1

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2019, ΣΤΙΣ 11 ΠΜ, ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.
Σε μερικές ώρες εκπνέει το 2019, και ολοκληρώνεται μια ακόμα χρονιά στην πορεία του
δήμου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο για τη συνεργασία
που είχαμε τη χρονιά που πέρασε. Όσο υπάρχει συνεργασία που να βασίζεται στην
κοινότητα στόχων, στη συναίνεση και στη συλλογικότητα των πολιτικών ομάδων και
συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμος μας και η Λεμεσός θα πορεύεται με
επιτυχία, για το καλό των δημοτών μας.
θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Δημοτικό Γραμματέα, τους Τμηματάρχες και το
προσωπικό του Δήμου μας, που παρά τις ελλείψεις σε στελέχωση, σε μέσα και υποδομές
υπηρετούν το δήμο με εργατικότητα και με ευσυνειδησία.
Ευχαριστίες επίσης απευθύνω στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τη συνεργασία τους.
Θα ήταν παράλειψη μου αν δεν ευχαριστούσα τους φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια
και δημόσιες υπηρεσίες της πόλης μας για την άψογη συνεργασία που έχουμε. Θα ήθελα
να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και την εκτίμηση μας προς τον Μητροπολίτη μας,
όπως επίσης και προς τον Χωρεπίσκοπο Αμαθούντας και την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού
για το σημαντικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν για την πόλη μας.

Με το νέο χρόνο η Κυπριακή Πολιτεία θα τεθεί μπροστά σε κρίσιμες και καθοριστικές
αποφάσεις για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο
Δήμος μας, όπως και όλοι οι άλλοι δήμοι και κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν
σε μια νέα εποχή αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αναβαθμισμένων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του δήμου Λεμεσού βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση. Από
τη μία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν τον μέχρι σήμερα
στρατηγικό σχεδιασμό, και από την άλλη να επεκτείνουν τις καλές πρακτικές, στο σύνολο
του δήμου και στον ευρύτερο αστικό χώρο της μείζονος Λεμεσού, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για μία ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που δεν θα περιορίζεται σε
διοικητικές ενότητες ή συνοικίες, ούτε θα αποκλείει κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες.
Ήδη ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση πρότασης για ένα στρατηγικό
σχεδιασμό, με το ακρωνύμιο Ο.Λ.Α. (Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη), που στοχεύει
σε μια πόλη έξυπνη, πράσινη, φιλική στους πολίτες, ελκυστική στις επιχειρήσεις, που θα
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υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και θα
επιβεβαιώνει το μητροπολιτικό της ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ήδη σε διαβούλευση με τους υπόλοιπους Δήμους της μείζονος
Λεμεσού, και αρχίζουμε εντός Ιανουαρίου συναντήσεις με φορείς, οργανισμούς,
συνδέσμους, Επιμελητήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, και με τις εκκλησιαστικές αρχές
της πόλης μας αλλά και με τους ενεργούς πολίτες. Στόχος μας είναι να
συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί το μέλλον της πόλης μας.
Ο εκσυγχρονισμός της δημοτικής μηχανής παραμένει μια σημαντική στρατηγική μας
προτεραιότητα. Μετά την αναβάθμιση της διαδικτυακής εξυπηρέτησης του δημότη, της
λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 24ωρης υπηρεσίας και του συνεργείου άμεσης
παρέμβασης, ήδη η Επιτροπή Προσωπικού στην τελευταία συνεδρία της κατέληξε στην
πρόταση της για τη νέα οργανωτική δομή του Δήμου η οποία θα τεθεί σε συζήτηση στο
Δημοτικό μας Συμβούλιο και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, Σε λίγες μέρες θα αρχίσει
να λειτουργεί και η νέα τηλεφωνική εφαρμογή (mobile application) για αμεσότερη
επικοινωνία με τους δημότες, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής της
λειτουργίας. Ο Δήμος μας συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση του με μια σειρά από
δράσεις, μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με έξυπνους
λαμπτήρες LED.
Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά ολοκλήρωσης και προώθησης σημαντικών για το
Δήμο μας έργων υποδομής.
Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες και παραδόθηκαν στο κοινό το Πάρκο στην
οδό Νίκου Ρούσου το οποίο θα μετονομαστεί σε πάρκο Αριστείδη Κουδουνάρη, το Πάρκο
στην Οδό Φιλελλήνων, και η Πλατεία Συντάγματος μπροστά από το παλιό λιμάνι.
Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από έργα, είτε συγχρηματοδοτούμενα, είτε
πολεοδομικά, είτε χρηματοδοτούμενα από κονδύλια του δήμου μας, που
ολοκληρώνονται το 2020 και 2021.
Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι: Η Πλατεία Αναγέννησης, η Ανάπλαση της οδού
Μισιαούλη – Καβάζογλου (χτες υπεγράφη το συμβόλαιο με το νέο εργολάβο του έργου),
ο Πράσινος περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, η ανάπλαση
και βελτίωση όψεων υποστατικών, η Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη και η
Οργανική Σύνδεση με τη Θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος / Δημοκρατίας /
Αλεξανδρείας, η αποκατάσταση και χρήση για κοινωνικές υπηρεσίες των δημοτικών
κατοικιών στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου, το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στην
οδό Φιλελλήνων, και το Κέντρο Καινοτομίας στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ.
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Ταυτόχρονα υλοποιούμε την κυρίαρχη πολιτική μας στόχευση για αναβάθμιση των
συνοικιών της Λεμεσού:
 Το 2020 αρχίζουν οι εργασίες για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αγίας
Φύλα
 Θα αρχίσουν επίσης οι κατασκευαστικές εργασίες για 2 περιβαλλοντικές γειτονιές,
μία στον Άγιο Σπυρίδωνα και μία στην Ομόνοια, καθώς επίσης και για τον
πολυχώρο εκδηλώσεων στο Συνοικισμό της Αγίας Φύλας για το έργο της
αναβάθμισης του Πάρκου στην οδό Γκογκέν στο Ζακάκι.
 Παράλληλα προχωρούν οι σχεδιασμοί μας και για την περιβαλλοντική γειτονιά
στον Άγιο Νικόλα και στις άλλες συνοικίες της πόλης μας.
Το 2020 θα είναι επίσης η χρονιά των σημείων αναφοράς της πόλης μας:
 Αρχίζει τον Μάρτιο η λειτουργία της εντυπωσιακά αναβαθμισμένης Α' Δημοτικής
Αγοράς
 Προκηρύχτηκε και ολοκληρώνεται ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση
της Πλατείας Ηρώων
 Επαναλειτουργεί, μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο –
ΓΣΟ, μετά τη συμφωνία Δήμου-ΚΟΑ-ΤΕΠΑΚ. Θέλω στο στάδιο αυτό να ευχαριστήσω
τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΚΟΑ, και τον Πρόεδρο, Πρύτανη και μέλη του
Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, καθώς επίσης και τον απελθόντα Υπουργό Οικονομικών
και την Κυβέρνηση για την οικονομική βοήθεια του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ προς
την κατεύθυνση αυτή.
 Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στον ΚΟΑ γιατί με τη χορηγία τους αρχίζει εντός του
2020 η αναβάθμιση του Γηπέδου του Αετού στην οδό Σπερχειού που θα δώσει νέα
αθλητική πνοή στους συνοικιακούς αθλητικούς μας συλλόγους.
 Να σημειώσω επίσης ότι έχει κατακυρωθεί η προσφορά και άρχισε η δουλειά για
τη δημιουργία του εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναμενόμενου Μουσείου του
Λεμεσιανού Καρναβαλιού στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης.
 Ήρθε επίσης η ώρα και για τον Δημόσιο μας Κήπο. Προχωρούμε με τις
αρχιτεκτονικές μελέτες για αναβάθμιση του Δημόσιου Κήπου και του Ζωολογικού
Κήπου, καθώς επίσης και της νέας πτέρυγας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο
της ΓΕΒΟ.
 Μια σημαντική εξέλιξη ήταν και η ανάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο
Δήμο μας της διαχείρισης του έργου της ανάπλασης της περιοχής του Ladies’ Mile.
Πρόθεση μας είναι να εκκινήσουν τάχιστα όλες οι επιβαλλόμενες διαδικασίες για
την προώθηση αυτού του σημαντικού για τους Λεμεσιανούς έργου.
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Το 2020 αρχίζουν από το ΣΑΛΑ και οι κατασκευαστικές εργασίες για τα μεγάλα
αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια
ευρώ. Με την ολοκλήρωση τους θα καλυφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υπάρχοντα κενά
στο σύστημα ομβρίων υδάτων που ταλαιπωρούν την πόλη μας εδώ και πολλές δεκαετίες.
