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ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού

Τη Δευτέρα, 14 Μαίου 2018 στις 5.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος,
θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του ζεύγους

Πανίκου και ΄Ελλης Παιονίδη με την ευκαιρία της δωρεάς του Αρχείου και
της Βιβλιοθήκης τους στο Δήμο Λεμεσού.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα

στο Δημοτικό Μέγαρο.

Την Τρίτη, 15 Μαίου στις 9.00 π.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό στο
συνέδριο Best Invest που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο St Raphael.

Στις 11.00 π.μ. θα συναντηθεί με τους καταστηματάρχες / ιδιοκτήτες
κέντρων αναψυχής της περιοχής του Μεσαιωνικού Κάστρου.
Στις 6.30 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του ΣΑΛΑ.

Την Τετάρτη, 16 Μαίου στις 9.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα απευθύνει

χαιρετισμό στη συντονιστική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Prosperity
η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Kapetanios Odyssia.

Στις 4.00 μ.μ. ο Δήμος διοργανώνει στο Δημοτικό Μέγαρο δημόσια
παρουσίαση των έργων –
(α)

Ανάπλαση της Πλατείας Συντάγματος και οδού Ερμού

(β)

Ανάπλαση της Πλατείας Αναγέννησης

(γ)

Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων

(δ)

Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη – Οργανική Σύνδεση
κατά μήκος των οδών Παλλάδος / Δημοκρατίας /
Αλεξανδρείας (Κατασκευαστική Μελέτη)

Την Πέμπτη, 17 Μαίου στις 12.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανοιχτού Σχολείου.

Την Παρασκευή, 18 Μαίου στις 9.30 μ.μ. θα έχει συνάντηση με τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής Λιμένων.

7 Μαίου 2018                       
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 7 Μαίου 2018 στις 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υγειονομικής
Υπηρεσίας στο Ζακάκι (οδός Σερίφου παρά το νέο λιμάνι) η τελετή παράδοσης των μαγνητικών
παγίδων για τα κουνούπια, τα οποία θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του ευκαλιπτόδασους της
δυτικής Λεμεσού παρά την Αλυκή Ακρωτηρίου.
Στις 4.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος, θα παραστεί στη συνεδρία του ΣΥΛ.
Στις 7.30 μμ. ο Δήμος διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του κ. Παύλου Πίπη, εκπαιδευτικού – μουσικού,
στο Δημοτικό Μέγαρο.
Την Τρίτη, 8 Μαίου στις 9.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει το
ΤΕΠΑΚ για την επιλογή του εργαστηρίου ψηφιακής πολιτιστική κληρονομιάς – Unesco Chair.
Tην Τετάρτη, 9 Μαίου στις 9.00 π.μ. θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση που
διοργανώνει το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.
Στις 11.00 π.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει το LITC Russian – English Private
School για τον εορτασμό της Ημέρας Νίκης, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.
Στις 12.30 μ.μ. θα δοθεί δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα «Απολογισμός του έργου της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Θεμάτων με την ευκαιρία της Μέρας της Ευρώπης», στο Δημοτικό Μέγαρο.
Στις 1.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης ΣΑΛΑ.
Στις 4.30 μμ. θα προεδρεύσει κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Υγείας και
Περιβάλλοντος.
Στις 7.30 μ.μ. θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση που διοργανώνει η Πρεσβεία
της Ρωσίας στην Κύπρο για τον εορτασμό της Μέρας Νίκης στο παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο
Την Παρασκευή, 11 Μαίου στις 7.00 μ.μ. θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση
που διοργανώνει το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου για τα έξη (6) χρόνια λειτουργίας του, στο πολιτιστικό
κέντρο Πάνος Σολομωνίδης.

