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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην πρωτοχρονιάτικη
γιορτή του Δήμου, τη Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 στις 11.00 π.μ.
Σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη εκδήλωση του Δήμου μας με την ευκαιρία του
τέλους του χρόνου και σας εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και κάθε καλό με το νέο
χρόνο.
Το 2018 σε μερικές ώρες εκπνέει, και ολοκληρώνεται μια ακόμα χρονιά στην πορεία
του Δήμου μας. Η πόλη μας γίνεται ολοένα και περισσότερο μια σύγχρονη,
σύνθετη πόλη με τεράστιες δυνατότητες και προκλήσεις, που απαιτούν την
ανάλογη τεράστια προσπάθεια από πλευράς δήμου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε
υπηρεσιακό επίπεδο, για αντιμετώπιση τους.
Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο για τη
συνεργασία που είχαμε τη χρονιά που πέρασε. Η καλή πορεία της πόλης μας τα
τελευταία πολλά χρόνια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινότητα στόχων, στη
συναίνεση και στη συλλογικότητα όλων των πολιτικών ομάδων και συμβούλων στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Πάνω σε αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε
και στα επόμενα χρόνια.
θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου μας, που για ακόμα μια χρονιά,
κάτω από συνεχιζόμενες ελλείψεις τόσο στη στελέχωση όσο και σε υλικοοργανωτικές υποδομές υπηρέτησαν το Δήμο και τους δημότες μας με εργατικότητα
και με ευσυνειδησία.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους εκ της θέσης τους πιο στενούς μου
συνεργάτες, σε επιτελικό επίπεδο. Τη Δημοτικό Γραμματέα Γιωργούλλα Λεωνίδα,
που ολοκληρώνει σε ένα μήνα μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία στο Δήμο μας. Της
εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία στην μετά την αφυπηρέτηση από το Δήμο
πορεία της. Ευχαριστώ το Δημοτικό Μηχανικό Αντώνη Χαραλάμπους, ο οποίος έχει
αναλάβει και την επιπρόσθετη ευθύνη της αναπλήρωσης της θέσης του Δημοτικού
Γραμματέα. Ευχαριστώ επίσης όλους τους προϊσταμένους και τα στελέχη των
τμημάτων της δημοτικής μηχανής.
Ευχαριστίες επίσης απευθύνω στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τη συνεργασία
τους και την υπεύθυνη στάση που ακολουθούν σε ότι αφορά στις εργατικές σχέσεις
στο δήμο μας.
Θα ήταν παράλειψη μου αν δεν ευχαριστούσα τους φορείς, οργανισμούς και
δημόσιες υπηρεσίες της πόλης μας για την άψογη συνεργασία που έχουμε. Θα
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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.
Φίλες και φίλοι,

Το 2019 σηματοδοτεί τη συνέχιση των προγραμματισμένων έργων και την έναρξη
της πορείας υλοποίησης μιας σειράς νέων έργων για την πόλη μας στη βάση των
πολιτικών αποφάσεων και προτεραιοτήτων που έθεσε το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Η διαμόρφωση των πολιτικών του Δήμου μας στηρίζεται πλέον σε
ολοκληρωμένους σχεδιασμούς και μελέτες ώστε να τεκμηριώνονται πλήρως οι
αποφάσεις και οι ενέργειες μας.
Ο εκσυγχρονισμός της δημοτικής μηχανής παραμένει μια σημαντική στρατηγική
μας προτεραιότητα. Στοχεύουμε στην ψηλότερη απόδοση με το χαμηλότερο κόστος
ώστε ο δημότης να έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ο Δήμος να στηρίζει
δυναμικά και αποτελεσματικά την ανάπτυξη της πόλης. Συνεχίζουμε την
διαδικασία σταδιακής υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, οργάνωσης και
λειτουργίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού. Οι προσπάθειες
μας το χρόνο που πέρασε επικεντρώθηκαν στην υιοθέτηση της νέας οργανωτικής
δομής του Δήμου, την εισαγωγή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και οριζόντιας
μηχανογράφησης, συστήματος διαχείρισης στόλου, τηλεφωνικού κέντρου 24ωρης
υπηρεσίας και συνεργείου άμεσης παρέμβασης, καθώς επίσης και αναβάθμισης
της διαδικτυακής εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με το δημότη.
Τα συγχρηματοδοτούμενα και πολεοδομικά έργα προχωρούν απρόσκοπτα, τόσο σε
επίπεδο κατασκευαστικών εργασιών όσο και σε επίπεδο σχεδιασμών. Τέλειωσαν τα
έργα της Α’ Φάσης της Αγίας Φυλάξεως, της σύνδεσης της παραλιακής λεωφόρου
με την Φραγκλίνου Ρούσβελτ και του πάρκου της οδού Νίκου Ρούσου, και ήδη
άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τα έργα της Μισιαούλη Καβάζογλου, του
Πράσινου Περίπατου και της Ανάπλασης Όψεων, της Πλατείας Συντάγματος και
της Πλατείας Φιλελλήνων.
