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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη με την ευκαιρία της
ολοκλήρωσης του 2020 και της έλευσης του 2021.
Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 2020 και της έλευσης του 2021, απευθύνω σε
όλους σας ένα μήνυμα αγάπης και εκτίμησης, και ευχές για κάθε καλό σε προσωπικό και
οικογενειακό επίπεδο.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τους Προέδρους των Δημοτικών Επιτροπών
και το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο, για το έργο που παρήγαγαν και για τη
συνεργασία που είχαμε τον χρόνο που πέρασε, συνεργασία που είμαι σίγουρος θα
συνεχιστεί και το νέο χρόνο, που θα είναι και ο τελευταίος χρόνος της θητείας αυτού του
Δημοτικού Συμβουλίου.
θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Δημοτικό Γραμματέα, τους Τμηματάρχες και το
προσωπικό του Δήμου μας, που παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες του χρόνου που
πέρασε, συνέχισαν να υπηρετούν το δήμο με εργατικότητα και με ευσυνειδησία.
Ευχαριστίες επίσης απευθύνω στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως επίσης και τους
φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια και δημόσιες υπηρεσίες της πόλης μας για την
συνεργασία που έχουμε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και την
εκτίμηση μας προς τον Μητροπολίτη μας και την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού για το
πολυσχιδές ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν για την πόλη μας.
2020 – Χρονιά Πανδημίας
Η χρονιά που μας φεύγει σημαδεύτηκε από την πρωτόγνωρη για τη γενιά μας πανδημία,
η οποία, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα παρέλθει. Η πόλη μας έζησε και ζει ακραίες
συνθήκες, η δε δημοτική μηχανή αναγκαστικά προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, τα
οποία απαιτούσαν επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων, αναθεώρηση στόχων και
προϋπολογισμών και αναδιάταξη πόρων και δυνάμεων του δήμου. Ο Δήμος μας, το
χρόνο που πέρασε, ανταποκρίθηκε με πλήρη επάρκεια στις νέες συνθήκες και ανάγκες,
είτε αυτές αφορούσαν υγειονομικά, ή κοινωνικά ή οικονομικά δεδομένα.
Στρατηγική ανάπτυξης
Ως δημοτική αρχή, μετά την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο κέντρο
της πόλης και στο παραλιακό μέτωπο, προκρίναμε ως βασικό αναπτυξιακό στόχο, την
ενίσχυση της κατεύθυνσης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την πόλη μας,

2

προωθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες να αλληλοενισχύονται μεταξύ τους. Στην πράξη,
αυτό σημαίνει να κατευθυνθούν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες μέχρι
πρόσφατα είχαν συγκεκριμένη χωροθέτηση στο κέντρο της πόλης και στο παραλιακό
μέτωπο, προς το σύνολο του δήμου, αλλά και τον ευρύτερο αστικό χώρο της μείζονος
Λεμεσού. Οι 6 Δήμοι της Λεμεσού συμπράξαμε σε μία αναπτυξιακή συνεργασία, με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη (Ο.Λ.Α.)», με την οποία δεν επιδιώκεται απλώς
η συνένωση των δυνάμεων μας, αλλά ο πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων των
προσπαθειών μας. Βασικός στόχος της αναπτυξιακής αυτής συνεργασίας είναι να
διαμορφώσουμε σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μια ευρύτερη αστική περιοχή με τα
γνωρίσματα μια πόλης έξυπνης, πράσινης, συνεκτικής, φιλικής στους πολίτες,
ελκυστικής στις επιχειρήσεις, που θα υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα. Μετά από ευρύτατη διαβούλευση με τους φορείς της πόλης
μας, αλλά και τους πολίτες, διαμορφώσαμε τις τελικές μας αναπτυξιακές προτάσεις για
τις οποίες θα επιδιώξουμε χρηματοδότηση η οποία να είναι πολυσυλλεκτική και να
στηριχθεί τόσο σε κοινοτικούς, όσο και σε εθνικούς πόρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος μας, ανάλαβε πρωτοβουλίες για ώθηση στη «Γαλάζια
Ανάπτυξη» της πόλης μας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για ένα αειφόρο παράκτιο,
θαλάσσιο και ναυτιλιακό περιβάλλον. Μέσα στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώσαμε στις 29 Μαΐου το πρώτο «Blue Limassol Forum»,
το οποίο είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, καθιερώνοντας το ως ένα σημαντικό
για την πόλη μας ετήσιο θεσμό.