Το Σάββατο, 12 Μαίου στις 9.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα

παραστεί

στο

φιλανθρωπικό

τουρνουά mini-football που διοργανώνει ο Δήμος στα πλαίσια των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, στο γήπεδο Football
park (πάροδος οδού Ν. Παττίχη).
Στις 7.00 μ.μ. θα παραστεί στην τελική εκδήλωση των Επιμορφωτικών Κέντρων Λεμεσού, στην πλατεία
του παλιού λιμανιού.
Την Κυριακή, 13 Μαίου από τις 5.30 μ.μ. μέχρι και τις 9.00 μ.μ. ο Δήμος διοργανώνει εκδήλωση στο
παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο για τον εορτασμό της Μέρας Ευρώπης.
Στις 6.00 μ.μ ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στην εναρκτήρια τελετή του European Tennis Championship,
στο Aphrodite Hills Resort.
Τη Δευτέρα, 14 Μαίου στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή του ζεύγους Πανίκου
και ΄Ελλης Παιονίδη με την ευκαιρία της δωρεάς του Αρχείου και της Βιβλιοθήκης τους στο Δήμο
Λεμεσού. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Μέγαρο.

Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 στις 9.00 π.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος θα
απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη των πανελλήνιων μαθητικών αγώνων
πετόσφαιρας, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο
αθλητικό κέντρο Σ. Κυπριανού.
Στις 10.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης για το Δημοτικό Κέντρο
Εικαστικών Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη.
Στις 7.30 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αμμοχώστου για
να τιμήσει τον Νίκο Φλουρέντζου, πολιτικό και αθλητικό παράγοντα, στο Δημοτικό
Μέγαρο Λεμεσού.
Την Τρίτη, 24 Απριλίου στις 7.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στην συγκέντρωση
που συνδιοργανώνει ο Δήμος με την Αστυνομία και τα Συνοικιακά Συμβούλια για την
απονομή διπλωμάτων στους Παρατηρητές της Γειτονιάς, στο πολιτιστικό κέντρο
Πάνος Σολομωνίδης.
Την Τετάρτη, 25 Απριλίου στις 9.30 π.μ. θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ΚΟΤ, της
Εταιρείας DP WORLD και διεθνών Εταιρειών κρουαζιέρων.
Στις 7.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου
του Τάκη Μιχαήλ «Πίσω από τα ροδοπέταλα», στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημοτικού Μεγάρου.
Την Πέμπτη, 26 Απριλίου στις 5.00 μ.μ. θα προεδρεύσει κοινής συνεδρίας των
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Υγείας & Περιβάλλοντος, ενώ στις 6.00 μ.μ.
συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Παρασκευή, 27 Απριλίου στις 8.30 π.μ. θα έχει συνάντηση στο γραφείο του με
αντιπροσωπεία του ΤΕΠΑΚ για θέματα που αφορούν τη Δημοτική Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη.

Στις 6.00 μ.μ. στα πλαίσια του ετήσιου Maritime Forum που διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Frederick στο ξενοδοχείο Mediterranean, o κ. Δήμαρχος θα λάβει μέρος
σε συζήτηση panel με θέμα «Γαλάζια ανάπτυξη και η επίδραση της στην Κυπριακή
οικονομία».
To Σάββατο, 28 Απριλίου από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ. θα παραστεί στην
εκστρατεία καθαριότητας της Ακτής Ολυμπίων που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού.
Σημείο εκκίνησης η πλατεία Εναερίου.
Την ίδια μέρα διοργανώνεται το 11ο Street Life Festival στις οδούς Αθηνών και
Σαριπόλου από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 7.00 μ.μ.
Στις 8.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Ταινιών
Κινηματογραφικές Μέρες στο Θέατρο Ριάλτο.
Από τις 29 Απριλίου μέχρι και τις 2 Μαίου συμπεριλαμβανομένων ο κ. Δήμαρχος θα
απουσιάζει στη Χάιφα, προσκεκλημένος από τον Δήμαρχο Χάϊφας για να παραστεί
στην τελετή εγκαινίων πλατείας προς τιμή του α. Πρόδρομου Παπαβασιλείου. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στη Χάϊφα ο κ. Δήμαρχος θα έχει επαφές με τις αρχές της
πόλης για προώθηση της συνεργασίας των δύο πόλεων σε θέματα τουρισμού,
καινοτομίας, πολιτιστικών και άλλων δράσεων.