Παράλληλα υλοποιούμε την πολιτική μας δέσμευση για αναβάθμιση των
συνοικιών της Λεμεσού. Το 2019 θα αρχίσουν οι εργασίες για την ανάπλαση του
ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας, θα αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για
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2 περιβαλλοντικές γειτονιές, στον Άγιο Σπυρίδωνα και Άγιο Νικόλα, επίσης για
άλλα τοπικά έργα στο Ζακάκι, Αγία Φύλα και Άγιο Ιωάννη, και ταυτόχρονα
προχωρούν οι σχεδιασμοί μας και για έργα σε όλες τις άλλες συνοικίες της πόλης
μας.
Αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα των μεγάλων αναπτύξεων και των ψηλών
κτηρίων, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζει να χειρίζεται τις διάφορες πτυχές του
θέματος με
υπευθυνότητα και ισορροπημένες προσεγγίσεις. Παράλληλα
καταθέσαμε εισηγήσεις για το υπό αναδιαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο που θα
ρυθμίζει τις μεγάλες αναπτύξεις, σε σχέση με την ανάγκη διεξαγωγής
στρατηγικών μελετών για τις συνολικές επιπτώσεις από τις αναπτύξεις αυτές,
αλλά και σε σχέση με τη διεύρυνση των αντισταθμιστικών μέτρων προς την πόλη
για πολιτιστικές υποδομές και κοινωνική στέγη.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας, αποτελούν καθημερινή μας έγνοια: Πρώτη
προτεραιότητα μας η καθαριότητα της πόλης μας. Προχωρούμε με την ενίσχυση
των συνεργείων καθαριότητας σε ανθρώπινο δυναμικό, τη βελτίωση των μεθόδων
και των μηχανικών μέσων και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και επιβολή
εξωδίκων.
Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, η ολοκλήρωση τον Μάρτιο του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας αναμένουμε να δώσει δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης του
κυκλοφοριακού προβλήματος, μέσα από ρεαλιστικές προσεγγίσεις που να
στηρίζονται στις πραγματικότητες της πόλης μας.
Αναφορικά με το μείζον θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης που μας ταλαιπωρεί εδώ
και χρόνια, παρά το ότι η ευθύνη ανήκει στις κρατικές υπηρεσίες, εμείς θα
συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας κτίζοντας πάνω στα καλά αποτελέσματα του
καλοκαιριού που πέρασε. Θα ενισχύουμε και θα αναβαθμίζουμε με προσωπικό και
μέσα την επιτήρηση και την καταπολέμηση της ρύπανσης μέχρι να διασφαλίσουμε
μόνιμα καλά αποτελέσματα.
Τα σημαντικά σημεία αναφοράς της πόλης μας αναβαθμίζονται και
ξαναζωντανεύουν: Ήδη λειτούργησε το νέο σύστημα σιντριβανιών του Αγίου
Νικόλα, προχωρούν τα κατασκευαστικά έργα για την Α’ Δημοτική Αγορά, επίσης ο
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ά φάση της αναβάθμισης της Πλατείας
Ηρώων και κλείνει αισίως και το θέμα της επαναφοράς της διαχείρισης του
Φυτιδείου-ΓΣΟ από τον ΚΟΑ στο Δήμο μας, ώστε να ξαναζωντανέψει και αυτός ο
ιστορικός χώρος.
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Η ενίσχυση των οικονομικών πόρων του δήμου μας αποκτά πλέον ρεαλιστική
προοπτική μέσα από την προωθούμενη ανάπτυξη του τεμαχίου Εναερίου με την
μέθοδο του ΒΟΤ: Στόχος μας είναι μέσα από μια εμπορική ανάπτυξη να έχει ο
Δήμος έσοδα που είναι απαραίτητα, και ταυτόχρονα να γίνει αναβάθμιση της
δημόσιας πλατείας, υπερδιπλασιασμός των δημόσιων χώρων στάθμευσης και
δημιουργία ενός Πολιτιστικού Κέντρου – σημείου αναφοράς.
Μέσα από τη συνεργασία με τους ανθρώπους του πολιτισμού στην πόλη μας
διαμορφώνουμε νέες πολιτιστικές προτάσεις: Οι διεθνούς φήμης παραστάσεις Τα
Μεγάλα Μπαλέτα θα έχουν πλέον και συμμετοχή κυπρίων χορευτών. 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 και την ετήσια παράσταση
όπερας.
Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την αναβάθμιση της εμπλοκής
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ο δήμος μας
αναλαμβάνει το μερίδιο της κοινωνικής του ευθύνης με στοχευμένες κοινωνικές
δράσεις και προγράμματα.