Έργα ανάπτυξης
Η πανδημία το 2020 κόστισε στο δήμο μας απώλεια εσόδων περίπου 3 εκατομμυρίων
ευρώ. Με συνετή οικονομική πολιτική, αντεπεξήλθαμε χωρίς να χρειαστεί να
αναστείλουμε ή να θυσιάσουμε σημαντικά για την πόλη μας έργα.
Στόχος μας ήταν από τη μια να συνεχίσει η αναβάθμιση της ποιότητας της
καθημερινότητας των δημοτών μας και από την άλλη να μην θυματοποιηθεί κανένα
αναπτυξιακό έργο με ουσιαστική ωφελιμότητα στην τοπική κοινωνία και που
επιπρόσθετα θα είχε σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη από την κρίση της
πανδημίας. Προεξάρχουσας σημασίας είναι για μας τα έργα αναβάθμισης και τόνωσης
των συνοικιών της Λεμεσού, τα έργα που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση του δήμου
και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, και τα μεγάλα
αντιπλημμυρικά έργα. Παράλληλος στόχος είναι να μην επηρεαστούν από την κρίση τα
μεγάλα έργα υποδομής της Λεμεσού, όπως η ανάπλαση της περιοχής μεταξύ Μαρίνας
και νέου Λιμανιού (Ακταία Οδός), η δεύτερη και τρίτη φάση της ανάπλασης της οδού
Αγίας Φυλάξεως, η ολοκλήρωση της σύνδεσης της Παραλιακής Λεωφόρου με την
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Φραγκλίνου Ρούσβελτ, η ολοκλήρωση της Ευαγόρα Λανίτη δυτικά, ο σχεδιασμός του
Βόρειου Παρακαμπτήριου, ο παρακαμπτήριος του κέντρου της Αγίας Φύλας, οι
αναπλάσεις κύριων δρόμων της πόλης , όπως η Ομονοίας, Μίλτωνος, Γρίβα Διγενή, και
Γλάδστωνος, και η προώθηση των έργων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
που έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό.
Αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-20,
ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες και παραδόθηκαν στο κοινό το Πάρκο
Αριστείδη Κουδουνάρη, το Πάρκο στην Οδό Φιλελλήνων, και η Πλατεία Συντάγματος ,
Πλατεία Αναγέννησης. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη 6 έργα, η Ανάπλαση της οδού
Μισιαούλη – Καβάζογλου, ο Πράσινος περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και
αρχιτεκτονικά μνημεία και 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 το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στην οδό Φιλελλήνων και το Κέντρο Καινοτομίας
στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ.
Έργα στις συνοικίες
Κατά το 2021 θα βρίσκονται υπό κατασκευή 8 νέα έργα στις συνοικίες της Λεμεσού,
συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ο μεγάλος στόχος μας για
αναβάθμιση των συνοικιών αρχίζει να υλοποιείται. Στις 26/11 προκηρύχθηκε η
προσφορά για κατασκευαστικές εργασίες για την Περιβαλλοντική Γειτονιά στην
Ομόνοια.
