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Απολογισμός
Δημοτικού Έργου
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Πολεμίδια
πόλη με όραμα
πόλη με προοπτική...!

Δήμαρχος και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (2006 - 2011)
Αναμνηστική φωτογραφία - Δημοτικό Υπαίθριο Θέατρο «Μάριος Τόκας»

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών
Αγαπητοί Συνδημότισσες και Συνδημότες.
Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
που επικοινωνώ και πάλι μαζί σας! Αυτή τη φορά με ένα
διαφορετικό τρόπο και μέσο. Μέσα από την παρουσίαση των
πεπραγμένων μας.
Χαίρομαι ειλικρινά γιατί τα οράματα μας γίνονται
πραγματικότητα! Με συλλογική προσπάθεια, με ευθύνη
και συνέπεια, σας ταξιδεύουμε, σας ξεναγούμε σ’ αυτή την
απέραντη δημιουργία!
Συμπληρώνουμε σιγά - σιγά τη νέα μας θητεία 2006-2011.
Ακόμα μια πενταετία έργων και δημιουργίας.
Τα Κάτω Πολεμίδια άλλαξαν! Κατά γενική ομολογία από
μια μικρή κοινότητα, μετεξελίχθηκε σε μια πόλη που αξίζει
πραγματικά να ζεις!
Η έκδοση αυτή, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι, ενδιαφέρον
και συναρπαστικό. Γνωρίστε τα Πολεμίδια!
Θέλουμε να μάθετε τα πάντα! Με διαφάνεια και δημοκρατία.
Για να έχετε πρώτο λόγο και ρόλο στα δημοτικά δρώμενα.
Για την αναπτυξιακή πολιτική μας, την προσφορά μας στην
Τέχνη, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.
Τη φροντίδα μας για την Κοινωνική Πρόνοια, το ενδιαφέρον
και τις ευαισθησίες μας για το φυσικό και δομημένο
περιβάλλον. Μάζι κάνουμε το όραμα ζωή και πράξη!
Μια σύγχρονη και όμορφη πόλη, ανθρώπινη και φιλική,
οργανωμένη και λειτουργική για μας και τα παιδια μας.
Από μέρους ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σας
χαιρετώ και σφίγγω το χέρι όλων σας και σας καλώ να
ζήσουμε μαζί, μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές έργων
και δημιουργίας!
Γιώργός Τ. Γεωργίου
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
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Eιδική υπηρεσία ελέγχου αδέσποτων ζώων, «ΑΡΓΟΣ» - Τηλ: 99202066
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Περιβάλλον - Δημόσια Υγεία - Καθαριότητα

Περιβάλλον
Δημόσια Υγεία
Καθαριότητα
Σε συνεργασία με την «Green
Dot» προωθήθηκε η ανακύκλωση
από το σπίτι. Πρόκειται για
μια πράξη ζωής που συμβάλει
τα μέγιστα στη προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο Δήμος μας, είναι από τους
πρωτοπόρους παγκύπρια στην
ανακύκλωση, γεγονός που μας
κατατάσσει στους οργανισμούς με
ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα
περιβάλλοντος.

•

Με στόχο την πάρα πέρα ευαισθητοποίηση
παραχωρήσαμε δωρεάν 1000 κουτιά ανακύκλωσης
χαρτιού αξίας €7.000. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε
στην καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνσης της
ανακύκλωσης από το σπίτι.

•

Συνεχίζουμε με περισσότερη οργάνωση την τριήμερη
αποκομιδή σκυβάλων, το θεσμό των οδοκαθαριστριών
και την εκστρατεία υγειονομικού ελέγχου όλων των
υποστατικών. Προχωρήσαμε στην αγορά και νέου
εξοπλισμού της καθαριότητας (σάρωθρο, εκσκαφέα και
απορριμματοφόρα).
Κόστος: €700.000

•

Πολύ σημαντική απόφαση είναι και η δημιουργία
ειδικής υπηρεσίας ελέγχου αδέσποτων ζώων, «ΑΡΓΟΣ».
Η υπηρεσία αυτή εργάζεται σε εκτεταμένο ωράριο από
τις 6.00 το πρωί μέχρι τις 9.00 - 10.00 το βράδυ. Στόχος
να έχουμε κάθε στιγμή έλεγχο και εποπτεία τόσο για
τη διαβίωση των ζώων όσο και για τα αδέσποτα που
κυκλοφορούν εντός της πόλης. Προσβλέπουμε ότι αυτή
η πρωτότυπη και πρωτοποριακή υπηρεσία θα συμβάλει
σημαντικά στην προστασία των ζώων καθώς και στη
διαμόρφωση συνείδησης για τον κάτοχο των ζώων.

•

Αγορά και εγκατάσταση skip στις συνοικίες για απόρριψη
οικιακών συσκευών και άχρηστων αντικειμένων
και εκστρατείες καθαριότητας σε όλο το Δήμο με τη
συμμετοχή σχολείων και άλλων φορέων.

•

Συνεχής φροντίδα των πάρκων και χώρων πρασίνου σε
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

•

Κλαδέματα και συντηρήσεις δέντρων και πρασίνων σε
πάρκα και πεζοδρόμια.

•

Δημιουργία χώρου σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ
επεξεργασίας και απόρριψης μπάζων και γενικά αδρανών
υλικών, γνωστά ως Πράσινα Σημεία.
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Συμβούλιο - Αποχετεύσεων

Συμβούλιο
Αποχετεύσεων

Ήδη έχει ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση του Συμβουλίου
Αποχετεύσεων Λεμεσού (ΣΑΛΑ) το πρόγραμμα έργων που
αφορούν τόσο τα λύματα όσο και τα όμβρια ύδατα.
Όπως είναι γνωστό στα Κάτω Πολεμίδια άρχισαν από τον
Μάρτιο 2009 και ολοκληρώθηκαν τα έργα των αποχετευτικών
λυμάτων που αφορούν το πυρήνα της πόλης κι άλλων
τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Για το αποχετευτικό
ομβρίων προβλέπονται σημαντικά έργα όπως η κατασκευή
αποχετεύσεων σε συνδυασμό με τα κατασκευαστικά
έργα του κάθετου, οδού Πάφου, οδού Α. Αραούζου και Π.
Αναγνωστοπούλου.
Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής αποχετευτικού
ομβρίων οδού Κυρίλλου Λουκάρεως.
Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής που αλλάζουν
τη ζωή του πολίτη. Το κόστος των έργων θα ανέλθει στα
€12.500.000 για τον πυρήνα Πολεμιδιών και άλλα €20.000.000
για τα έργα που γίνονται σε άλλες συνοικίες.
Υπολογίζεται μέχρι τα τέλη 2012-2013 να έχουν εκτελεστεί
όλα τα έργα που αφορούν αποχετευτικά ομβρίων και
λυμάτων.

Μετακίνηση
Πυλώνων

Οριστικά και επίσημα οι πυλώνες και τα καλώδια υψηλής
τάσεως μετακινούνται από την οικιστική περιοχή των
Πολεμιδιών.
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου, μια νίκη
των Πολιτών, μια πολύ επιτυχής συνεργασία με την Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Τα έργα θα ολοκληρωθούν τέλος του 2011.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Δημόσιοι Χώροι - Πάρκα

Δημόσιοι Χώροι
Πάρκα

Οι δημόσιοι χώροι πρασίνου,
τα πάρκα αποτελούν
έμπρακτες αποδείξεις του
ενδιαφέροντος μας για
ποιότητα ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
πλησιάζουμε στο εκατό
τοις εκατό αναπλάσεις των
δημοσίων χώρων, γεγονός
που δημιουργεί ένα ρεκόρ!

Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκαν τα πιο
κάτω έργα:
•

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στη τοποθεσία
«Καλεβουνάρι» έκτασης 100 στρεμμάτων, στα πλαίσια
του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουν κατασκευαστεί
Σημείο Θέας, μονοπάτια της φύσης, ειδικά περίπτερα
αναψυχής, κατασκηνωτικός χώρος με παγκάκια, καρέκλες
και άλλα πλακόστρωτα.
Το κόστος των έργων ανήλθε στις £120.000 / €205.032.
Στο χώρο προωθήθηκε και η ανέργεση Δημοτικού
Περιπτέρου, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα, με
δαπάνη ύψους €80.000,00.

•

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και πάρκου στην οδό
Γ. Μουρούζη στον οικισμό Αγ. Σπυρίδωνα.
Κόστος: €90.692,68

•

Δημιουργία πάρκου στις οδούς Α. Αδαμαντίου και
Γ. Μουρούζη, το οποίο αποτελείται από παιδική χαρά,
γήπεδο αθλοπαιδιών, πλακόστρωτους διαδρόμους και
χώρο πρασίνου. Κόστος: €175.641,79

•

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και πρασίνου στον 13ον
δρόμο απέναντι από την εκκλησία Αγ. Νικολάου.
Κόστος έργου: €125.641,79

•

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και πρασίνου στον 14ον
- 20ον δρόμο απέναντι από το Β’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο
στον συνοικισμό Αγ. Νικολάου. Κόστος έργου: €120.000

•

Δημιουργία πάρκου και χώρου πρασίνου στα οικόπεδα
Γεδεών - Οδός Αγαλλιανού. Συνδυάζει χώρο αθλοπαιδιών,
παιδική χαρά, πράσινο και φωτισμό.
Κόστος: €123.909,54

•

Διαμόρφωση πάρκου στον 18ον δρόμο, στον
Συνοικισμό Αυτοστέγασης «Α» στον Αγ. Νικόλαο.
Συνδυάζει παιδική χαρά, πράσινο, πλακόστρωτα και
φωτισμό. Κόστος: €128.719,29
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Δημόσιοι Χώροι - Πάρκα
•

Δημιουργία Πάρκου «Δ» Φάση στον Συνοικισμό Αγίου
Νικολάου. Πρόκειται για μια σύγχρονη πρόταση
ανάπλασης του χώρου που συνδυάζει πράσινο, φωτισμό,
καθιστικό, παιδική χαρά, αθλοπαιδειές και αναβαθμίζει τη
συνοικία.
Δημιουργήθηκε επίσης νησίδα πρασίνου στην
Δ’ Φάση στον Συνοικισμό Αγίου Νικολάου. Επιλύθηκαν
επίσης προβλήματα όμβριων υδάτων.
Κόστος έργων: € 137.390,00

•

Δημιουργία πάρκου στο Συνοικισμό Αγίου Νικολάου
στην Α’ Φάση πίσω από τον 22ο Δρόμο. Πρόκειται
για ανάπλαση ενός ξεχασμένου χώρου. Περιλαμβάνει
πράσινο, φωτισμό, καθιστικό.
Κόστος έργου: €100.888,47 + Φ.Π.Α

•

Κατασκευάστηκε Στήλη Εισόδου «Καλωσόρισμα στην
Πόλη» στην είσοδο της οδού Ευαγγελιστρίας παρά τον
κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών. Επίσης έγινε τοπιοτέχνηση
του χώρου και φωτισμός του δασυλλίου.
Κόστος €25.000

•

Ανάπλαση - πρασίνισμα του εμπορικού κέντρου στο
Συνοικισμό Αγίου Σπυρίδωνα.
Κόστος έργου: €10.000

•

Επίσης με ενέργειες μας εκμισθώθηκε στο Δήμο από
τη Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τεμάχιο
τουρκοκυπριακό, παρά την οδό Βασίλη Χαπέσιη.
Το τεμάχιο αυτό, αξιοποιήθηκε δημιουργώντας χώρο
πρασίνου.
Κόστος έργου: €15.000

•

Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον 81ο δρόμο.
Κόστος έργου: €5.000
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Δημόσιοι Χώροι - Πάρκα
•

Ανάπλαση δύο δημοσίων χώρων στις οδούς Χρίστου
Κκέλη και Λαοδικείας στο Μονοβόλικο: Πρόκειται
για σημαντικές αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν
πρασίνισμα, καθιστικό, φωτισμό, παιδική χαρά και
αθλοπαιδειές. Τα έργα είναι πολεοδομικά και το κράτος
κάλυψε τα 2/3 της δαπάνης η οποία ανέρχεται στις
€300.000.

•

Άλλες έξι αναπλάσεις δημοσίων χώρων σε προσφυγικούς
οικισμούς: Τα έργα ολοκληρώθηκαν και παραδίδονται
στους πολίτες. Οι Συνοικίες που έγιναν τα έργα είναι:
Οικισμός Αγίου Ιωάννη, Οικισμός Μακάριος Γ’, οδός Π.
Κουταλιανού στον Οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα, στις οδούς
57ος και 58ος Δρόμος στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης
Φάση Β, στον 68ο Δρόμο στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης
Φάση Β και στον 80ο Δρόμο στο Συνοικισμό
Αυτοστέγασης Φάση Γ’.
Κόστος έργων: €469.47,00
Επίσης στο διάστημα αυτό έγινε ανάπλαση των
vησίδων της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, πρώην
Μακεδονίας. Περιλαμβάνουν πρασίνισμα καθώς και
δέντρα της κυπριακής φύσης. Στα πλαίσια της ανάπλασης
προχωρήσαμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας (ΣΥΛ), στην τοπιοτέχνιση μεγάλης
νησίδας στην συμβολή της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού και
οδού Πάφου.
Κόστος του έργου: €25.629

•

Πρασίνισμα έγινε και στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη,
δημιουργώντας μια σύγχρονη και όμορφη εικόνα.
Κόστος έργου: €30.000

•

Δημιουργία σύγχρονου πάρκου με περίπτερο, χώρου
πρασίνου, παιδική χαρά, πλακόστρωτα στην οδό Αθηνάς
Ταρσούλη. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που
περιλαμβάνει και δημοτικό περίπτερο, αναβαθμίζει τη
συνοικία και προσφέρει ποιότητα ζωής!
Κόστος έργου: €220.000

Τα πιο πάνω έργα, παραδόθηκαν στους πολίτες. Συνολικά
το κόστος των έργων ξεπερνά τα €2.300.000,00.
Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Κτηνοτροφική - Περιοχή

Κτηνοτροφική
Περιοχή

Η επίλυση του προβλήματος της Κτηνοτροφικής περιοχής
είναι πια γεγονός! Μετακινείται στο απώτερο σημείο Ύψωνα
- Παλώδιας - Πολεμιδιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που
έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος, γύρω στους 10 κτηνοτρόφους έχουν
δηλώσει ενδιαφέρον για να μετακινηθούν. Οι υπόλοιποι θα
αποζημιωθούν και θα αποχωρήσουν από το επάγγελμα.

Δικαίωση των αγώνων και
των προσπαθειών!

Η απόφαση για μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής
συνιστά δικαίωση των αγώνων και των κόπων μας. Επιτέλους
τροχιοδρομήθηκε η λύση του προβλήματος.
Η απόφαση έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο
στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 και συμπεριλήφθηκε στους
προϋπολογισμούς του 2010.
Ηδη άρχισε η αποξήλωση των κτηνοτροφικών μονάδων για
όσους θα αποζημιωθούν.
Αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, έχουν
προχωρήσει στην απαλλοτρίωση της γης και του οδικού
δικτύου.
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Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Πόλη Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής!