16 Απριλίου 2018     
                                                            ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού

Τη Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 στις 11.00 π.μ. θα δοθεί δημοσιογραφική διάσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο με θέμα τον
11ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου, ο οποίος διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωργίας.
Στις 12.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος, θα συναντηθεί με μαθητές και καθηγητές στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus.
Στις 6.30 μ.μ. θα παραστεί στην ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Γεωργίας στο Columbia Venue, στα πλαίσια του
11ου Διαγωνισμού Οίνου.
Την Τετάρτη, 18 Απριλίου στις 12.30 μ.μ. θα επισκεφθεί το Δήμαρχο ο Βρετανός ΄Υπατος Αρμοστής.
Στις 6.00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση προς τιμή των δωρητών του Μουσείου Αυτοκινήτου.
Την Πέμπτη, 19 Απριλίου στις 12.30 μ.μ. θα επισκεφθεί το Δήμαρχο ο Πρέσβης της Ιταλίας.
Στις 8.00 μ.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών «Κινηματογραφικές Μέρες» στο
θέατρο ΡΙΑΛΤΟ, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ.
Την Παρασκευή, 20 Απριλίου στις 10.00 π.μ. ο Δήμος διοργανώνει αιμοδοσία για ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού.
Στις 7.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση απονομής βραβείων του Β’ πανελλήνιου
λογοτεχνικού διαγωνισμού του Ομίλου «Πνευματικοί Ορίζοντες» που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Μέγαρο.
Το Σάββατο, 21 Απριλίου, στις 8.30 π.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό στον Pantheo Annual Congress 2018 το οποίο θα λάβει χώρα
στο ξενοδοχείο Amathus.
Στις 11.00 π.μ. θα παραστεί και θα κηρύξει την έναρξη της εκδήλωσης «Περπατώ – Διεκδικών με τους τυφλούς» που
διοργανώνει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Σημείο εκκίνησης η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου και σημείο τερματισμού ο
Δημόσιος Κήπος.
Στις 12.30 ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στο Health and beauty forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο Grand Resort από το Vestnik Kipra Group.
Στις 5.00 μ.μ. θα παραστεί στην τελετή βράβευσης των αρίστων αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, ενώ στις 6.00 μ.μ. στα
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου με τίτλο
«Meditation».
Την Κυριακή, 22 Απριλίου από τις 10.00 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ διεξάγονται στο παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο
πυροσβεστικοί αγώνες.
Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου στις 10.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης για το Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών –
Αποθήκες Παπαδάκη.

Στις 7.30 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αμμοχώστου για να τιμήσει τον Νίκο Φλουρέντζου,
πολιτικό και αθλητικό παράγοντα, στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

2 Απριλίου 2018                                               
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Μ. Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 στις 4.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος θα
παραστεί στη συνεδρία του ΣΥΛ.
Στις 7.00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση Light it up blue, ημέρα ενημέρωσης για τον
αυτισμό, κατά την οποία θα φωταγωγηθεί το Δημοτικό Μέγαρο.
Την Μ. Τρίτη, 3 Απριλίου στις 10.30 π.μ. θα επισκεφθεί τη Δημοτική Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη, ενώ στις 12.00 μ. θα προεδρεύσει σύσκεψης για το 12ο Ευρωμεσογειακό
Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι και τις
10 Αυγούστου.
Την Μ. Τετάρτη, 4 Απριλίου στις 8.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας
του Συμβουλίου Δημάρχων Μείζονος Λεμεσού.
Στις 12.00 μ. θα έχει συνάντηση με τον Πρέσβη της Ρωσίας.

