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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στα εγκαίνια της Μονάδας Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών στη Φασούλλα
29 Νοεμβρίου 2019
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου
Λεμεσού στα εγκαίνια της Μονάδας Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών, της πρώτης και
πρότυπης τέτοιας μονάδας στην πόλη και επαρχία μας.
Πριν μερικά χρόνια, ο χώρος που βρισκόμαστε, ονομαζόταν «Σκυβαλλότοπος
Φασούλλας». Και ήταν πραγματικά ένας σκυβαλλότοπος, ένα μικρό Βατί.
Ο Δήμος Λεμεσού πήρε την μεγάλη απόφαση, να εγκαταστήσει στο χώρο αυτό μια
σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών, μπάζων δηλαδή, υλικών από
κατεδαφίσεις οικοδομών. Η πόλη χρειαζόταν μια μονάδα που να απορροφά με το σωστό
τρόπο τα υλικά αυτά που μέχρι τότε στιβάζονταν, κυριολεκτικά, όπως-όπως σε
διάφορους χώρους εναπόθεσης. Η πόλη χρειαζόταν μια μονάδα που να διαχωρίζει και
ανακυκλώνει τα υλικά αυτά, στη βάση της φιλοσοφίας για μια κυκλική οικονομία. Ένας
δεύτερος, εξίσου σημαντικός λόγος, για τη δημιουργία της μονάδας ανακύκλωσης
αδρανών υλικών, ήταν το ότι μέσα από τη μονάδα αυτή θα άρχιζε και η διαδικασία
αποκατάστασης και μετατροπής του σκυβαλλότοπου της Φασούλλας, σε ένα χώρο
πρασίνου, σε ένα περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο χώρο, που θα μπορούσε να ενταχθεί
και να προσφέρει στην τοπική κοινωνία πολλές εναλλακτικές επιλογές χρήσεων.
Η απόφαση αυτή φάνταζε υπερβολικά φιλόδοξη και δύσκολη. Παρ’ όλ’ αυτά ο Δήμος
Λεμεσού προχώρησε σε μια διαδικασία ανοικτών προσφορών μέσα από την οποία
κατακυρώθηκε το έργο και συνομολογήθηκε η σχετική σύμβαση.
Δυστυχώς πέρασαν τα πρώτα χρόνια χωρίς να υπάρξει η επιβαλλόμενη προώθηση του
έργου. Όταν ανάλαβε η νέα δημοτική αρχή, βρήκε μια κατάσταση σχεδόν στασιμότητας
για ένα έργο που ήταν τόσο σημαντικό και αναγκαίο για την πόλη μας.
Με ισχυρή πολιτική βούληση αρχίσαμε μια προσπάθεια να ξαναμπεί το έργο σε τροχιά
υλοποίησης το συντομότερο δυνατό. Οφείλω να ομολογήσω ότι στις προσπάθειες μας
αυτές βρήκαμε σθεναρούς συνεργάτες την διαχειρίστρια Εταιρία RRC (Resource
Recovery Cyprus), η οποία ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες και απαιτήσεις μας.
Έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίστηκαν όλες οι εκκρεμότητες,
προωθήθηκαν όλες οι μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τα αρμόδια
κυβερνητικά τμήματα, και εγκαταστάθηκαν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, και
μάλιστα τεχνολογίας πρώτης γραμμής.
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Σήμερα η Μονάδα Ανακύκλωσης λειτουργεί πλήρως. Εκατοντάδες τόνοι απορριμμάτων
φτάνουν καθημερινά στην μονάδα με κάδους μπάζων, γίνεται μέσω των ειδικών
μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν η επεξεργασία, ο διαχωρισμός και η απαιτούμενη
ανακύκλωση τους.
Δεν θα μπορούσε να έλθει σε καλύτερη στιγμή η έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Γι’
αυτό και δεν είχαμε στη Λεμεσό τα ίδια προβλήματα που είχαν άλλες επαρχίες στη
διαχείριση αυτών των υλικών. Παρά την επιβάρυνση της κατάστασης από τα
προβλήματα του ΟΕΔΑ Πεντακώμου και των 4 Πράσινων Σημείων που δημιουργήθηκαν
στην Επαρχία μας.
Η μονάδα σήμερα λειτουργεί, αποδίδει και εξυπηρετεί την πόλη και επαρχία μας.
Ταυτόχρονα άρχισε και προχωρεί με εντατικό ρυθμό και η αποκατάσταση του χώρου.
Ήδη με την διαχειρίστρια εταιρεία ο Δήμος συζητά δυνητικές χρήσεις για τους χώρους
που αποκαθίστανται, όπως χώροι πρασίνου, χώροι άθλησης, πάρκα, πάρκα σκύλλων και
πολλές άλλες ευφάνταστες και χρήσιμες ιδέες.
Θέλω εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Εταιρεία RRC
(Resource Recovery Cyprus), και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της κύριο Σαββίνο Λοφίτη,
για τις εξαιρετικές επαγγελματικές πρωτοβουλίες τους και για τη μέχρι σήμερα
συνεργασία που είχαμε και που είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε.
Ευχαριστώ επίσης το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
το φίλο Υπουργό για την άψογη και επικοδομητική συνεργασία μας με τα αρμόδια
τμήματα του Υπουργείου, όχι μόνο για το έργο αυτό, αλλά και γενικότερα για την
αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων σε ένα τομέα που καθίσταται όλο και πιο
νευραλγικός και σημαντικός για τη χώρα μας.
Εύχομαι στη Διαχειρίστρια Εταιρία καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο δύσκολο, αλλά
εξαιρετικά χρήσιμο για την πόλη μας, έργο τους. Και να δηλώσω ασφαλώς και την
δεδομένη δική μας συνεργασία και στήριξη σε αυτό τους το έργο.
Σας ευχαριστώ.