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Ανθρωπιάς
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Κοινωνική - Πρόνοια

Κοινωνική
Πρόνοια

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων - Info Point
Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του, το Κέντρο
Πληροφόρησης Νέων, γνωστό ως Info Point. Το κέντρο
στεγάζεται στο παραδοσιακό πυρήνα, πίσω από τα
κεντρικά γραφεία της Συνεργατικής Πολεμιδιών και έγινε σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας.
Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει την Στέγη για σωστή
και υγιή απασχόληση των Νέων μας. Το Info Point είναι μια
σύγχρονη πρόταση ψυχαγωγίας και δραστηριοποίησης των
νέων μας. Κόστος έργου € 100.000,00.

Αποδεικνύουμε καθημερινά
με πράξεις το ζωηρό
ενδιαφέρον μας για
την κοινωνική μέριμνα,
την αλληλεγγύη και τη
στήριξη μας στο πάσχοντα
συνάνθρωπό μας!

Προωθήθηκαν ακόμα σ’ αυτό το διάστημα:
•

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Νέων λειτουργεί για 9η συνεχή
χρονιά με σπουδαίο έργο. Μέχρι σήμερα, βοηθήθηκαν
άνω των 100 παιδιών που κάνουν τις σπουδές τους και
χρειάζονται τη στήριξη του Δήμου, με ποσό πέραν των
€250.000,00.

•

Οικονομικό διάβημα, εκστρατεία «Μαραθώνιος
Ανθρωπιάς» καθώς και άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης
του ιδρύματος υποτροφιών.

•

Δημιουργήσαμε τον θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου και
προσβλέπουμε να αποτελέσει χώρο έκφρασης και
δημιουργίας των νέων και των κατοίκων της περιοχής.
Λειτουργούν ήδη σημαντικά προγράμματα, όπως θέατρο,
οινολογία, αισθητική, διακοσμητική, ζωγραφική, πιγκπογκ και προγράμματα διαλέξεων σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Intercollege και πρόγραμμα
διδασκαλίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το Ανοικτό
Σχολείο λειτουργεί στο Λύκειο Πολεμιδιών, σ’ ένα
σύγχρονο και πρότυπο κτιριακό συγκρότημα. Ο θεσμός
του Ανοικτού Σχολείου επιχορηγείται κατά €70.000 κάθε
δύο χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής καθώς και τη Σχολική Εφορεία για την
εθελοντική προσφορά τους καθώς και την άριστη
συνεργασία τους.
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Κοινωνική - Πρόνοια
•

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού
Πάνω και Κάτω Πολεμιδιών ενώσαμε τις δυνάμεις μας
και δημιουργήσαμε το Συμβουλευτικό Κέντρο για την
οικογένεια και για νέους. Στεγάζεται στο πρώην κτίριο της
Μητρόπολης στο δρόμο Πλατρών. Το Κέντρο φέρει το
όνομα «Ηράκλειτος» και ήδη σημειώνει αξιόλογη δράση.
Αυτή τη στιγμή γύρω στα 50 άτομα, τυγχάνουν της
στήριξης και φροντίδας του Κέντρου Στήριξης.

•

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού
(ΣΚΕ) και το Σύνδεσμο Πολυτέκνων προχωρήσαμε στη
δημιουργία του Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης
Παιδιών «Ο Δάμων». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που
επιχορηγήθηκε για 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το οποίο στεγάζεται στο 28ον Δημοτικό Σχολείο.
Το Κέντρο βασικά στοχεύει στην εξυπηρέτηση της
εργαζόμενης μάνας και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες μητέρες.
Εργάζεται μ’ εκτεταμένο ωράριο από 2.00μ.μ. μέχρι
7.30μ.μ. το βράδυ και αργίες.
Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του
ΣΚΕ για τη βοήθεια και στήριξη τους!

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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•

Ανασυστάθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και ήδη
έχει αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες.

•

Διοργανώσαμε και φέτος την καθιερωμένη αιμοδοσία.
Ο Δήμος διαθέτει Τράπεζα Αίματος και μπορεί κάθε
δημότης σε δύσκολες στιγμές με αίτηση να κάνει χρήση
του δικαιώματος για αίμα.

Κοινωνική - Πρόνοια
•

Λειτουργούν στο Δήμο μας ακόμα οι Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας ως Κέντρο Στήριξης Παιδιών κάτω των 6 ετών.

•

Εγκαταστάθηκε σε νέα κτίρια, η Λέσχη Ηλικιωμένων με το
Ιατρείο στο Συνοικισμό Μακάριο Γ’ και προχωρούμε στη
δημιουργία νέου Ιατρείου στον Συνοικισμό Αγίου Ιωάννη,
σε κτίρια που παραχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

•

Προχωρούμε επίσης στη δημιουργία δεύτερης Λέσχης
Ηλικιωμένων στο κέντρο των Πολεμιδιών, στην οδό
Αντώνη Κατσαντώνη, πίσω από το Δημαρχείο. Πιστεύουμε
ότι θα αποτελέσει ακόμη μια στέγη ψυχαγωγίας των
Ηλικιωμένων μας.

•

Ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους Ηλικιωμένους,
οι οποίοι καταβάλλουν μόνο το 10% της σύνταξης τους,
50% για Πολύτεκνους και ελαφρύνσεις για χήρες και
ανάπηρους. Άνω των 75 ετών απαλλάσονται από την
φορολογία εντελώς.

•

Ετήσια εκδρομή - κρουαζιέρα Ηλικιωμένων με
επιχορήγηση από το Δήμο €85

•

Κατ’ οίκων Φροντίδα Ηλικιωμένων
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο δικό σας χώρο!
Καθαριότητα σπιτιού, ατομική φροντίδα. Μεταφορά και
συνοδεία σε εξωτερικές εργασίες, ετοιμασία φαγητού,
συντροφιά.

•

Πρόγραμμα «Κοινοτικής Εργασίας» σε συνεργασία
με το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας. Με το πρόγραμμα αυτό, δίδεται η ευκαιρία
σε ελαφροποινίτες φυλακισμένους να απασχολούνται
σε διάφορες εργασίες του Δήμου. Πρόκειται για μια
σημαντική δράση ανθρωπιστική και κοινωνική που
προσφέρει δυνατότητες σ’ αυτούς τους ανθρώπους για
ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση.

•

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την περιοχή είναι η
δημιουργία Τοπικού Γραφείου Ευημερίας της περιοχής
μας. Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει σημαντικά την
ενίσχυση της Κοινωνικής Πρόνοιας και τη συμπαράσταση
στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.
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Παιδεία

Παιδεία

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα Παιδείας. Σε
συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία επιδιώκουμε τη συνεχή
αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.
Είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα τα σχολεία, οργανώσαμε
συναντήσεις με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και τροχιοδρομήθηκαν λύσεις για αρκετά
προβλήματα.
Το Υπουργείο Παιδείας μας ενημέρωσε και γραπτώς για
τους σχεδιασμούς του σχετικά με τις κτιριακές ανάγκες της
περιοχής μας για τα επόμενα χρόνια.
Σημαντικό επίτευγμα είναι η δημιουργία στο Δήμο μας, στην
περιοχή Αγίου Σιλά, νέου, σύγχρονου πρότυπου κτιρίου που
θα φιλοξενήσει τη νέα Τεχνική Σχολή.
Μόνιμος και διαρκής στόχος μας είναι η κατάληξη σε
συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Βρετανικές
Βάσεις για αγορά του Οικισμού Βερεγγάρια έκτασης 240
σκαλών.
Η δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής ή Ερευνητικού
Κέντρου, βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες τόσον εμάς
όσο και της Κυβέρνησης.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Παιδεία... το μέλλον μας για ένα καλύτερο κόσμο!

