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Ομιλία κ. Νίκου Νικολαΐδη, Προέδρου ΣΑΛΑ στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου
λίθου του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού,
στις 7/3/2020
Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Πανιερότατε Μητροπολίτη Λεμεσού,
Κύριοι Υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας-Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος,
Κύριοι Εκπρόσωποι Κομμάτων,
Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Κυρία Επίτροπε Περιβάλλοντος,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Κύριε Εκπρόσωπε της Αστυνομίας Κύπρου,
Κύριοι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων,
Κύριε Διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ,
Κυρία Εκπρόσωπε του Επάρχου Λεμεσού,
Κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχέτευσης Λεμεσού Αμαθούντας, σας καλωσορίζω στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του
Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού, από τον εξοχότατο Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία του.
Ο πολυαναμενόμενος Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού, ένα έργο
μεγάλης σημασίας για τη Λεμεσό, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Η
μονάδα, δυναμικότητας 13.000 m3, θα εξυπηρετεί πέραν των 35.000 πολιτών, με
δυνατότητα ακόμα μέχρι και 65.000, αλλά και τα μεγάλα έργα της δυτικής Λεμεσού,
όπως το υπό ανέγερση καζίνο - θέρετρο και τις μελλοντικές αναπτύξεις στο Φασούρι.
Το νέο εργοστάσιο θα αποσυμφορήσει το υφιστάμετο εργοστάσιο της Μονής, το
οποίο ήδη λειτουργεί στα όρια του, και θα καλύψει τις ανάγκες των δυτικών
περιοχών της Λεμεσού, καθώς θα δέχεται λύματα από το Ζακάκι, Άγιο Σπυρίδωνα,
Πολεμίδια, το γενικό νοσοκομείο και την Α΄ Βιομηχανική Περιοχή.
Η νέα σύγχρονη μονάδα, θα έχει ευεργετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού θα
απαλλάξει τις δυτικές περιοχές της Λεμεσού από λύματα τα οποία αυτή τη στιγμή
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απορρίπτονται στο υπέδαφος και επιπρόσθετα θα παράγει τριτοβάθμια
επεξεργασμένο νερό που θα χρησιμοποιηθεί στη γεωργία. Το κόστος του έργου
αναμένεται να ξεπεράσει τα €46 εκατομμύρια ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΣΑΛΑ. Σημειώνεται ότι το
κόστος που αφορά την τριτοβάθμια επεξεργασία και τις εγκαταστάσεις
επαναχρησιμοποίησης, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος. Το Έργο
αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2021.
Θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΛΑ να εκφράσω ευχαριστίες
προς όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αυτού.
Πρώτα και κύρια προς την Κυβέρνηση Αναστασιάδη για τις πολιτικές αποφάσεις, και
προς τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες για την τεχνοκρατική στήριξη τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς τον ΓΔ του ΣΑΛΑ Ιάκωβο Παπαιακώβου, ο
οποίος ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο μια πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία στο
ΣΑΛΑ και προσφορά προς την πόλη. Ευχαριστώ το προσωπικό του ΣΑΛΑ, τους
συνεργάτες και συμβούλους του Οργανισμού και ασφαλώς την ανάδοχο εταιρία, την
κοινοπραξία Kruger A/S και Cybarco Limited JV, καθώς επίσης και σε όλους τους
οργανισμούς κοινής ωφελείας και φορείς που συνεργάστηκαν με το ΣΑΛΑ για το έργο
αυτό.
Όσον αφορά τα έργα του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων εντός της αστικής
περιοχής Λεμεσού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αυτά
ολοκληρώθηκαν σχεδόν στην ολότητα τους. Περαιτέρω, το Συμβούλιο μετά τη
συμπερίληψη στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα των έργων
αποχέτευσης λυμάτων των Κοινοτήτων Πύργου και Παρεκκλησιάς, ολοκλήρωσε τις
μελέτες και προκήρυξε προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες των έργων
αυτών, η κατασκευή των οποίων αρχίζει σε λίγους μήνες, με στόχο την ολοκλήρωση
τους μέχρι το 2022. Παράλληλα ο ΣΑΛΑ προχωρεί με τις διαδικασίες διορισμού
Συμβούλων Μηχανικών για υλοποίηση του αποχετευτικού έργου Παλώδιας, οι
κατασκευαστικές εργασίες του οποίου αναμένεται να αρχίσουν περί τις αρχές του
2021. Επίσης μετά από πρόσφατη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
άρχισε και η ετοιμασία των μελετών για την κατασκευή του αποχετευτικού
συστήματος εντός των Κυβερνητικών Οικισμών και των Οικισμών Αυτοστέγασης. Τα
έργα αυτά θα καλύψουν επτά συνολικά Κυβερνητικούς Οικισμούς και αναμένεται να
αρχίσουν μέχρι το τέλος του 2020 ή αρχές του 2021 με ορίζοντα ολοκλήρωσης περί
το 2024.
