‘Talk of The Town’
With
The Mayor of Larnaka Mr Andreas Louroutziatis
When: Wednesday 29th January
Where: Larnaka Town Hall (Civil Marriage Office)
Time: 8:00pm - 9:00pm

LPN is delighted to Welcome the Mayor of Larnaka Mr Andreas Louroutziatis to our January and start of
year LPN monthly event. "Talk of the Town " giving us Parents & those of us in Business the opportunity
to put questions to the Mayor and hear first hand the future development plans for Larnaka city .
The purpose of this event which will be in English is to encourage a dialogue between the residents of
Larnaka and the Mayor, and to foster a greater sense of community. It will be a valuable opportunity to
find out first-hand what is in store for Larnaka and to discuss with Mr Louroutziatis how this will impact
us personally and professionally.
Parking will be available: turn right at Body Shop follow road to end of street you will see open parking
on your left civil marriage office is on your right.
This is a Sponsored Event coordinated by Larnaca Parents Network.
Η Συζήτηση της Πόλης
με τον
Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη
Πότε: Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014
Πού: Δημαρχείο Λάρνακας (Γραφείο Πολιτικών Γάμων)
Ώρα: 20:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.
Το LPN είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει αυτό το μήνα, στην πρώτη ομιλία της χρονιάς, τον
Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη. Το "Talk of the Town" (Η Συζήτη της Πόλης) δίνει την
ευκαιρία σε γονείς και ανθρώπους των επιχειρήσεων να θέσουν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο και να
ακούσουν από πρώτο χέρι τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης για την πόλη της Λάρνακας.
Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής, η οποία θα είναι στα αγγλικά, είναι η προώθηση του διαλόγου μεταξύ
των κάτοικοι της Λάρνακας και του Δημάρχου, και η προώθηση μιας μεγαλύτερης αίσθησης της
κοινότητας.
Θα είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για να μάθετε πρώτοι τι είναι το πλανο για την Λάρνακα και να
συζητήσετε με τον κ. Λουρουτζιάτη πώς αυτό θα σας επηρεάσει προσωπικά και επαγγελματικά.
Χώρος στάθμευσης θα είναι διαθέσιμος: Στρίψτε δεξιά από το Body Shop, συνεχίστε μέχρι το τέλος του
δρόμου και θα δείτε τον ανοιχτό χώρο στάθμευσης στα αριστερά. Το γραφείο Πολιτικών Γάμων
βρίσκεται στα δεξιά σας.
Η εκδήλωση συντονίζεται από το Larnaca Parents Network.