Τέχνη - Πολιτισμός

Τέχνη
Πολιτισμός
Το ενδιαφέρον μας για την
Τέχνη και τον Πολιτισμό
είναι συνεχές και αδιάκοπο.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι
αποτελεί επένδυση ζωής.
Είναι η μόνη οδός για να
προσβλέπουμε σ’ έναν κόσμο
καλύτερο. Δίκαια ο Δήμος
μας, χαρακτηρίζεται Δήμος
του Πολιτισμού.

Προωθήσαμε:
•

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Δευτέρα Καθαράς,
εκδηλώσεις που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

•

Προωθήσαμε με επιτυχία για 9η συνεχή χρονιά σε
συνεργασία με το θέατρο Ριάλτο το Φεστιβάλ Κλασικής
Μουσικής «Βερεγγάρια» υπό την διεύθυνση του
κ. Ματθαίου Καριόλου.

•

Προωθήσαμε και φέτος τον Πολιτιστικό Μήνα Μαθητικής
Δημιουργίας. Ένα θεσμό αφιερωμένο στους νέους όπου
παρουσιάζουν τις δημιουργίες και το ταλέντο τους μέσα
από μια σειρά πολιτιστικών δράσεων. Για το σκοπό αυτό,
στηρίζουμε οικονομικά κάθε σχολείο με ποσό ύψους
€500 ετησίως.

•

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι και το Πολιτιστικό Φθινόπωρο
υπήρξαν γεγονότα σημαντικά. Το κοινό έχει την ευκαιρία
να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει απολαμβάνοντας
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επιπέδου, που καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με δωρεάν είσοδο.

•

Το Δημοτικό Θέατρο, θα ονομάζεται πλέον με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δημοτικό Υπαίθριο
Θέατρο «Μάριος Τόκας» τιμώντας τον συμπατριώτη μας
μουσικοσυνθέτη.

•

Επιχορήγηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Σωματείων για κάθε πολιτιστική δράση τους £300/€512,
με στόχο την ενίσχυση του πνευματικού και μορφωτικού
επιπέδου της περιοχής.
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Για μας η Τέχνη και ο Πολιτισμός, αποτελούν έργα καθημερινής προσπάθειας,
συνέχειας και διάρκειας. Δεν είναι πάρεργο!
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Τέχνη - Πολιτισμός
•

Για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με το ΕΚΑΤΕ,
διοργανώσαμε Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής. Καλλιτέχνες
από την Κύπρο και το εξωτερικό, εργάστηκαν στο Δήμο
μας και τα έργα τους τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία
του Δήμου, όπως στο λόφο Καλέβουναρι και σε νησίδα
πρασίνου παρά το Carrefour.

•

Διοργανώσαμε επίσης Συμπόσιο με θέμα: «Ηθική και
πολιτική» σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιστημονική
Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και επίσης
Συμπόσιο με θέμα: «Η πολιτική της Παγκοσμιοποίησης».

•

Το γεγονός της χρονιάς! Είναι η απόφαση μας για τη
δημιουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής υπό τη Διεύθυνση
του Μαέστρου κ. Πανίκου Στυλιανού. Πρόκειται για
σημαντικό γεγονός που δίνει νέα ώθηση στα μουσικά και
Πολιτιστικά πράγματα της Πόλης.

•

Ετοιμασία ταινίας μικρού μήκους με θέμα την Ιστορία,
Αρχαιολογία, Παραδόσεις, ήθη και έθιμα των Πολεμιδιών.
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Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Αρχιτεκτονική
Κληρονομιά

•

Με συνέναιση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης του συμπλέγματος
των κτιρίων στο 1ο Δρόμο στην Τουρκοκυπριακή
Συνοικία. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και
αναμένεται παράδοση των έργων.
Τα κτίρια με ενέργειες μας έχουν κηρυχτεί ως διατηρητέα
από το Κράτος και αποτελούν πλέον μέρος της
αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Αποτελεί τη συνέχεια της
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
μας. Είναι ο Πολιτισμός
μας. Διασώζουμε όλα τα
κτίρια, τα μνημεία και
τους θυσαυρούς μας. Δεν
αφήνουμε τίποτα στη τύχη!

Το κόστος των έργων ανήλθε στις €500.000. Πρόκειται
για ένα σημαντικό έργο που εντάσσεται στα πλαίσια της
Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και συμβάλλει στην
ανάδειξη του ιστορικού κέντρου.
Οι χώροι θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία
Αρχαιολογικού Κέντρου και Ιατρικού Μουσείου.
•

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία Μνημείου Υπέρ
των Ηρώων για την Ελευθερία και Δημοκρατία: Το
έργο ολοκληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε χώρο που
παραχώρησε η εκκλησιαστική επιτροπή Παναγίας
Ευαγγελιστρίας. Κόστος έργου: €12.000

Έργα - Ανάπτυξης

Έργα
Ανάπτυξης
Η ανάπτυξη, τα έργα υποδομής
βρίσκονται καθημερινά στην
ατζέντα μας. Πιστέψετε μας,
χρειάζεται σκληρή δουλειά
για να προωθηθεί ένα
έργο υποδομής, χρειάζεται
προγραμματισμός σχεδιασμός,
οικονομική τεκμηρίωση,
εξασφάλιση πόρων και συνεχές
τρέξιμο για την προώθηση της
εκτέλεσης τους.

1. Μέτρα Οδικής Ασφάλειας
α. Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας στη συμβολή των οδών
Συνεργατισμού - Γρ. Αυξεντίου
Με συντονισμένες ενέργειες και πολλή προσπάθεια,
λύσαμε το πρόβλημα στην επικίνδυνη διασταύρωση των
οδών Συνεργατισμού - Καρμίου και Γρηγόρη Αυξεντίου, με
την εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας.
Καθοριστική ήταν η βοήθεια του Φορέα Κυκλοφοριακών
Μελετών, αφού το έργο έγινε με την έγκριση και
οικονομική στήριξη του. Το κόστος του έργου ανήλθε στις
£40.510/€69.216,39.
β. Υπερυψωμένες διαβάσεις - κυρτώματα
Στα πλαίσια των μέτρων οδικής ασφάλειας, κατασκευάσαμε
υπερυψωμένες διαβάσεις στις οδούς Μυστρά και στη
διασταύρωση Αγίας Αναστασίας και Πατριάρχου Φωτίου.
Το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε στις €427.150,36
Πιστεύουμε ότι με αυτά τα μέτρα, συμβάλαμε στην
απάμβλυνση του προβλήματος της ταχύτητας και της
επικινδυνότητας των δρόμων αυτών.
Στα πλαίσια των Αντισταθμιστικών ηλεκτροφωτίστηκαν
οι οδοί Θεόδωρου και Ελισάβετ Σκελέα, δαπάνης ύψους
€25.000 όπως και η Αγίας Βερονίκης με ποσό ύψους
€10.000.
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Έργα - Ανάπτυξης
γ. Οδική Ασφάλεια Δρόμος Αγίου Σιλά
Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα
οδικής Ασφάλειας στο δρόμο
Αγίου Σιλά - Κάθετος Δρόμος
Νοσοκομείου. Πρόκειται για
επείγουσας σημασίας έργα που με
πιέσεις του Δήμου, έγινε κατορθωτό
να εγκριθούν από το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων. Κόστος:
€215.000,00
Με τα έργα αυτά, αντιμετωπίζονται
πολλές αδυναμίες που υπήρχαν
στην συμβολή του Κάθετου Δρόμου
και του Δρόμου Αγίου Σιλά.
Επίσης, κατασκευάστηκαν
κυρτώματα στις οδούς Στωικών,
Μυρτίδος, Σωτήρη Σκίπη,
Π. Αναγνωστοπούλου, Ι. Μέγιερ,
Μανώλη Χιώτη, Κ. Λουκάρεως,
Βασίλη Τσιτσάνη και Βασιλίσσης
Όλγας. Κόστος έργων: €250.000,00

2. Αναδόμηση Β’ Φάσης Συνοικισμού
Μακάριος Γ’
Ολοκληρώθηκε η αναδόμηση και της Β’ Φάσης του
Συνοικισμού Μακάριος Γ’ και έτσι επιλύονται προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι κατοικίες. Σ’ αυτό το διάστημα,
ολοκληρώθηκε η βελτίωση όλου του οδικού δικτύου.
Ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή πεζοδρομίων στη
Β’ Φάση.