26 Μαρτίου 2018                                                         ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 στις 9.30 π.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος, θα
προεδρεύσει σύσκεψης με θέμα την προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας.
Στις 12.45 μ.μ. θα παραστεί στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
με θέμα την πρόσφατη θεομηνία στη Λεμεσό.
Στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος και η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»
διοργανώνουν φιλολογικό μνημόσυνο για τον ποιητή και συγγραφέα Ανδρέα
Παστελλά, στο Δημοτικό Μέγαρο.
Την Τρίτη, 27 Μαρτίου στις 9.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης με θέμα
τις πρόσφατες πλήμμυρες στη Λεμεσό.
Στις 8.30 μ.μ. θα παραστεί στην παράσταση για τα 25χρονα της χορωδίας Ομάδα
Κανταδόροι Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.
Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου στις 12.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς, στις 5.00 μ.μ. της
Επιτροπής Παρακολούθησης ΣΑΛΑ, ενώ στις 6.00 μ.μ. του ΣΑΛΑ.
Στις 7.30 μ.μ θα τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης και πώλησης πινάκων ζωγραφικής,
αγιογραφίας, βιβλίων, γλυπτών και κεραμικών, την οποία οργανώνει ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Καταπολέμησης Μάστιγας της πείνας, στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος
Σολομωνίδης.
Την Πέμπτη, 29 Μαρτίου στις 12.00 μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί σε σύσκεψη στο
Τμήμα Δασών αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Πολεμιδιών.
Στις 6.00 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Παρασκευή, 30 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο

΄Ιδρυμα ΄Αγιος Παντελεήμων.
Στις 4.00 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Παττιχείου
Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου – Κέντρου Μελετών Λεμεσού.
Στις 6.00 μ.μ. πραγματοποιείται παγκοινοτική συγκέντρωση στην Αγία Φύλα, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ναού Παναγίας Χρυσαϊφιλιώτισσας.
Τη Δευτέρα, 2 Απριλίου στις 4.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στη συνεδρία του
ΣΥΛ.
Στις 7.00 μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση Light it up blue, ημέρα ενημέρωσης για τον
αυτισμό, κατά την οποία θα φωταγωγηθεί το Δημοτικό Μέγαρο.

19 Μαρτίου 2018                                                        
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 στις 8.15 π.μ. ο κ. Ν. Νικολαίδης, Δήμαρχος, θα
παραστεί σε συνεδρία του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης / Αξιοποίησης
Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας Λεμεσού (ΟΕΔΑ), στα γραφεία του Δήμου.
Στις 9.30 π.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του Συμβουλίου Δημάρχων Μείζονος Λεμεσού.
Την Τρίτη, 20 Μαρτίου στις 11.00 π.μ. θα συναντηθεί με την Πρέσβειρα της
Ρουμανίας.
Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου στις 4.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει κοινής
συνεδρίας των Επιτροπών Ανάπτυξης, Τουρισμού & Ναυτιλίας, Νεολαίας &
Αθλητισμού και Περιφερειακής Επικοινωνίας & Ανάπτυξης με θέμα «΄Εργα
κοινωνικού μαζικού αθλητισμού».
Στις 6.00 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα τελέσει τα εγκαίνια της
έκθεσης «Βασίλης Μιχαηλίδης, γελοιογραφίες και σκίτσα» στον πολυχώρο «Ρόδι»
Την Κυριακή, 25 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. θα παραστεί στην δοξολογία για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, στον καθεδρικό ναό Αγίας Νάπας.
Στις 11.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παρακολουθήσει την παρέλαση, στη λεωφόρο Αρχ.
Μακαρίου Γ’
Τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου στις 12.30 μ.μ. θα προεδρεύσει σύσκεψης με θέμα την
προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας.
Στις 7.30 μ.μ. ο Δήμος και η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

διοργανώνουν φιλολογικό μνημόσυνο για τον ποιητή και συγγραφέα Ανδρέα
Παστελλά, στο Δημοτικό Μέγαρο.