Η δεύτερη Περιβαλλοντική Γειτονιά, στον Άγιο Σπυρίδωνα, αναμένεται να
προσφοροδοτηθεί εντός του Ιανουαρίου 2021. Η τρίτη Περιβαλλοντική Γειτονιά, του
Αγίου Νικόλα, σχεδιάζεται να προσφοροδοτηθεί για κατασκευή πριν το καλοκαίρι του
2021. Το πολύ σημαντικό έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας
αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου. Η ανάπλαση του γηπέδου του Αετού, στις
συνοικίες Αγίου Ιωάννη και Απ. Ανδρέα έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται. Για δύο
ακόμα έργα, το Χώρο Εκδηλώσεων στο Συνοικισμό της Αγίας Φύλας και το πάρκο στην
οδό Δημητρίου Χριστοδούλου στην Συνοικία Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, έχουν επίσης
προκηρυχθεί προσφορές. Το έργο της δημιουργίας μεγάλου πάρκου στην οδό Γκογκέν
στο Ζακάκι παρουσιάστηκε στους κατοίκους της περιοχής αρχές του Δεκέμβρη και
αναμένεται να προσφοροδοτηθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2021. Όλα αυτά τα
έργα έχουν στόχο να καταστήσουν τις γειτονιές της Λεμεσού πιο ελκυστικές, πιο
ανθρώπινες και πιο ασφαλείς για τα παιδιά και τα ΑΜΕΑ, και θα αποτελέσουν τους
πυρήνες για περαιτέρω επέκταση σταδιακά της αναπτυξιακής δυναμικής σε ολόκληρη
την έκταση των συνοικιών.

4

Σημεία αναφοράς
Αναφορικά με την ανάπλαση των εμβληματικών σημείων αναφοράς της πόλης μας, η
κατάσταση έχει ως εξής:
Μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και τη δημόσια παρουσίαση της βραβευθείσας
μελέτης για την ανάπλαση της μοναδικής στο είδος της Πλατείας Ηρώων, αναμένεται η
ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και η προκήρυξη των προσφορών για
κατασκευαστικά έργα αρχές του 2021, με έναρξη των εργασιών το Φθινόπωρο του ίδιου
έτους.
Αναφορικά με την επαναλειτουργία του Φυτιδείου Αθλητικού Κέντρου - ΓΣΟ, έχουν ήδη
προκηρυχτεί δύο προσφορές. Η μία αφορά την συντήρηση και επιδιόρθωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και της πλατείας του ΓΣΟ, με στόχο να ξαναζωντανέψει η
δραστηριότητα από φοιτητές και πολίτες τέλος 2021 - αρχές του 2022. Η δεύτερη
προσφορά αφορά τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τα νέα κτήρια αθλητικών
δραστηριοτήτων και το Μουσείο Αθλητικής Ιστορίας του ΓΣΟ που θα προστεθούν στο
χώρο.
Μετά από πολλά χρόνια, έφτασε η ώρα και για την αναβάθμιση του Δημόσιου Κήπου,
το μαστερ-πλαν του οποίου παρουσιάστηκε ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η
αναβάθμιση του Κήπου θα γίνει με τρόπο που να συνδυάζει ψυχαγωγία με εκπαίδευση,
αλλά και να διατηρεί στην σχέση του Κήπου με τη Γιορτή του Κρασιού όπως
διαμορφώθηκε διαχρονικά. Το όλο έργο, του οποίου το συνολικό κόστος θα υπερβεί τα
10 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει σταδιακά, και αναμένεται το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο
να υλοποιεί και ένα τμήμα της αναβάθμισης κάθε χρόνο με τα ανάλογα κονδύλια στον
κάθε ετήσιο προϋπολογισμό. Η πρώτη παρέμβαση που θα γίνει άμεσα με το νέο χρόνο
θα είναι μια εντυπωσιακή αναβάθμιση του παιδότοπου και θα ακολουθήσει μια δεύτερη
δράση που να αφορά τη διαμόρφωση της γραμμικής λίμνης κατά μήκος του Κήπου.
Η νέα, αναβαθμισμένη Α’ Δημοτική Αγορά άρχισε με τρόπο εντυπωσιακό τη λειτουργία
της. Παρόλο ότι η πανδημία επηρέασε αναπόφευκτα τη λειτουργία της, είμαστε
σίγουροι πως η δυναμική που υπάρχει, στην οποία προστέθηκε και η αναβάθμιση της
παρακείμενης πλατείας, θα την επαναφέρει στην πετυχημένη πορεία των πρώτων
μηνών.