Θέλω επίσης να σημειώσω ότι το χρόνο που πέρασε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το
πρότυπο και πρωτοποριακό έργο της Μονάδας Ανακύκλωσης αδρανών υλικών και
στερεών αποβλήτων στη Φασούλλα, με ήδη πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την πόλη
και επαρχία Λεμεσού.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας, αποτελούν καθημερινή μας έγνοια. Συνεχίζουμε
την ενίσχυση των συνεργείων καθαριότητας σε ανθρώπινο δυναμικό, την αναβάθμιση
των μεθόδων και των μηχανικών μέσων, την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και τη
βελτίωση της συνεργασίας του δήμου με τους δημότες για τα θέματα αυτά.
Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, καταθέσαμε την πολιτικής βούληση για την προώθηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ώστε να
αρχίσουν να υλοποιούνται μέτρα αντιμετώπισης αυτού του μεγάλου προβλήματος της
πόλης μας.
Στον τομέα του πολιτισμού, μέσα από τη συνεργασία με τους ανθρώπους του πολιτισμού
στην πόλη μας διαμορφώνουμε νέες πολιτιστικές προτάσεις: Θεσμοθετήσαμε τη
συμμετοχή κορυφαίων κυπρίων χορευτών στα Μεγάλα Μπαλέτα. Το Λεμεσιανό
Καρναβάλι και η Γιορτή του Κρασιού ανανεώνονται με νέα στοιχεία. Κτίζουμε μια ενιαία
πολιτική εικαστικών τεχνών και εισάγουμε νέους πολιτιστικούς θεσμούς, όπως την
Ορχήστρα Εγχόρδων, τη μουσική πολυχρωμία, το Ταμείο Πολιτισμού και την ετήσια
παράσταση όπερας.
Ο Δήμος επαναπροσδιορίζει και αναβαθμίζει την εμπλοκή του σε θέματα κοινωνικής
πολιτικής, με στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και προγράμματα. Καταθέσαμε πρόταση
για Κοινωνική στέγη και προσιτή κατοικία με την ανέγερση πέραν των 700 οικιστικών
μονάδων στα 3 μεγάλα τεμάχια των παλιών δημοτικών πολυκατοικιών στην περιοχή του
Αγίου Νικολάου και στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, και αναμένουμε από το Υπουργείο
Εσωτερικών τη διαμόρφωση του απαιτούμενου θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου που θα
μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των σχεδιασμών μας.
Αναφορικά με το πολυσυζητημένο και πολύπαθο θέμα των αστέγων, ο Δήμος μας δεν
έμεινε στα λόγια. Προχωρήσαμε, με την συγκινητική υποστήριξη συμπολιτών μας, ατόμων
και εταιριών, και δημιουργήσαμε τη ΣΧΕΔΙΑ, το πρώτο Κέντρο Στήριξης και Επανένταξης
Αστέγων στην Κύπρο. Το Κέντρο στελεχώθηκε με 4 επιστημονικά καταρτισμένους
λειτουργούς, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες λειτουργεί εδώ και 6
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μήνες παρέχοντας καταφύγιο και φροντίδα στους συνανθρώπους μας που το έχουν
ανάγκη.
Θα ήταν παράλειψη μου να τελειώσω την ομιλία μου χωρίς να αναφερθώ στην μεγάλη
επιτυχία του δήμου μας, που αντανακλά σε όλη την Κύπρο, την απονομή του τίτλου της
Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού 2020 στη Λεμεσό μας. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού και σε όλους όσοι εργάστηκαν προς την
κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα στο Αθλητικό Γραφείο του Δήμου μας που καταγράφει
συνεχείς επιτυχίες στον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του.
Θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου απευθύνοντας ένα μήνυμα εκτίμησης προς τους
συμπολίτες μας. Προς όλους τους συνδημότες και τις συνδημότισσες μας που ως ενεργοί
πολίτες συμμετέχουν στα κοινά του δήμου. Μέσα από οργανωμένα σύνολα, μέσα από
πρωτοβουλίες πολιτών, μέσα από την ενθάρρυνση, την στήριξη και την καλόπιστη κριτική
τους προς το έργο που επιτελούμε.
Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη Λεμεσό, είναι η μεγάλη αγάπη των
Λεμεσιανών για την πόλη μας. Είναι αυτή η αγάπη των πολλών που θωρακίζει την πόλη
μας από τη μιζέρια και την μικροψυχία κάποιων λίγων. Αυτή η αγάπη είναι που κρατά την
πόλη μας σε μια σταθερά ανοδική πορεία.
Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ως οφείλουμε, με απέραντη αγάπη και
έγνοια για τη πόλη μας και για τους συμπολίτες μας.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι μια καλή και ελπιδοφόρα νέα χρονιά.

