κατ’ αποκοπή, 40,000 ευρώ για 
να εκτελεί την εργασία του υπε-
ρωριακά, ενώ διεκδικεί άλλες 
5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, 
εκ των υστέρων, το 2012, ζη-
τήθηκε να παρθεί καλυπτική 
απόφαση με καθυστέρηση τεσ-
σάρων χρόνων για να νομιμο-
ποιηθούν αυτές οι αποφάσεις. 
Ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε και 
σε απειλές που δέχτηκε τότε ως 
προεδρεύοντας της επιτροπής 
με το αιτιολογικό ότι θα χάσει 
η Κυπριακή Δημοκρατία το 80%  
επειδή το έργο ήταν συγχρημα-
τοδοτούμενο.  O Δήμαρχος Πά-
φου ευχήθηκε αν κάποιοι έχουν 
ποινικές ευθύνες να οδηγηθούν 
στα δικαστήρια.
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΚΑΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛΛΕΝΗΣ 
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο  

σας προσκαλούν στο Πανηγύρι του  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 
«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 

 Κυριακή 3 Ιουλίου 2016  12μ.μ - 5μ.μ 
 στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας  58-76 Stanmore Rd. Stanmore 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά συγκροτήματα,  Κυπριακά 
φαγητά, ζεστό φρεσκοζημωμένο ψωμί, γλυκά, λουκουμάδες, κρασιά, διαγωνισμούς 

και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και παιδιά  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:                                                       

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
 Ελάτε να διασκεδάσουμε     ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 
(Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πείρα) 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τον  
κο Χάρη Αντωνίου, τηλ: 9557 1256 

Τελευταία ημέρα προσφορών 19 Ιουνίου 2016 

Σ.Ε.Κ.Α  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει «Μεσημεριανό Γεύμα» προς ενίσχυση 
του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ για κάλυψη των εξόδων της Μαύρης Επετείου                                             

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016   από τις 12.00μ.μ. 
 Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  

$40 το άτομο  
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256,   
κ. Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & κ. Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322 

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το Διοικητικό Συμβούλιο 
 σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την  

42η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος  
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο 

Κύριος ομιλητής  Δρ. Αντώνης Δρακόπουλος 
 Επίκουρος Καθηγητής Επικεφαλής Τμήματος Νέων Ελληνικών Πανεπιστημίου Σύδνεϋ 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, 3.00μ.μ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 

 Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε τραγούδια για την Κύπρο 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 