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Πέρα από τα έργα του αποχετευτικού συστήματος, έχουμε δώσει τα τελευταία 3
χρόνια μεγάλη έμφαση στις προσπάθειες για την επέκταση του συστήματος ομβρίων
υδάτων, με κύριο στόχο τη ριζική επίλυση των προβλημάτων από τις πλημμύρες που
αντιμετωπίζουν τόσο το κέντρο της πόλης, όσο και η ευρύτερη αστική περιοχή της
μείζονος Λεμεσού. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Συμβουλίου και των
αρμόδιων Υπουργών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υλοποίηση όλων αυτών
των αντιπλημμυρικών έργων από το ΣΑΛΑ, συνολικού κόστους πέραν των €34.5 εκ.
μέσα στην περίοδο 2020-2024. Η συνεισφορά του Κράτους για τα έργα αυτά
κυμαίνεται στα €20 εκ. και το υπόλοιπο ποσό των €14.5 εκ. περίπου, θα καταβληθεί
από το ΣΑΛΑ.
Τα έργα περιλαμβάνουν συστήματα ομβρίων αγωγών και λιμνών κατακράτησης στις
περιοχές της Αγίας Φύλας, Εκάλης, Αγίου Γεωργίου Χαβούζας και σε άλλες περιοχές,
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα έργα στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς
Αγίας Φυλάξεως, Θεσσαλονίκης, Γλάδστωνος και Ναβαρίνου. Με την ολοκλήρωση
των έργων αυτών θα καλυφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υπάρχοντα κενά στο
σύστημα ομβρίων υδάτων που ταλαιπωρούν την πόλη μας εδώ και πολλά χρόνια.
Ένα άλλο πρωτοποριακό έργο που εκτελείται αυτή την στιγμή από το ΣΑΛΑ είναι η
ανακαίνιση/αναβάθμιση του παραλιακού κύριου αγωγού που κατασκευάστηκε πριν
από πάνω από 25 χρόνια, συνολικού κόστους €10 εκ. το οποίο θα διασφαλίσει την
αξιοπιστία του συστήματος για τα επόμενα 50 χρόνια περίπου.
Τέλος, αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού, είμαι στην πολύ
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η σταδιακή μείωση των αποχετευτικών τελών
με τα οποία επιβαρύνονται οι δημότες μας που άρχισε το 2018, συνεχίστηκε και κατά
το 2019 και 2020, ως ένα δείγμα γραφής, του σεβασμού που το Συμβούλιο
επιδεικνύει στους πολίτες, με την σωστή και σώφρονα διαχείριση των οικονομικών
του Οργανισμού.
Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αξίζει αναφοράς, αφορά το γεγονός ότι το
Συμβούλιο εκτελεί τα έργα αυτά, συνολικού κόστους πέραν των €120 εκ., χωρίς
περαιτέρω δανεισμό, αλλά αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια του ΣΑΛΑ που
προέρχονται από τα επιβαλλόμενα αποχετευτικά τέλη και από Ευρωπαϊκά κονδύλια,
ενώ η Κυβερνητική συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναμένεται να
ξεπεράσει τα €36 εκ. περίπου.
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Είμαι σίγουρος ότι οι δημότες της πόλης μας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και να
επιδεικνύουν την κατανόηση και την υπομονή που απαιτείται για την αντιμετώπιση
των δυσχερειών που δημιουργούνται από τα έργα κατασκευής του συστήματος.
Κλείνοντας θα ήθελα εκ μέρους του Συμβουλίου αλλά και όλων των Λεμεσιανών, να
ευχαριστήσω την Κυβέρνηση και το Πρόεδρο Αναστασιάδη για την αποφασιστική
στήριξη που παρέχει στο ΣΑΛΑ για την εκτέλεση όλων των έργων που σας έχω
προαναφέρει.
Ευχαριστώ επίσης και όλους τους κρατικούς αξιωματούχους και λειτουργούς, για την
συνεργασία που επιδεικνύουν με το ΣΑΛΑ, χωρίς την οποία τα πιο πάνω έργα δεν θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Σας ευχαριστώ.
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