Η πρόταση του Δήμου για Κοινωνική στέγη και προσιτή κατοικία αφορά ανέγερση
520 κατοικιών για κοινωνική στέγη και προσιτή κατοικία στα 3 μεγάλα τεμάχια των
παλιών δημοτικών πολυκατοικιών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στην
περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Τα διαμερίσματα μπορούν να κτιστούν και να
διατεθούν τα επόμενα 5 χρόνια είτε προς ενοικίαση είτε προς αγορά σε νέα
ζευγάρια και οικογένειες, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Είμαστε σε
επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών από το οποίο αναμένουμε τη
διαμόρφωση του απαιτούμενου θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου που θα μας
επιτρέψει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των σχεδιασμών μας.
Αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα των αστέγων, η θέση μας είναι ότι ακόμα
και ένας άστεγος να υπάρχει στην πόλη μας είναι ευθύνη της πολιτείας και της
κοινωνίας να το διαχειριστούμε. Έστω και αν την κύρια ευθύνη για τα θέματα
αυτά φέρουν οι κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, προχωρούμε στην
δημιουργία
ενός Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων το οποίο θα
λειτουργήσει στο Κτηριακό συγκρότημα Άγιος Παντελεήμονας, σε υποστατικά που
θα διαμορφώσει και θα διαθέσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό. Στόχος είναι η παροχή
άμεσης φροντίδας ώστε να αναλαμβάνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά οι
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τη διαχείριση της κάθε περίπτωσης αστέγου.
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Όλες οι πιο πάνω δράσεις και πολιτικές στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του
κυρίαρχου μας στόχου, που εξακολουθεί να είναι μια Λεμεσός της ανάπτυξης, του
πολιτισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτό είναι το όραμα μας και προς
αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα.
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 και στήριξη
τους προς το έργο που προσπαθούμε να επιτελέσουμε στο δήμο μας.
Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη Λεμεσό, είναι η μεγάλη αγάπη
των Λεμεσιανών για την πόλη μας. Πάνω σε αυτή την βάση θα συνεχίσουμε, ως
εντολοδόχοι των συμπολιτών μας, να διαχειριζόμαστε τα κοινά της πόλης μας.
Πριν τελειώσω, επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική μνεία σε 4 ανθρώπους που
έφυγαν από τη ζωή το 2018. Ανθρώπων που είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το Δήμο
μας.
Στις 20 Οκτωβρίου έφυγε ο Μεγάλος Ευεργέτης του Δήμου Λεμεσού Χρίστος
Παπαδόπουλος. Ο Χρίστος Παπαδόπουλος υπηρέτησε τον πολιτισμό και ειδικότερα
το θέατρο με απαράμιλλο ήθος και επαγγελματισμό καταγράφοντας μια τεράστια
προσφορά. Αγάπησε την πόλη του Λεμεσό και έδειξε με τον πιο έμπρακτο τρόπο
αυτή του την αγάπη, δωρίζοντας όλη την περιουσία του στο Δήμο.
Ο δημοτικός υπάλληλος Κίκης Κυριάκου, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, έχοντας όμως
προλάβει να υπηρετήσει το Δήμο ως ένας εξαίρετος πολυτεχνίτης με εργατικότητα
και αξιοπιστία.
Ο Λόης Χαράκης, ως ο πρώτος επιστήμονας Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου,
υπήρξε πρωτοπόρος και πρωτεργάτης στις πιο σημαντικές αποφάσεις και στα πιο
καθοριστικά έργα που διαμόρφωσαν την πόλη μας για μια 30κονταετία, η οποία
υπήρξε και η πιο καθοριστική περίοδος στην ανάπτυξη της. Ο Λόης πρωτοστάτησε
στην υιοθέτηση μέτρων, αλλά και μιας φιλοσοφίας που επέβαλλε ορθολογισμό,
τάξη και αυστηρότητα στα πολεοδομικά θέματα της πόλης μας.
Το περασμένο Σάββατο έφυγε από τη ζωή ο συμπολίτης μας, ιστορικός Αριστείδης
Κουδουνάρης. Μια απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό λόγω της συμβολής
του μεταστάντος στις ιστορικές σπουδές του τόπου μας, αλλά και με την όλη
προσφορά του στα κοινά ως συνειδητός πολίτης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
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συμβολή του Αριστείδη Κουδουνάρη στην ανάπτυξη του ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ από τα πρώτα βήματα του που
ιδρύθηκε το 2005. Είχε μάλιστα πριν από λίγα χρόνια δωρίσει σ’ αυτό το προσωπικό
του Αρχείο, που συμπεριλαμβάνει εκατοντάδες ντοκουμέντα, καθώς επίσης και τη
βιβλιοθήκη του έτσι ώστε να γίνουν άμεσα κτήμα του κάθε μελετητή που
ενδιαφέρεται για την πόλη. Ήδη φάκελοι με αρχειακό υλικό, καθώς και αντικείμενα
βρίσκονται στις προθήκες του Μουσείου.
Ο Δήμος Λεμεσού καταθέτει την βαθιά του εκτίμηση προς τους άξιους αυτούς
συμπολίτες μας.
Αιωνία ας είναι όλων η μνήμη.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι μια καλή και ελπιδοφόρα νέα χρονιά.

