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Aναπτυξιακά έργα του Συμβουλίου
Nέα δομή Αποχετευτικών Τελών
XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΑΛΑ

Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη γίνεται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για
διατήρηση μίας συνεχούς και παραγωγικής επικοινωνίας με τα ΜΜΕ. Στόχος της
σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης, είναι η ενημέρωση του κοινού μέσω των
ΜΜΕ, με σεβασμό και διαφάνεια, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την
νέα δομή των αποχετευτικών τελών και τα νέα έργα της Φάσης Β2 του αποχετευτικού
έργου, με την κατασκευή των οποίων, ουσιαστικά ολοκληρώνεται το αποχετευτικό
σύστημα της πόλης μας.
Ειδικότερα, με τη σημερινή μας επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε όσον
αφορά την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου για τη σταδιακή και
προγραμματισμένη μείωση των αποχετευτικών τελών επί της ακίνητης περιουσίας
μέσα στα πλαίσια μιας σταδιακά αναπροσαρμοζόμενης δομής των τελών, στη βάση
της οποίας θα επιβάλλονται τα αποχετευτικά τέλη στους δημότες της Μείζονος
Λεμεσού τα επόμενα χρόνια.
Όλα αυτά τα χρόνια, το Συμβούλιο εργάζεται με προγραμματισμό και σύνεση και με
μεγάλη προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού. Ως
αποτέλεσμα αυτής της νοικοκυρεμένης πολιτικής, το Συμβούλιο βρίσκεται σήμερα
στην πολύ ευχάριστη θέση να αρχίσει την σταδιακή μείωση των τελών με στόχο την
μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των συμπολιτών μας. Όπως θα δείτε στη
συνέχεια, η οικονομική κατάσταση του ΣΑΛΑ η οποία είναι το αποτέλεσμα της, για
πολλά χρόνια νοικοκυρεμένης διαχείρισης, επέτρεψε τη λήψη απόφασης από το
Συμβούλιο, για μειώσεις που για τα επόμενα χρόνια θα ανέλθουν στο 25% των
αποχετευτικών τελών.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που συζητείται τις τελευταίες ημέρες
που αφορά την απόφαση / εισήγηση της Βουλής για μείωση των αποχετευτικών τελών
κατά 30% και 15% αντίστοιχα, που επιβλήθηκαν από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων
Λευκωσίας και Πάφου, και να διευκρινίσω ότι η Βουλή κατέληξε στην πιο πάνω
απόφαση / εισήγηση διότι κατά την επιβολή των αποχετευτικών τελών του 2017,
ορισμένα Συμβούλια επέβαλαν σημαντικές αυξήσεις στα επιβληθέντα τέλη, με
αποτέλεσμα τα έσοδα από την επιβολή των αποχετευτικών τελών στους οργανισμούς
αυτούς, να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση αυτή
βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχική απόφαση της Βουλής για μηδενικό δημοσιονομικό
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αποτέλεσμα από την αλλαγή της βάσης της φορολογίας από 1/1/1980 σε τιμές
1/1/2013.
Στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, το
Συμβούλιο επέβαλε τα ίδια τέλη όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τηρώντας το
κριτήριο του μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, γι’ αυτό και δεν χρειάστηκε η
νέα Νομοθεσία να περιλάβει και το ΣΑΛΑ. Σημειώνεται επίσης ότι το Συμβούλιο όχι
μόνο δεν επωφελήθηκε από οποιαδήποτε αύξηση στα έσοδα του μέσα στο 2017,
αλλά όπως προανέφερα έλαβε απόφαση για περαιτέρω σταδιακή μείωση των τελών
από το 2018.
Συγκεκριμένα από το 2018 θα αρχίσει η σταδιακή μείωση των τελών επί ακινήτου
περιουσίας, κατά 5% ετησίως μέχρι και το 2022, παρέχοντας έτσι μειώσεις της τάξης
του 25%. Παράλληλα όμως με σκοπό τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής
για τα επόμενα χρόνια, θα επιβληθούν σταδιακά μικρότερες σχετικά αναπροσαρμογές
στα τέλη χρήσης επί της κατανάλωσης νερού, αρχίζοντας από το 2019.
Η υλοποίηση της Φάσης Β2 που άρχισε το 2006 με την επέκταση του δικτύου των
κύριων και δευτερευόντων αγωγών και την αναβάθμιση των σημαντικότερων
εγκαταστάσεων του συστήματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της
Μείζονος Λεμεσού, πλησιάζει στην ολοκλήρωση της. Τα νέα έργα αποχέτευσης
λυμάτων, αρχικά προγραμματίστηκαν να ολοκληρωθούν το 2016, αλλά λόγω των
πρόσθετων έργων, όπως επίσης και λόγω της οικονομικής κρίσης που περνά ο τόπος
μας, αυτά θα αρχίσουν να ολοκληρώνονται το 2022.
Αποδίδουμε επίσης μεγάλη σημασία στην επέκταση του αποχετευτικού συστήματος
ομβρίων υδάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη ριζική επίλυση των προβλημάτων
πλημμύρας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λεμεσού που επεκτείνεται κυρίως από
την περιοχή του Δήμου Κ. Πολεμιδιών, στις βόρειες περιοχές του Δήμου Λεμεσού
μέχρι τις περιοχές Αγίας Φύλας και Εκάλης, μέχρι και τον Δήμο Αγίου Αθανασίου και
Γερμασόγειας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το αντιπλημμυρικό έργο
της οδού Αναγνωστοπούλου και Ευγενίου Βουλγάρεος στα Κ. Πολεμίδια και το έργο
της οδού Πατρών στην Γερμασόγεια, τα οποία λόγω της οικονομικής κρίσης το
Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει το 2013. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται επίσης
και τα αποχετευτικά συστήματα ομβρίων στις περιοχές νοτιοδυτικά του Τσιρείου
περιλαμβανομένης και της περιοχής Χαβούζας όπου τα τελευταία χρόνια είχαμε
σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από πλημμύρες, καθώς επίσης και τις περιοχές
βορειότερα του υπεραστικού δρόμου στην περιοχή Αγίας Φύλας και Εκάλης, νοτίως
των στρατοπέδων. Στα πλαίσια των έργων αυτών θα κατασκευαστούν επίσης και δύο
λίμνες κατακράτησης, η μεν πρώτη στην Αγία Φύλα, η δε δεύτερη στον Άγιο Αθανάσιο.
Τα νέα αποχετευτικά έργα ομβρίων αναμένεται να στοιχίσουν πέραν των €28.5 εκ. To
ΣΑΛΑ έχει δαπανήσει από το 1992 μέχρι σήμερα, ποσό πέραν των €44,5 εκ. ευρώ
περίπου για έργα ομβρίων. Παράλληλα περιλήφθηκαν στο οδικό έργο του κάθετου
δρόμου άλλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού κόστους €30 εκ. περίπου, τα οποία
σχεδιάστηκαν από το ΣΑΛΑ αλλά εκτελέστηκαν από τα Δημόσια Έργα.
Tο Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του στις 15/2/2017, ενέκρινε την
εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν
σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από τα συχνά περιστατικά πλημμυρών, με
Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16.5 εκ. περίπου, η οποία θα αρχίσει να
καταβάλλεται σταδιακά από το 2018 με ποσό ύψους €2 εκ. τον χρόνο.
C:\Users\Stelios Agapiou\Desktop\11111\Hairetismos Proedrou-dimosiografiki 1-11-17.docx