Όπως είναι γνωστό, το Λέϊτυς Μάιλ, μετά την διαμόρφωση ενός προκαταρκτικού
ρυθμιστικού σχεδίου από την Πολεοδομία, ζητήθηκε και παραχωρήθηκε στο Δήμο
Λεμεσού για την παραπέρα προώθηση της ωρίμανσης του. Ο Δήμος μας προχωρεί σε
όλες τις απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ώστε η κατασκευή του έργου να
συμπεριληφθεί στους Προϋπολογισμούς του Κράτους για το 2022.
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Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Πόλης
Tο θέμα της δημοσίευσης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η περιοχή μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού, βρίσκεται στο τελικό
του στάδιο. To Πολεοδομικό Συμβούλιο έχει ολοκληρώσει τη συζήτηση και το θέμα έχει
παραπεμφθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τη διενέργεια περιβαλλοντικής μελέτης
Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.
Πολιτική πρασίνου
Αναφορικά με το πράσινο, στη βάση ενός οικολογικού ανασχεδιασμού της πόλης που
να την αναγνωρίζει ως ένα τμήμα ης φύσης, να δημιουργεί δίκτυα πρασίνου τα οποία να
ενοποιούν το αστικό και περιαστικό πράσινο, ο δήμος μας έχει εκπονήσει μια
Ολοκληρωμένη Πολιτική για το Αστικό Πράσινο, η οποία περιλαμβάνει 5 δέσμες
δράσεων: Φύτευση ή αντικατάσταση δεντροστοιχιών σε λεωφόρους και οδούς,
αναβάθμιση, αξιοποίηση όλων των χώρων πρασίνου της πόλης και διασύνδεση μεταξύ
τους σε επίπεδο συνοικίας (περιβαλλοντικές γειτονιές), επιλογή αριθμού μεγάλων
χώρων πρασίνου για σχεδιασμό/τοπιοτέχνηση και κατασκευή σύγχρονων δημοσίων
πλατειών, υιοθέτηση λεπτομερούς πολιτικής για την δημιουργία δημοσίων
πλατειών/χώρων πρασίνου που θα προκύψουν μετά από διαχωρισμούς γης και
δημιουργία περιαστικού πάρκου – αξιοποίηση του Τοπικού Σχεδίου. Σταδιακά σε κάθε
ετήσιο Προϋπολογισμό, θα γίνεται πρόνοια για τις πιο πάνω δράσεις.
Καινοτομία – πολιτικές smart city
Ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του την ανάγκη για
υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στη λειτουργία του και στην επικοινωνία με
το δημότη, ώστε να εκσυγχρονιστεί, να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να εξυπηρετεί το
δημότη πιο αποτελεσματικά. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές καινοτόμες δράσεις
του δήμου, και προγραμματίζονται ακόμα περισσότερες. Τέτοιες δράσεις είναι η νέα
ιστοσελίδα, το Κέντρο εξυπηρέτησης (Calling Center), οι πληρωμές μέσω διαδικτύου, η
νέα εφαρμογή «ΔΗΜΟΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ», οι έξυπνες στάσεις (σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ),
το ενιαίο σύστημα διαχείρισης χώρων στάθμευσης, οι τρισδιάστατες εικονικές
πλοηγήσεις 6 πολιτιστικών υποδομών του Δήμου, η ψηφιοποίηση αρχείων και ο
εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών της δημοτικής μηχανής που θα είναι η βάση για
μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εξυπηρέτηση του δημότη. Στόχος του Δήμου μας είναι
η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής, και
προς την κατεύθυνση αυτή συνεργαζόμαστε με το αρμόδιο Υφυπουργείο. Να
σημειώσουμε επίσης ότι εντός του 2021 θα ολοκληρωθεί και η αντικατάσταση όλων των
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λαμπτήρων οδικού φωτισμού με έξυπνους λαμπτήρες LED, με ένα συνολικό κόστος που
υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Αντιπλημμυρικά Έργα
Το 2021 αρχίζουν από το ΣΑΛΑ και οι κατασκευαστικές εργασίες για τα μεγάλα
αντιπλημμυρικά έργα της Λεμεσού. Παρά την έντονη κινητοποίηση των δημοτικών
υπηρεσιών, οι ελλείψεις στις αντιπλημμυρικές υποδομές της πόλης οδηγούν με κάθε
δυνατή βροχόπτωση σε μεγάλη ταλαιπωρία των δημοτών μας. Αυτές τις ελλείψεις,
σπεύσαμε από την πρώτη στιγμή, να διορθώσουμε, προωθώντας έργα, που δεν έγιναν
όλα αυτά τα χρόνια. Και στο κέντρο της πόλης και στις βόρειες συνοικίες της Λεμεσού.