3. Κατασκευή οδικού δικτύου στην “Ν” Φάση
Με σχέδια και ενέργειες του Δήμου, έγινε κατορθωτό
να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις από το κράτος και
κατασκευάστηκε οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια και
αποχετευτικό ομβρίων στην περιοχή Αυτοστέγασης
“Ν” Φάσης.

4. Συντήρηση πολυκατοικιών στον
Συνοικισμό Άγιου Ιωάννη - Ανέγερση Νέων
Πολυκατοικιών
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
άρχισε και συνεχίζεται η συντήρηση του Συνοικισμού
Αγίου Ιωάννη. Θα επιδιώξουμε σταδιακή βελτίωση
και αναβάθμιση του συνοικισμού. Στόχος μας είναι ο
Συνοικισμός να αποκτήσει σταδιακά μια σύγχρονη και
ευπρεπή εικόνα.
Επίσης σε χώρους που υπάρχει δυνατότητα, στις οδούς
Μελίνας Μερκούρη και 11ο Δρόμο ανεγείρονται
2 πολυκατοικίες των 12 και 18 Διαμερισμάτων αντίστοιχα.
Θα προωθηθούν όλα τα έργα υποδομής, αποχετευτικό
όμβριων, πεζοδρόμια. οδικά δίκτυα, φωτισμός.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Έργα - Ανάπτυξης

5. Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο
Μονοβόλικο
Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα με τη στάθμευση
αυτοκινήτων στη συνοικία Μονοβόλικος, οδός Κυβέλης,
με την κατασκευή χώρου στάθμευσης. Συγκεκριμένα,
έγινε επέκταση του υφιστάμενου αδιεξόδου προς το
χώρο πρασίνου, μεγαλώνοντας το χώρο στάθμευσης.
Στα πλαίσια του έργου έγινε τοπιοτέχνηση του δημόσιου
χώρου. Ικανοποιήθηκαν με αυτό το τρόπο αιτήματα
των δημοτών για καλύτερη διαχείριση του χώρου
στάθμευσης.

6. Ευθυγράμμιση της οδού Θ. Ποταμιάνου
Ολοκληρώθηκαν τα έργα της κατασκευής της οδού
Θ. Ποταμιάνου που συνδέει τον κυκλικό κόμβο Ορφανίδη
με το Σύλλογο Χ’ Θεοδοσίου.
Πρόκειται για σημαντικό έργο το οποίο αναβαθμίζει την
εικόνα της περιοχής και επιλύει σοβαρά προβλήματα
κυκλοφοριακής διαχείρισης. Στα πλαίσια του έργου
κατασκευάστηκαν οι χώροι στάθμευσης “on street
parkings” της Α’ Φάσης της Λεωφόρου Σπ. Κυπριανού.
Το κόστος του έργου ανήλθε στο € 2.050.321.

7. Τοπιοτέχνηση Δρομογεφυρών
Στα πλαίσια της κατασκευής των Υπέργειων Γέφυρων,
πρώτοι και έγκαιρα έχουμε εγκρίνει τα σχέδια
τοπιοτέχνησης που περιλαμβάνουν μια σύγχρονη
πρόταση αναβάθμισης και ευπρέπειας των κυκλικών
κόμβων, καθώς και του τμήματος που συνδέει τους
κυκλικούς κόμβους Λιμάνι - Πολεμιδίων. Τα έργα άρχισαν
το 2008 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2009. Η
περιοχή ευπρεπίστηκε και απόκτησε ένα αναβαθμισμένο
χαρακτήρα.
Κόστος έργων: € 1.000.00,00
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Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Πόλη ανάπτυξης
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Έργα - Ανάπτυξης

8. Οδικά Έργα
•

Επίσης σ’ αυτό το διάστημα κατασκευάστηκαν 80.000 τ.μ.
πεζοδρομίων, δαπάνης €1.800.000.

•

Έγινε ακόμα το 2008 η επίστρωση δρόμων με πρέμιξ στις
οδούς: Φειδιππίδου, 9ος Δρόμος, Βέροιας,
Πάρ. Βέροιας, Ευριβιάδου, Καρόλου Νόρμαν, Ι.Μέγιερ,
Μ. Χιώτη, Βασιλίσσης Σοφίας, Κοκκινόκαμπου, Γ. Σισσίνη,
Παν. Αναγνωστοπούλου, Ιόλης, Ευγ. Βουλγάρεως,
Μαντινείας, Μονεμβασίας, Κωπαΐδος, Ορχομενού,
Πάρ. Ορχομενού, Αγ. Αναστασίας, 5ος Δρόμος,
Μαρ. Γερουλάνου, Άδας (Νότια), Άδας (Βόρεια).
Το κόστος των έργων ανήλθε στις €256.290.

•

Προωθήθηκαν νέα οδικά έργα το 2009 που ολοκληρώθηκαν,
δαπάνης ύψους €150.000. Πρόκειται για τους Δρόμους:
Γοργίου, Πάροδος Γοργίου, Σκρα, Κάλχαντος, Λυσίου,
Έκτωρος, Καλαβρύτων, Λόγγου, Κοκκινόγης, Σαρδέων,
Σαρδέων-Κοκκινόγης, Κρατερού, Βασίλη Μιχαηλίδη,
Ν. Σοφοκλέους, Λαοδικίας, Κάτω Αλωνιών, 2ος Δρόμος,
22ος Δρόμος, Τεμπών, Πάροδος Τεμπών, Ρεματιάς,
Π. Αναγνωστοπούλου (μέρος), Στέλιου Καζαντζίδη (μέρος),
Ευριλείας, Μ. Γερουλάνου & Ευρικλείας, Σοφοκλέους,
Ονουφρίου Κληρίδη, Θέτιδος, Ερρίκου Ντυνάν, Πνικός,
92ος Δρόμος, Σπύρου Μελά.

9.

Βιομηχανικό Οδικό Δίκτυο ΒδΑ4
Ένα έργο ζωής που ανακουφίζει τους επαγγελματίες
της περιοχής. Πρόκειται για το Οδικό Δίκτυο στη
Βιομηχανική Περιοχή κοντά στο Νεοφιέστα, το οποίο
αναβαθμίζει την εικόνα της περιοχής. Είναι έργο το
οποίο περιλαμβάνει όλες τις υποδομές, αποχετευτικά,
υπηρεσίες, πεζοδρόμια, και φωτισμό.
Το κόστος του έργου ανήλθε περίπου στις €1.196.000
και επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου.
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Έργα - Ανάπτυξης

10. Χώροι στάτάθμευσης την τοποθεσία
Καλέβουναρι, γύρω από Κλειστό Στάδιο
Ανόρθωσις
Έχουμε κατακυρώσει προσφορές για εκτέλεση των
έργων. Πρόκειται για σημαντικά έργα που θα επιλύσουν
σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής διαχείρισης και θα
αναβαθμίζουν την περιοχή.
Κόστος έργων: € 300.00.00

11. Ανάπλαση του Ποταμού Γαρύλλη
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα ζωής
που επηρεάζουν την Μείζονα Λεμεσό. Το έργο γίνεται
σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού. Αναμένεται
έναρξη έργων το Φθινόπωρο του 2010. Το έργο θα
χρηματοδοτηθεί κατά 90% από τα διαρθρωτικά ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κόστος έργων: € 300.00.00

12. Αναβάθμιση της οδού Δημητσάνης
Έχει εγκριθεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο αναβαθμίζει
την οδική αυτή αρτηρία. Το έργο ξεκίνησε τέλη
του 2009 και αναμένεται ολοκλήρωση του το 2010.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναβαθμίζει
σημαντικά την περιοχή.
Κόστος έργου: € 1.000.000

13. Ηχοπετάσματα
Έγινε η τοποθέτηση με βάση μελέτη και έρευνα που
έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ηχοπετασμάτων
κατά μήκος των δρομογεφυρών. Θα βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνοντας την
ηχορύπανση.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Έργα - Ανάπτυξης

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Όπως είναι γνωστό, λόγω της ύπαρξης πολλών περίκλειστων
Τουρκοκυπριακών Τεμαχίων γης και της έλλειψης ανάπτυξης,
πολλές Ελληνοκυπριακές περιουσίες είναι περίκλειστες. Το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε ρυθμικό σχέδιο
και για τις περιοχές αυτές το οποίο ενέκρινε το Δημοτικό
Συμβούλιο. Διευκολύνουμε έτσι τους ιδιοκτήτες της γης και
βοηθούμε στην ομαλή και ορθολογική ανάπτυξη.

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Με ενέργειες του Δήμου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών η ετοιμασία Ρυθμιστικού και κατασκευαστικών
σχεδίων του Δρόμου Αγίου Σιλά.

Περιοχής Νοσοκομείου
Βούππες
Κάτω Αλωνιών
Μοσφιλούδι:

Δρόμου Αγίου Σιλά

Επίσης, στα πλαίσια της ετοιμασίας των σχεδίων αυτών, θα γίνει
επιδίωξη να ετοιμαστούν και τα σχέδια σύνδεσης του Δρόμου
Αγίου συλά με το Οδικό Δίκτυο Συνοικίας Ανθούπολης.
Στοχεύουμε σε συνεργασία με το Πολεοδομικό Συμβούλιο
και το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσουμε νέα προοπτική
ανάπτυξης και προόδου στην περιοχή. Να διευρυνθεί η
οικιστική περιοχή, να δοθεί νέα ώθηση στην εμπορικότητα
των Κάτω Πολεμιδιών.
Για το σκοπό αυτό δώσαμε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες
απόψεις και ευελπιστούμε σε νέες θετικές εξελίξεις.
Μέχρι το τέλος του 2010 αναμένεται η δημοσίευση των
Τοπικών Σχεδίων.
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Αθλητισμός

Αθλητισμός

Αποδεικνύουμε καθημερινά ότι ο Αθλητισμός για μας δεν
είναι διακηρύξεις και λόγια αλλά έμπρακτες ενέργειες και
πράξεις ζωής.

Σ’ αυτό το διάστημα έγιναν:

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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•

Χορτοφύτευση του Δημοτικού Σταδίου “Δεν ξεχνώ
- Επιστροφή” στο Συνοικισμό Αγ. Νικολάου, δαπάνη
ύψους €273.376,23. Έγινε η πλήρης αναβάθμιση των
υποδομών του Σταδίου. Επίσης έγινε η αναβάθμιση των
αποδυτηρίων του σταδίου με δαπάνη ύψους €68.344.

•

Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου “Ειρήνης και Φιλίας”
στην οδό Αργοναυτών. Τα έργα περιλαμβάνουν σύγχρονο
χλοοτάπητα και ανακαίνιση όλων των υποστατικών και
κερκίδων. Το κόστος ανήλθε στις €200.000.00.

•

Επίσης, προωθείται σε συνεργασία με τον ΚΟΑ νέο
προπονητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στην τοποθεσία
Καλέβουναρι.

•

Σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
(ΚΟΑ), προχωρούμε σε νέα έργα στις συνοικίες στα
πλαίσια του προγράμματος Κοινωνικού Αθλητισμού.
Ολοκληρώθηκαν τα νέα γήπεδα καλαθόσφαιρας,
πετόσφαιρας, στην οδό Α. Αδαμαντίου, Αγαλλιανού και
Λαοδικείας και 81ου Δρόμου.

•

Προωθείται ακόμα για το 2011 σε συνεργασία με τον
ΚΟΑ και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ποδηλάτου, διεθνής
Ποδηλατική πίστα στο λόφο Καλέβουναρι.

•

Έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση του προγράμματος
«Αθλητισμός για Όλους» που γίνεται σε συνεργασία με το
ΚΟΑ. Ο Δήμος μας καλύπτει εξ΄ ολοκλήρου την δαπάνη
για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα. Σήμερα
συμμετέχουν άνω των 600 ατόμων, παιδιών, αντρών και
γυναικών.

•

Έχουμε καθιερώσει ως θεσμούς, τους Αθλητικούς Αγώνες
που περιλαμβάνουν Αγώνες Πετόσφαιρας, Ρυθμιστικής
Γυμναστικής, Στίβου και Αγώνα Δρόμου.

•

Βράβευση Αρίστων Αθλητών της περιοχής σε ειδική
εκδήλωση κάθε χρόνο.

Νέα Έργα

Νέα Έργα

Τα επόμενα έργα προγραμματίζονται για τα
επόμενα 2-3 χρόνια.
•

Θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε, στα πλαίσια
της κατασκευής της Γ’ Φάσης της καθέτου, το 2013
να αρχίσουν και τα έργα του τμήματος της Λεωφόρου
Συνεργατισμού που θα συνδέει το δρόμο Νοσοκομείου με
τον δρόμο Πλατρών, την Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη.
Κόστος έργου £20 εκατ./€34.172.000. Ολοκληρώθηκε και η
πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεγονός το
οποίο προωθεί άμεσα τα κατασκευαστικά σχέδια.

•

Προώθηση Β’ Φάσης γραμμικών χώρων στάθμευσης στη
Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Προώθηση εντός του 20102011 χώρων στάθμευσης “on street parkings” παρά την
Υπεραγορά Ορφανίδη.

Βιοτεχνική Ζώνη
Η δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης έχει
καταστεί αναγκαία από την ίδια τη ζωή.
Δεν μπορούν πλέον να συμβιώνουν
βιοτεχνίες και οικιστική ανάπτυξη.
Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε
επαγγελματικό διέξοδο σ’ όλους τους
ιδιοκτήτες βιοτεχνιών.
Με συντονισμένες ενέργειες, με την
καθοδήγηση της Κυπριακής Τράπεζας
Αναπτύξεως και με την στήριξη του
Υπουργείου Εμπορίου και Εσωτερικών,
προωθείται η κατασκευή Δημοτικής
Βιοτεχνικής Περιοχής.

Περαιτέρω προγραμματίζεται έναρξη έργων
εντός του 2010 - 2011 για τα πιο κάτω έργα:
•

Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ): Βρισκόμαστε στο
στάδιο της ετοιμασίας κατασκευαστικών σχεδίων. Στον
προϋπολογισμό του 2010 προβλέπονται δαπάνες €200.000.
Υπολογίζεται προκήρυξη προσφορών μέσα του 2010.
Πρόκειται για ένα από τα φιλόδοξα και μεγαλεπίβολα έργα
που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης και θα δώσουν μια
καινούργια ταυτότητα με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Στόχος η ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης.