6 Μαρτίου 2018          
                                     
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 στις 12.00 μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος, θα παραστεί
στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Andrey and Julia Dashin’s Foundation Δρόμου
Νεολαίας, στα πλαίσια του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο.
Στη 1.00 μ.μ. ο κ Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ
στις 4.00 μ.μ. σύσκεψης με τους καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής
κέντρου πόλης, με θέμα τη μελέτη αναζωογόνησης του εμπορικού κέντρου.
Στις 7.00 μ.μ. θα τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Βασίλη Βαγιάννη,
στο ξενοδοχείο Mediterranean.
Την έκθεση οργανώνει ο Πνευματικός ΄Ομιλος
Λεμεσού.
Την Πέμπτη, 8 Μαρτίου στις 9.00 π.μ. διοργανώνονται για 20η χρονιά τα Μαθητικά
Δημοτικά Συμβούλια Γυμνασίων στο Δημοτικό Μέγαρο.
Στις 12.00 μ. θα δοθεί συνέντευξη τύπου με την ευκαιρία της έναρξης των ΛΕΜΕΣΙΩΝ
2018 στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομωνίδης.
Την Παρασκευή, 9 Μαρτίου στις 9.00 π.μ. διοργανώνονται τα Μαθητικά Δημοτικά
Συμβούλια Λυκείων στο Δημοτικό Μέγαρο.
Την Κυριακή, 10 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα τελέσει τα εγκαίνια της
κινητής έκθεσης Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, που διοργανώνει το Λύκειο Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομωνίδης.
Στις 8.30 μ.μ. θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση «Χορεύοντας
για τη ζωή» που διοργανώνει ο Λαογραφικός ΄Ομιλος Λεμεσού στο Παττίχειο Δημοτικό
Θέατρο.

Από τις 11 μέχρι και τις 14 Μαρτίου, ο κ. Δήμαρχος επικεφαλής αντιπροσωπείας του
Δήμου, του ΤΕΠΑΚ και του Κυπρογαλλικού Επιμελητηρίου, θα ταξιδέψει στη
Μασσαλία, αδελφοποιημένη με τη Λεμεσό πόλη για επαφές με το Δήμαρχο
Μασσαλίας και φορείς της πόλης.
Στις 15 Μαρτίου ο Δήμαρχος θα συμμετέχει στο παγκοσμίου φήμης διεθνές συνέδριο
αγοράς ακινήτων ΜΙΡΙΜ στις Κάννες όπου και θα μιλήσει με θέμα «Επενδυτικές
ευκαιρίες στη Λεμεσό» και θα έχει επαφές με επενδυτές.

26 Φεβρουαρίου 2018
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 στη 1.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος, θα
παραστεί σε συνεδρία του Φορέα Κυκλοφοριακών Θεμάτων στη Λευκωσία για την οδό
Μισιαούλη και Καβάζογλου .
Στις 5.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής
για εικαστικά θέματα.
Στις 7.00 μ.μ. θα παραστεί στη διάλεξη που διοργανώνει το ΤΕΠΑΚ με θέμα «Οι
εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων –
Χριστόδουλος Σώζος: ο ήρωας» στο κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος.
Την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου στις 8.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης
για τον 12ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού – ΓΣΟ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 17 και 18
Μαρτίου 2018
Στις 12.30 μ.μ. θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Νεολαίας.
Την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου στις 8.30 π.μ. θα παραστεί σε συνεδρία του
Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης / Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων
επαρχίας Λεμεσού (ΟΕΔΑ), στα γραφεία του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.
Στις 12.30 μ.μ. θα προεδρεύσει σύσκεψης με θέμα την προώθηση του τουρισμού
κρουαζιέρας, ενώ στις 6.00 μ.μ. συνεδρίας του ΣΑΛΑ.
Την Πέμπτη, 1η Μαρτίου στις 10.30 π.μ. θα επισκεφθεί τον Δήμαρχο ο Πρέσβης της
Βουλγαρίας.
Στις 4.30 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει σύσκεψης με τους Βουλευτές Λεμεσού για
το θέμα της ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, ενώ στις 6.00 μ.μ.

συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Παρασκευή, 2 Μαρτίου στις 8.30 π.μ. θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Α’
Αγορά.
Στις 11.30 π.μ. θα παραστεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού
Μουσείου Κύπρου.
Από τις 3 μέχρι και τις 6 Μαρτίου ο κ. Δήμαρχος θα απουσιάζει στο εξωτερικό.
Την Κυριακή, 4 Μαρτίου ο Δήμαρχος Λεμεσού θα είναι ο κύριος ομιλητής στην τελετή
αποκαλυπτηρίων της προτομής του α. Δημάρχου Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου στο
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.
Την Τρίτη, 6 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. θα απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση του
βιβλίου του Δρ. Μαρίνου Κ. Τιμοθέου με τίτλο «Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο» η οποία θα λάβει χώρα στο πολιτιστικό κέντρο
Πάνος Σολομωνίδης.

20 Φεβρουαρίου 2018
                                      ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 στις 8.30 π.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος θα
παραστεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων, ενώ στις
9.30 π.μ. σε σύσκεψη στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τα έργα
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Στις 6.00 μ.μ. θα προεδρεύσει έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
την πρόσφατη θεομηνία στην πόλη μας.
Την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου στις 12.30 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ανοιχτού Σχολείου και στις 2.30 μ.μ. θα παραστεί στη
γενική συνέλευση Ταμείου Ευημερίας του ΣΑΛΑ.

Στις 4.00 μ.μ. θα προεδρεύσει συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών ΣΑΛΑ στο
Δημοτικό Μέγαρο, ενώ στις 5.00 μ.μ. σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
ανάπλαση της πλατείας Ηρώων.
Την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ. πραγματοποιείται η γενική
συνέλευση του Συνδέσμου Συμβουλίων ΄Υδρευσης Αποχέτευσης, στα γραφεία του
ΣΑΛΑ.
Την Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου ο Δήμος τελεί το μνημόσυνο των α. Δημάρχων της
πόλης, στον καθεδρικό ναό Αγίας Νάπας.
Στις 10.30 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η
Βιετναμέζικη κοινότητα της πόλης για τον εορτασμό του νέου έτους, στο θεατράκι της

προκυμαίας.

12Φεβρουαρίου 2018
ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 4.00 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος θα παραστεί σε
συνεδρία του ΣΥΛ.
Στις 7.30 μ.μ. οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου σκορπούν τις μελωδίες τους στην Αγία Φύλα.
Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ. στα πλαίσια των εκδηλώσεων του καρναβαλιού
πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Τέχνη και Καρναβάλι – ο θαυμαστός κόσμος του
καρναβαλιού» στον τεχνοχώρο Art Studio 55 στην πλατεία Ηρώων.
Στις 7.30 μ.μ. Κανταδόροι σκορπούν τις μελωδίες τους στις συνοικίες της Λεμεσού (η Ομάδα
Κυπρίων Κανταδόρων στο Ζακάκι και οι Κανταδόροι ΕΔΟΝ στον Άγιο Νικόλαο)
Στις 8.00 μ.μ. ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με την εφημερίδα «Λεμεσός» διοργανώνουν τη
νυχτερινή παρέλαση της Πελλόμασκας. Της παρέλασης θα προπορεύεται το Βασιλικό ζεύγος ντυμένο
«Πελλόμασκα».
Εκκίνηση από τη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (Αγίου Ανδρέου) και κατάληξη στην πλατεία
Μεσαιωνικού Κάστρου
Στις 8.30μ.μ. ο Δήμος Λεμεσού καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν μασκαρεμένοι για ένα
αλλιώτικο καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και χορό στον «Χορό της Τρίτης» στην πλατεία του
Μεσαιωνικού Κάστρου. Θα διεξαχθεί διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.
Την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου στις 7.30μ.μ. πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Τρακασόλ»
(Μαρίνα Λεμεσού) συναυλία της Ανδρικής Τετραφωνίας Λεμεσού με καντάδες και καρναβαλίστικα
τραγούδια.
Στις 9.00 μ.μ. πραγματοποιείται στον χώρο στάθμευσης Εναερίου υπαίθριος καρναβαλίστικος χορός
των ερωτευμένων. Θα διεξαχθεί επίσης διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης με θέμα «Valentine's Day».
Την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου στη 1.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας της
Διαχειριστικής Επιτροπής.