Επιτέλους αρχίζουν τα έργα. Έχει κατακυρωθεί το συμβόλαιο για 13 αντιπλημμυρικά
έργα, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στις περιοχές βόρεια
της Σπύρου Κυπριανού (Αγ. Φύλα, Εκάλη, Άγιος Γεώργιος κλπ) και αρχίζουν άμεσα οι
εργασίες. Προωθείται επίσης τάχιστα και η ολοκλήρωση της μελέτης για τα πολύ
σημαντικά έργα για το κέντρο της πόλης (Αγ. Φυλάξεως, Ναβαρίνου, Θεσσαλονίκης
Γλάδστωνος), έργα απαραίτητα που δυστυχώς δεν προωθήθηκαν όταν
κατασκευάστηκαν τα έργα ανάπλασης του κέντρου της πόλης.
Καθαριότητα
Τα προβλήματα της καθημερινότητας, εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινή μας
έγνοια. Ο Δήμος μας εγκαινίασε πρόσφατα την εκστρατεία «Καθαρή Λεμεσός». Η
εκστρατεία, αποτελείται από μια σειρά από παράλληλες δράσεις, που περιλαμβάνουν
ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου, αντικατάσταση παλαιού και αγορά νέου
εξοπλισμού, αγορά νέων κάδων απορριμμάτων για δημόσιους χώρους και επιδότηση
αγοράς οικιακών κάδων απορριμμάτων, εγκατάσταση μεγάλων Αυτόματων Μηχανικών
Κομποστοποιητών, εγκατάσταση βυθιζόμενων και ημιβυθιζόμενων κάδων και έναρξη
(εντός του 2021) πιλοτικού προγράμματος χωριστής συλλογής στην πηγή
ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων «Πληρώνω Όσο Πετώ – ΠΟΠ» με
προπληρωμένη σακούλα.
Κυκλοφοριακό
Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, μετά από πολλά χρόνια απραξίας ή ανεπαρκών μέτρων
για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας, η ολοκλήρωση του πρώτου Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έδωσε μια προοπτική επίλυσης του. Το ΣΒΑΚ
προτείνει μέτρα πολυδιάστατα που συμπεριλαμβάνουν μονοδρομήσεις,
πεζοδρομοποιήσεις, ποδηλατοδιαδρομές, χώρους στάθμευσης σε στρατηγικά σημεία,
Park and Ride και ασφαλώς, ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών. Το συνολικό κόστος
υλοποίησης του ΣΒΑΚ Λεμεσού προϋπολογίζεται στα €390 εκατομμύρια, από τα οποία
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τα €60 εκατομμύρια θα πρέπει να εξασφαλιστούν από το Δήμο μας. Ήδη ο Δήμος
προχωρεί σε κινήσεις εξασφάλισης συγχρηματοδότησης για μια σειρά από έργα του
ΣΒΑΚ, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε άλλες περιοχές. Αν υπάρξει η πολιτική
βούληση από το κράτος για να διαθέσει τα ανάλογα κονδύλια τότε μπορούμε να είμαστε
αισιόδοξοι για σταδιακή βελτίωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του
κυκλοφοριακού σε βάθος 10-15 χρόνων. Η πρόσφατη κατακύρωση του έργου για
εγκατάσταση έξυπνων φώτων τροχαίας στον κυκλοφοριακό κόμβο της Αγίας Φύλας,
στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα.