•

Διάνοιξη οδού Αναγνωσταρά: Το έργο προωθείται στα
πλαίσια της κατασκευής της οδού Θ. Ποταμιάνου.

•

Κατασκευαστικά σχέδια των οδών Αναγνωστοπούλου,
Ευγενίου Βουλγάρεως και οδού Πάφου: Ετοιμάζονται
κατασκευαστικά σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Πρόκειται για έργα τα οποία προγραμματίζονται να
ξεκινήσουν μαζί με την οδό Πάφου, τέλη του 2011.

•

Σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού και στα πλαίσια
των έργων του Κάθετου Δρόμου Νοσοκομείου θα
προχωρήσουν οι εργασίες για ανακατασκευή της οδού
Αντρέα Αραούζου. Στο έργο οι δύο Δήμοι, ζητούν την
οικονομική στήριξη του Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας.

Τα έργα προβλέπονται να γίνουν στη
περιοχή απέναντι από τη Βιομηχανική
Περιοχή Ύψωνα.
Πρόκειται για έργο μεγαλεπήβολο που θα
βοηθήσει τα μέγιστα τους βιοτέχνες της
περιοχής καθώς και την απαλλαγή από
οχληρίες και άλλα προβλήματα.
Έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,
το ρυθμιστικό σχέδιο. Προχωρήσαμε
στις απαλλοτριώσεις και είμαστε στο
στάδιο της ετοιμασίας κατασκευαστικών
σχεδίων.
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Νέα Έργα

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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•

Επίσης θα κατασκευαστεί εντός του 2010 - 2011
το υπηρεσιακό οδικό δίκτυο στην οδό Λάμπρου
Κωνσταντάρα, καθώς και η οδός Κυρίλλου Λουκάρεως.

•

Προωθείται εντός του 2011 ο συνδετήριος δρόμος
Ανθούπολης Κάθετου Δρόμου Νοσοκομείου. Πρόκειται
για έργο που θα βοηθήσει τα μέγιστα τους πολίτες
στην κυκλοφοριακή ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν.
Κόστος έργου: €1.000.000. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται
κατασκευαστικα σχέδια.

•

Το 2011 αρχίζουν τα έργα που αφορούν τη κατασκευή
του Κάθετου Δρόμου Νοσοκομείου - Λιμάνι. Η πρώτη
φάση των έργων άρχισε το 2009 και περιλαμβάνει το
τμήμα Λιμανιού - Βιομηχανικής Περιοχής. Η δεύτερη φάση
αρχίζει το 2011 και θα καλύπτει το τμήμα Βιομηχανικής
Περιοχής - οδού Πάφου και τα τμήματα Α. Αραούζου και
Μελίνας Μερκούρη. Προβλέπεται ολοκλήρωση το 2012. Το
κόστος του έργου ανέρχεται στα 50 εκ. λίρες/€ 85.430.072
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για το αποχετευτικό
ομβρίων και θα επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Θα προωθηθούν εντός του 2010 - 2011 έργα οδικής
ασφάλειας, κατασκευή μικρού κυκλικού κόμβου στη
διασταύρωση των οδών Καρμίου - Π. Φωτίου και
υπερυψωμένη διάβαση στη διασταύρωση των δρόμων
Τεμπών - Κυρίλλου Λουκάρεως - Δημητσάνης.

•

Ακόμα προωθείται εντός του 2010 - 2011 διάνοιξη της
οδού Πελασγών παρά το ΚΔ’ Δημοτικό σχολείο, γεγονός
το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ορθή - άνετη
κυκλοφοριακή διαχείριση.

•

Προωθούνται επίσης διαβάσεις πεζών παρά το Β’ Δημοτικό
Σχολείο, όπως επίσης και στην οδό Κυβέλης, παρά την
εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

•

Κατασκευή κυρτωμάτων έναντι της εκκλησίας Αγίου
Νεοφύτου στο Συνοικισμό Μακάριος Γ’.

•

Δημιουργία Εμπορικού Κέντρου επί της Λεωφόρου
Συνεργατισμού. Το Κέντρο αυτό θα διευκολύνει τους
κατοίκους της περιοχής με διάφορες υπηρεσίες όπως
καταστήματα, κομμωτήρια και άλλες χρήσεις.

Δημοτική Υπηρεσία - Πρόγραμμα ISO - Οργανόγραμμα - Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δημοτική Υπηρεσία
Πρόγραμμα ISO
Οργανόγραμμα
Γραφείο
Εξυπηρέτησης
του Πολίτη

Δημοτική Υπηρεσία
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια για
αποτελεσματική Δημοτική Υπηρεσία. Δημιουργούμε
καθημερινά τους όρους και το πλαίσιο δράσης ώστε να είμαστε
σε θέση να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Επιμορφώνουμε συνεχώς το προσωπικό. Προσπαθούμε κάθε
υπάλληλος να είναι στη σωστή θέση με καθήκοντα και ευθύνες.

Πρόγραμμα ISO
Σημαντική επιτυχία για το Δήμο είναι η εξασφάλιση του
Διπλώματος Πιστοποίησης των Υπηρεσιών. Πρόκειται για
πρωτοποριακή πράξη, που ίσως μόνο ο Δήμος μας διαθέτει
παγκύπρια. Αυτό συνεπάγεται συνεχή, διαρκή έλεγχο για
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Άρχισε τη λειτουργία του το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Πρόκειται για ένα μηχανογραφημένο πρόγραμμα, που οι
πολίτες μπορούν να απευθύνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς
να υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονο ή πρόβλημα
αντιμετωπίζουν. Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση και αυτής της
δέσμευσης μας, οι δημότες θα έχουν έγκαιρα και υπεύθυνα μια
πιο ολοκληρωμένη απάντηση στα αιτήματα τους.
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Οικονομικά

Οικονομικά

Οικονομικά
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση των
δημοσιονομικών μας. Διεξάγουμε καθημερινά αγώνα για να
μπορούμε ν’ αντεπεξέλθουμε.
Δυστυχώς δεν είμαστε Δήμος με έξτρα οικονομικούς πόρους.
Δεν έχουμε παραλίες, ξενοδοχεία, ή άλλα έσοδα.
Προσπαθούμε μόνο με τη φορολογία σκυβάλων που
παρεμπιπτόντως είμαστε από τους χαμηλότερους Δήμους
σε φορολογία, και τον Κτηματικό Φόρο, ν’ αντιμετωπίσουμε
την ανάπτυξη της Πόλης μας. Φανταστείτε με τα €110
ετησίως και τις φορολογικές ελαφρύνσεις μας, πόση δουλειά
γίνεται καθημερινά! Σας ζητώ να είσαστε πιο απλόχεροι στα
καλέσματα του Δήμου. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερη
κοινωνική πολιτική, να βοηθήσουμε περισσότερους πάσχοντες
συνανθρώπους μας, φτωχά παιδιά, μπορείτε να βοηθήσετε και
σεις. Ο καθένας με το δικό του τρόπο!
Χαίρομαι ειλικρινά γιατί την περασμένη πενταετία δώσαμε έργα
ρεκόρ! Το ίδιο κάνουμε κι αυτή την πενταετία!
Η διεκδίκηση από το κεντρικό κράτος είναι μέρος της πολιτικής
μας!
Οφείλει η πολιτεία να ενισχύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τα προγράμματα της για την
ανάπτυξη, για την πρόοδο, για την ποιότητα της ζωής.
Το Κεντρικό Κράτος χρειάζεται να εγκύψει με περισσότερο
ενδιαφέρον στα αιτήματα της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης ώστε
να κάνει πράξεις τις διακηρύξεις του, να υπάρξει πραγματική
οικονομική αυτοτέλεια όπως επιτάσσουν και οι αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Διαφανεια
Δημοκρατια
Αξιοκρατια
Χρηστη Διοικηση

Άλλες Σημαντικές Αποφάσεις
•

Αναβαθμίστηκε η εφημερίδα «Πολεμιδιώτικα Νέα» η οποία
διανέμεται κάθε δυο μήνες δωρεάν από σπίτι σε σπίτι.
Πρόκειται για ένα έντυπο το οποίο ενημερώνει για όλες τις
αποφάσεις, τα έργα και δραστηριότητες του Δήμου.