Στις 7.30μ.μ. ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Φίλοι Λεμεσιανού Καρναβαλιού
διοργανώνουν και φέτος τη Βραδινή Καρναβαλίστικη Ποδαράτη με το σλόγκαν «Νυχτερινά
Μασκαροπερπατήματα». Εκκίνηση από την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) και κατάληξη
στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου.
Στις 8.30 μ.μ. πραγματοποιείται καρναβαλίστικος χορός στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στον
οποίο τραγουδούν η χορωδία των Ονείρων και η Ελένα Σολέα με τη 15μελή ορχήστρα τους υπό τη
διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ζορμπά.

Θα διεξαχθεί επίσης διαγωνισμός ΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και

ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.
Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ. παιδικές χορωδίες τραγουδούν καντάδες και
καρναβαλίστικα τραγούδια στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.
Το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου στις 10.30 π.μ. το τρενάκι του Δήμου θα πραγματοποιεί διαδρομές στο
κέντρο της πόλης, με εκκίνηση από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στην οδό Γλάδστωνος.
Στις 3.00 μ.μ. η Λέσχη Παλαιού Αυτοκινήτου πραγματοποιεί καρναβαλίστικη διαδρομή μέσα στην
πόλη, με εκκίνηση από το χώρο στάθμευσης Εναερίου και κατάληξη την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.
Στις 6.30 μ.μ. πραγματοποιείται η παρέλαση Κανταδόρων σε δρόμους της πόλης, με εκκίνηση από το
Δημοτικό Μέγαρο και κατάληξη την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.
Την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου στη 1.00 μ.μ. πραγματοποιείται η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση
με εκκίνηση από τη λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ (κυκλοφοριακός κόμβος Αγίου Νικολάου) και κατάληξη
τα φώτα τροχαίας Πολεμιδιών (Fairways)
Κατά τη διάρκεια της καρναβαλίστικης παρέλασης ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει συμπολίτες μας για
την πολύτιμη προσφορά τους στο Λεμεσιανό καρναβάλι.
Στις 9..00 μ.μ. οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού κλείνουν με τον υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στην
πλατεία του παλιού λιμανιού. Θα διεξαχθεί διαγωνισμόςΠΕΛΛΟΜΑΣΚΑΣ και ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ.
Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου στις 9.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα παραστεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων.

Δραστηριότητες του Δημάρχου Λεμεσού
Τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου στις 12.30 μ.μ. ο κ. Ν. Νικολαϊδης, Δήμαρχος θα προεδρεύσει
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανοιχτού Σχολείου.
Στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες / κατόχους
υποστατικών των οδών Μισιαούλη & Καβάζογλου και Γιλτίζ για το έργα ανάπλασης
των πιο πάνω οδών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου.
Την Τρίτη, 1η Αυγούστου στις 9.45 π.μ. θα επισκεφθεί τον κ. Δήμαρχο ο κυβερνήτης
του αρματαγωγού πλοίου «Ρόδος» του πολεμικού ναυτικού Ελλάδος.
Στις 6.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την Τετάρτη, 2 Αυγούστου στις 8.00 π.μ. ο κ. Δήμαρχος θα προεδρεύσει συνεδρίας του
Συμβουλίου Δημάρχων Μείζονος Λεμεσού, ενώ στις 6.00 μ.μ. συνεδρίας του ΣΑΛΑ.
Την Πέμπτη, 3 Αυγούστου στις 12.00 μ. θα παραστεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων με θέμα τη ρύπανση της θάλασσας.
Στις 3 και 4 Αυγούστου στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού «Τα Μεγάλα Μπαλέτα»
πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» οι
παραστάσεις μπαλέτου με την Svetlana Zakharova και το έργο «Amore».
Στα πλαίσια των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2017 θα λάβουν χώραν στις 4, 5 και 6 Αυγούστου
αγώνες water beach polo στην αποβάθρα του παλιού λιμανιού από τις 3.00 μ.μ. μέχρι
τις 10.00 μ.μ.