Το σύστημα Park and Ride για γρήγορη και δωρεάν πρόσβαση στο κέντρο της πόλης που
λειτούργησε πρόσφατα, ήταν μια προσπάθεια του δήμου να δοθεί ισχυρή ώθηση στο
σύστημα δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Γιατί τo κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη
μας, όπως σε όλες τις πόλεις, δεν μπορεί να λυθεί χωρίς δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό
το πρώτο, αλλά ουσιαστικό βήμα, με τις 2 κυκλικές διαδρομές και τα 42 συνολικά
δρομολόγια που εξυπηρετούν δωρεάν φοιτητές και εργαζόμενους, μπορεί να
αποτελέσει ένα μεγάλο άλμα για τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Λεμεσό. Εκείνο που
χρειάζεται περαιτέρω, είναι ένας επαρκής αριθμός τέτοιων συστημάτων τόσο για την
εξυπηρέτηση του κέντρου της πόλης, όσο και των περιοχών βόρεια του
αυτοκινητόδρομου (Αγία Φύλα, Εκάλη, κλπ).
Αύξηση Δημοτικής περιουσίας
Ο Δήμος μας προχώρησε στην αγορά οικίας στην οδό Σαριπόλου, ακριβώς πίσω από το
Δημοτικό Μέγαρο. Η οικία θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να στεγάσει υπηρεσίες του
δήμου, οι οποίες βρίσκονται σε άλλους χώρους. Η αγορά αυτή έρχεται σε συνέχεια της
απόκτησης του τεμαχίου Επαμεινώντα, αυξάνοντας έτσι συνολικά κατά 3½ εκατομμύρια
ευρώ τη δημοτική περιουσία.
Πολιτισμός
Ο Πολιτισμός υπήρξε ένα από τα μεγάλα θύματα της πανδημίας, η οποία οδήγησε σε
ακύρωση πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις. Ο Δήμος μας προσπάθησε να
στηρίξει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τους ανθρώπους του πολιτισμού μέσα από μια
σειρά από δράσεις, όπως μειώνοντας τις χρεώσεις σε όλες τις δημοτικές πολιτιστικές
υποδομές, διοργανώνοντας διαδικτυακές παραστάσεις σε συνεργασία με το Παττίχειο,
κλπ. Παρά την πανδημία, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη μπήκε το
2020 σε τροχιά σημαντικών εικαστικών εκδηλώσεων. Ελπίζουμε το 2021 να είναι η
χρονιά εξόδου από την πανδημία και επανόδου στις εκδηλώσεις και γιορτές της πόλης
μας.
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Η Λεμεσός καθίσταται σιγά – σιγά μια πόλη των μουσείων. Σε μερικές βδομάδες
ολοκληρώνεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για το Μουσείο του Λεμεσιανού
Καρναβαλιού και προχωρούμε αρχές του χρόνου με την προκήρυξη προσφορών για
κατασκευή του. Το Μουσείο Αθλητικής Ιστορίας του ΓΣΟ είναι στη διαδικασία
προσφορών για αρχιτεκτονική και μουσειολογική μελέτη. Ακόμα 3 μουσεία βρίσκονται
υπό σχεδιασμό: το Μουσείο στην οικία Χρ. Παπαδόπουλου, και το Βοτανικό Μουσείο
και το Μουσείο Οίνου στο Δημόσιο Κήπο. Μετά την πρόσφατη εξεύρεση κατάλληλου
χώρου επανέρχεται και η προοπτική της δημιουργίας και του Ναυτικού Μουσείου της
πόλης. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι οι πάρα πολλές αξιόλογες ιδιωτικές συλλογές
συμπολιτών μας, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον να τις παραχωρήσουν στο Δήμο μας.
Μέχρι σήμερα η έλλειψη κατάλληλων χώρων ήταν αποτρεπτικός παράγοντας, γι’ αυτό
και προχωρούμε στην ανέγερση κατάλληλων πολιτιστικών υποδομών στο τεμάχιο
Επαμεινώντα που πρόσφατα απέκτησε ο Δήμος μας.