•

Εμπλουτίστηκε η ιστοσελίδα του Δήμου
www.polemidiamunicipal.com.cy

•

Αποφασίστηκε η δημιουργία «Ταμείου Δωρητών» με
συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα καθορίζουν την έννοια
του Δωρητή, Ευεργέτη και Μέγα Ευεργέτη.

•

Διεύρυνση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου με άτομα
τα οποία έχουν το ενδιαφέρον και την ειδικότητα να
προσφέρουν.

•

Έκδοση του χάρτη Πόλης, ο οποίος προσφέρει τη
δυνατότητα για ενημέρωση για όλα τα οδικά δίκτυα,
αρτηρίες, οδούς, μνημεία, εκκλησίες, σχολεία και άλλες
υπηρεσίες.

•

Προχωρήσαμε σε πλήρη ανανέωση και εκσυγχρονισμό της
μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου.

Σεβασμός στους Θεσμούς
Νοιώθουμε ειλικρινά περήφανοι γιατί το
έργο μας χαρακτηρίζεται από υψηλή ευθύνη,
διαφάνεια, δημοκρατία και αξιοκρατία. Η
χρηστή διοίκηση αποτελεί ισχυρό πυλώνα
της πολιτικής μας.
Στα 9 αυτά χρόνια, ως Δήμαρχος και
Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε 7 προσλήψεις,
Υγειονομικό, Βοηθών Γραμματειακών
Λειτουργών, Τροχονόμων και Κλητήρα,
τηρώντας όλες τις νομικές διαδικασίες.
Χαίρομαι πραγματικά γιατί καμία
παρατήρηση στα θέματα αυτά δεν δεχτήκαμε
ούτε από το Γενικό Ελεγκτή ούτε από την
Επίτροπο Διοικήσεως.

Η προσπάθεια μας αυτή θα αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό
το έργο των υπηρεσιών για εξυπηρέτηση του πολίτη.
•

Προχωρήσαμε στην απόφαση για τη δημιουργία του
θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων. Πρόκειται για
έπαλξη προσφοράς. Θέλουμε να δώσουμε φωνή στη
συνοικία, στη γειτονία.

•

Διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα,
Άσκηση Ετοιμότητας για αντιμετώπιση θεομηνιών. Η
ανάγκη να διατηρούμε μια υπηρεσία ετοιμοπόλεμη και
εκπαιδευμένη απαιτεί συνεχή άσκηση. Ίσως είμαστε ο
μοναδικός Δήμος που κάθε χρόνο οργανώνει αυτή την
άσκηση και έχουμε εκπονήσει ειδικό σχέδιο δράσης που
κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με ευθύνη,
συνέπεια, αυστηρά προσηλωμένοι στους
θεσμούς, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία.
Σ’ ότι αφορά εμένα, ως Δήμαρχος θα εργαστώ
ώστε να μην υπάρξει ποτέ παρέκκλιση από
αρχές και θεσμούς. Θα είναι καταλυτικός ο
ρόλος και η αποστολή μου στη λειτουργία της
ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε
η εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών να
είναι καθημερινή πρακτική.
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Ο Δήμος
Κάτω Πολεμιδιών

Τα Κάτω Πολεμίδια, είναι σήμερα μια μεγάλη πόλη, απλωμένη
σε μια έκταση 2.130 εκτάρια γης και χωρίζεται σε έξι ενορίες,
τον Άγιο Νικόλαο, την Παναγία Ευαγγελίστρια, τον Αρχάγγελο
Μιχαήλ, τον Απόστολο Βαρνάβα, τον Μακάριο Γ’ και την
Ανθούπολη.
Μετά τα γεγονότα του 1974 πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν
στα Κάτω Πολεμίδια, με αποτέλεσμα ο Δήμος να αναπτυχθεί και
να φιλοξενεί αρκετές χιλιάδες πρόσφυγες, σε 4 οικισμούς και 14
φάσεις αυτοστέγασης.

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών,
ιδρύθηκε το 1986 και είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος από τους
Δήμους της Μείζονος Λεμεσού,
με πληθυσμό πέραν των 25.000
κατοίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 14μελές και απαρτίζεται από το
Δήμαρχο και 14 Δημοτικούς Συμβούλους.
Γιώργος Τ. Γεωργίου (Δήμαρχος), Κυβέλη Αριστείδου
(Αντιδήμαρχος), Άντρη Γαβριήλ, Αντρέας Θωμά, Αντώνης
Τζιωνής, Νίκος Παντελή, Αντρέας Λεπτός, Μάμας Πατέρας,
Μιχάλης Σπύρου, Χαράλαμπος Πισσούριος, Θέμης
Θεμιστοκλέους, Ανδρέας Θεοδώρου, Γιάννης Τσάππας, Νίκος
Αναστασίου, Γιώργος Κλεάνθους.
Για διευκόλυνση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν
συσταθεί οι πιο κάτω Δημοτικές Επιτροπές:
Διαχειριστική Επιτροπή, Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Υγείας
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Πολιτιστική Επιτροπή,
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, Επιτροπή Νεολαίας και
Αθλητισμού, Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, Επιτροπή
Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακής Διαχείρισης.
Η Δημοτική Υπηρεσία αποτελείται από 53 υπαλλήλους. Τη
Γενική Διεύθυνση έχει ο Δημοτικός Γραμματέας. Η Υπηρεσία
διαχωρίζεται στις ακόλουθες Υπηρεσίες.
Γραμμματεία, Οικονομικά Τμήμα, Τεχνικό Τμήμα, Υγειονομική
Υπηρεσία, Τροχονομία, Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη.

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
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Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι
Έχετε μπροστά σας το έργο μας για τα
έτη 2006-2010. Θεωρούμε πραγματικά
ότι πρόκειται για έργο φιλόδοξο και
μεγαλεπήβολο. Αποτελεί συνέχεια των
προηγούμενων χρόνων. Είναι ο σχεδιασμός
και προγραμματισμός αυτών των χρόνων.
Στα Πολεμίδια κάθε μέρα κάτι γίνεται,
κάτι αλλάζει. Όλα αυτά που εκθέσαμε
είναι γεγονότα και πραγματικότητες.
Είναι η εφαρμογή μιας ορθολογικής και
ισορροπημένης ανάπτυξης του Δήμου. Είναι
το όραμα μας όπως διατυπώνεται από τις
προγραμματικές μας θέσεις.
Όταν μιλούν τα έργα τα λόγια περισσεύουν!!!
Συνεχίζουμε τη δυναμική μας πορεία για
να κάνουμε τα Κάτω Πολεμίδια, μια πόλη
με επιτεύγματα, με ανθρωποκεντρικό
πρόσωπο. Μια πόλη που αξίζει να ζεις!

Πολεμίδια
ζωντανό παρόν
ελπιδοφόρο μέλλον...!

Δ Η Μ Ο Σ Κ ΑΤ Ω
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Δημοτικό Μέγαρο
Παναγίας Ευαγγελίστριας 128
4156 Κ. Πολεμίδια, Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25 821382
Φαξ: 25 395632
Email: kpolemidia-mayor@cytanet.com.cy
Email: polemidiamunicipal@cytanet.com.cy
www.polemidiamunicipal.com.cy