3
Παράλληλα προσπαθούμε και πιέζουμε για την κατασκευή του πολεοδομικού οδικού
έργου της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη από τα Δημόσια Έργα, με την κατασκευή της
οποίας θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου των αντιπλημμυρικών έργων
στην ευρύτερη περιοχή Εκάλης.
Οι κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες, να
αρχίσουν περί τα τέλη του 2018 και η ολοκλήρωση τους αναμένεται να επιτευχθεί
μέχρι το 2022 με την κατασκευή δύο λιμνών κατακράτησης.
Όπως είναι γνωστό λόγω της οικονομικής κρίσης, πλείστα κυβερνητικά έργα και
χορηγίες σταμάτησαν. Το Συμβούλιο όμως μετά από συνεχείς προσπάθειες των
τελευταίων χρόνων, κατάφερε όπως θα δείτε στην συνέχεια, να εκτελέσει μέχρι
σήμερα, έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Πέραν των πιο πάνω το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας,
προσπαθεί τα τελευταία δύο χρόνια να υλοποιήσει την εκτέλεση νέων και σημαντικών
έργων, περιλαμβανομένων και των αποχετευτικών έργων λυμάτων σε τρεις Κοινότητες
που βρίσκονται βόρεια και ανατολικά της Λεμεσού.
Κυρίες και Κύριοι,
Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 και την κρίση που
ακολούθησε, δυστυχώς το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει ή και να ακυρώσει
ορισμένα έργα με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του Αποχετευτικού Συστήματος να
καθυστερήσει.
Τον τελευταίο καιρό καταβάλλουμε πάρα πολλές, εντατικές και συντονισμένες
προσπάθειες, για την επανεκκίνηση ορισμένων έργων όπως είναι ο δυτικός Σταθμός
Επεξεργασίας Λυμάτων, το Αποχετευτικό Σύστημα των Κοινοτήτων Πύργου και
Παρεκκλησιάς και τα αντιπλημμυρικά έργα Μείζονος Λεμεσού. Επίσης, προσπαθούμε
να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις για υλοποίηση του Αποχετευτικού
Συστήματος Παλώδιας. Παράλληλα κάνουμε ένα τεράστιο πραγματικά αγώνα για να
υπερβούμε τις δαιδαλώδεις διαδικασίες οι οποίες σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην
έγκαιρη υλοποίηση σημαντικότατων έργων.
Είμαι σίγουρος ότι το κοινό της πόλης μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να
επιδεικνύει την κατανόηση και την υπομονή που απαιτείται για την αντιμετώπιση των
δυσκολιών που δημιουργούνται με τα έργα κατασκευής του συστήματος.
Παράκληση μας είναι όπως, αυτή η συνεργασία μεταξύ μας, να συνεχίσει και μέσα
στα επόμενα λίγα χρόνια, έτσι που όλοι να συμβάλουμε στην ταχεία και επιτυχή
ολοκλήρωση του τόσο ζωτικού για την πόλη μας έργου. Εργαζόμαστε ακούραστα για
μια σύγχρονη, Ευρωπαϊκή Λεμεσό, για μία πόλη που θα συνεχίσει να προσφέρει
καλύτερη ποιότητα ζωής για μας, τα παιδιά μας και τους επισκέπτες της.

Νίκος Νικολαΐδης
Πρόεδρος ΣΑΛΑ
1η Νοεμβρίου 2017
ΙΠ/Ιπ
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