Κοινωνική πολιτική
Ο Δήμος επαναπροσδιορίζει και αναβαθμίζει συνεχώς την εμπλοκή του σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής, με στοχευμένες κοινωνικές δράσεις και προγράμματα. Η
οικονομική δυσχέρεια και η κοινωνική απομόνωση που έφερε η πανδημία, όξυναν τα
υπάρχοντα ή υποβόσκοντα κοινωνικά προβλήματα στην πόλη μας. Μια μερίδα
συμπολιτών μας αδυνατώντας να διαχειριστούν από μόνοι τους την ψυχολογική
καταπόνηση και τα προβλήματα της καθημερινής διαβίωσης τους μέσα στις νέες
συνθήκες, προσέτρεξαν στο δήμο τους για βοήθεια. Ο Δήμος Λεμεσού δεν ήταν δυνατόν
να αφήσει κανένα δημότη, που είχε ανάγκη, αβοήθητο και προσπάθησε να ανταποκριθεί
σε αυτές τις περιπτώσεις με κάθε δυνατό τρόπο. Ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε
υφιστάμενα προγράμματα, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Δημοτικό Κέντρο
Επανένταξης Αστέγων, το Πρόγραμμα Σχολικών Κοινωνικών Λειτουργών για στήριξη
οικογενειών μεταναστών, το πρόγραμμα Κοινωνικός Λειτουργός στο δρόμο για στήριξη
υπηκόων τρίτων χωρών, και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και νέες υπηρεσίες, όπως το
Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Δήμου, αλλά και
πολλοί εθελοντές ανταποκρίθηκαν σε εκατοντάδες εκκλήσεις συμπολιτών μας που
βρέθηκαν σε αδιέξοδα. Για το Δήμο μας η κοινωνική αλληλεγγύη προς τους ευάλωτους
συμπολίτες μας είναι η Λυδία λίθος που κρίνει την ποιότητα και την αξία μας ως
κοινωνία.
Προσιτή στέγη
Η συνεργασία Δήμου και ΚΟΑΓ για την ανέγερση 600 περίπου οικιστικών μονάδων
προσιτής στέγης σε 3 δημοτικά τεμάχια θα βοηθήσουν εκατοντάδες συμπολίτες μας,
όπως νεαρά ζευγάρια, οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων και φοιτητές, να αποκτήσουν
ή να ενοικιάσουν στέγη σε προσιτές τιμές. Η συνολική αξία του έργου υπερβαίνει τα
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€100 εκατομμύρια, και το καθιστά το μεγαλύτερο στεγαστικό έργο που έγινε στον τόπο
μας με εμπλοκή δημοτικής αρχής. Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το έργο
αφορούν στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για διαφοροποίηση των κινήτρων
για προσιτή στέγη, κάτι που εξασφαλίζει και για τα 3 δημοτικά τεμάχια τη δυνατότητα
45% υπερδόμησης αυξάνοντας έτσι τη βιωσιμότητα του όλου έργου. Τελειώνει σύντομα
ο προκαταρκτικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ο Δήμος θα οριστικοποιήσει τους
όρους αντιπαροχής της συμφωνίας με τον ΚΟΑΓ. Το όλο έργο θα γίνει σε 3 φάσεις, η
πρώτη των οποίων αναμένεται να αρχίσει να κατασκευάζεται αρχές του 2022.
Αθλητισμός
Ο δήμος μας και το Αθλητικό του Γραφείο δεν μπορέσαμε λόγω πανδημίας να
διοργανώσουμε τις πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίσαμε με την ευκαιρία της
απονομής στην πόλη μας του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού 2020. Ο πολύ
τιμητικός αυτός τίτλος όχι μόνο για την πόλη μας αλλά και για όλη την Κύπρο, θα ισχύει
και για το 2021, και ελπίζουμε ότι οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε με
τον προγραμματισμό όλων των εκδηλώσεων, μέσα στα πλαίσια των Λεμεσίων 2021.
Ολοκληρώνοντας αυτή την αναφορά μου, απευθύνω ένα μήνυμα σεβασμού και
εκτίμησης προς τους όλους τους συνδημότες και τις συνδημότισσες μας που ως ενεργοί
πολίτες συμμετέχουν στα κοινά του δήμου, και μέσα από οργανωμένα σύνολα και
πρωτοβουλίες πολιτών, ενθαρρύνουν, στηρίζουν ή ασκούν καλόπιστη κριτική στο έργο
που επιτελούμε. 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.
Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού

