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Γ1 Φάση – Δήμος Δρομολαξιάς‐Μενεού, 

Κοινότητες Κιτίου και Περβολιών 
 
Το  Συμβούλιο  Αποχετεύσεων  Λάρνακας  (ΣΑΛ) 
υπέγραψε  την  Παρασκευή  19/06/2020  στα 
γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –  Ζ&Α  Π. 
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  για Παροχή  Υπηρεσιών 
Συμβούλων Μηχανικών για 
(α) Εκπόνηση μελετών, 
(β)  Ετοιμασία  εγγράφων  προσφοράς  για 
προκήρυξη διαγωνισμών, 
(γ) Αξιολόγηση των προσφορών 
(δ)  Επίβλεψη  των  κατασκευαστικών 
συμβολαίων,  της  Γ’  Φάσης  του  Αποχετευτικού 
Συστήματος Λάρνακας. 
 
Το  αντικείμενο  της  Σύμβασης  αξίας 
€2.299.600,00  πλέον ΦΠΑ,  αφορά  την  παροχή 
υπηρεσιών  για  την  εγκατάσταση  συστήματος 
αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Δρομολαξιάς – 
Μενεού και στις κοινότητες Κίτι και Περβόλια. 
 
Στις 17 Ιουλίου ακολούθησε η πρώτη συνάντηση 
στα  γραφεία  του  ΣΑΛ,  μεταξύ  Ανάδοχου  και 
Αναθέτουσας  Αρχής.  Στην  σύσκεψη 
παρευρέθηκαν  εκπρόσωποι  της  Κοινοπραξίας, 
Λειτουργοί  του  ΣΑΛ  καθώς  επίσης  και 
εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
(ΤΑΥ).   Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
επί  του  περιεχομένου  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης, των παραδοτέων, του προγράμματος 
υλοποίησης κ.α.  
 
Γ1 Φάση – Κοινότητα Τερσεφάνου 

 
Μετά  από  απόφαση  του  Υπουργικού 
Συμβουλίου,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην 
Επίσημη  Εφημερίδα  της  Δημοκρατίας,  στις 
7/2/2020, έχει συμπεριληφθεί στα όρια του ΣΑΛ 
η  οικιστική  περιοχή  της  Κοινότητας 
Τερσεφάνου.   
 

 
 
 

  

 

Για την εκτέλεση των έργων στην Κοινότητα 

θα  γίνει  προσπάθεια  για  συμπληρωματική

συμφωνία με τους Συμβούλους Μηχανικούς 

που έχουν αναλάβει την Γ1 Φάση. 

 
Ωστόσο από το 2020, σύμφωνα με απόφαση 
της Ολομέλειας του ΣΑΛ,  αρχίζει η επιβολή 
των  αποχετευτικών  τελών  σε  όλες  τις 
επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες της Κοινότητας.
 
Οι  περιοχές  της    Γ1  Φάσης,  θα 
εξυπηρετούνται  από  τον  υφιστάμενο 
Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων  του  ΣΑΛ, ο 
οποίος  μετά  την  αναβάθμιση  μπορεί  να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες. 
 
 

Γ2 Φάση – Δήμος Αραδίππου, Λιβαδιών 

και Κοινότητες Βορόκλινης και Πύλας 
 
Μετά  από  αίτημα  των  Δήμων  Αραδίππου, 
Λιβαδιών  και  των  Κοινοτήτων  Βορόκλινης 
και  Πύλας,  για  ένταξη  τους  στα  όρια  του 
ΣΑΛ,  το  οποίο  έγινε  αποδεκτό  από  την 
Ολομέλεια  του  ΣΑΛ,    η  Υπηρεσία  έχει 
προωθήσει  το  αίτημα  προς  το  Υπουργείο 
Εσωτερικών  για  εξασφάλιση  της  έγκρισης 
του Υπουργικού Συμβουλίου.  
 
Παράλληλα, αξιολογείται από την Υπηρεσία, 
το  αίτημα  του  Συμβουλίου  Αποχετεύσεων 
Αθηένου  για ένταξη του στα όρια του ΣΑΛ.
 
Στην  Γ2  Φάση  ενδέχεται  να  ενταχθεί  η 
Κοινότητα Κελιών, η οποία έχει αποστείλει 
αίτημα  προς  το  ΣΑΛ  για  ένταξη  της 
Κοινότητας στα όρια του ΣΑΛ. 
 
Για  εξυπηρέτηση  των  περιοχών  αυτών,
προγραμματίζεται  η  ανέγερση  νέου 
βιολογικού σταθμού, ο οποίος θα εμπίπτει 
εντός  των  δημοτικών  ορίων  του  Δήμου 
Αραδίππου,  πλησίον  της  Κοιινότητας 
Κελιών. Ο νέος βιολογικός σταθμός θα έχει 
εκτιμώμενη  χωρητικότητα  12.000  μ³ 
ημερησίως. 
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Όσον  αφορά  τα  Συμβόλαια  της  Β’  Φάσης  του 
Αποχετευτικού  Συστήματος  παρατίθεται 
αναλυτικά  η  υφιστάμενη  κατάσταση  εκάστου 
Συμβολαίου. 
 
Συμβόλαιο  C11:  Έχει  ολοκληρωθεί 
κατασκευαστικά και δόθηκε σε λειτουργία από το 
2016.    Γίνεται  προσπάθεια  για  κλείσιμο  του 
Συμβολαίου. 
 
Συμβόλαιο C12: Δόθηκε σε λειτουργία ένα μέρος 
(περίπου  25%)  της  περιοχής  Χρυσοπολίτισσας. 
Ωστόσο  λόγω  του  εντοπισμού  πληθώρας 
αρχαιοτήτων    στην  περιοχή  του  Συμβολαίου 
(περιοχή  Μητροπόλεως  και  Αγίου  Ιωάννη), 
δημιουργήθηκε  μεγάλη  καθυστέρηση  στην 
εκτέλεση  των  εργασιών  και  κατέστη  αναγκαίο, 
σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  να 
τερματιστεί  το  Συμβόλαιο.  Όσον  αφορά  τις 
απαιτήσεις  του  Εργολάβου,  αξιολογούνται  από 
την Υπηρεσία. 
 
Για  ολοκλήρωση  του  κατασκευαστικού 
Συμβουλαίου  επαναπροκηρύχθηκε  νέος 
διαγωνισμός.  Το  νέο  Συμβόλαιο  (Συμβόλαιο 
C12A)    αφορά  αρχικά  τον    καθαρισμό  των 
αυλακιών από τα αρχαία από το προσωπικού του 
Τμήματος  Αρχαιοτήτων.  Για  επίσπευση  των 
εργασιών,  αποφασίστηκε  η  πρόσληψη 
αρχαιολόγων και άλλου προσωπικού (σχεδιαστης 
/  εργατες),  προκειμένου  να  ενισχυθεί  το  Τμήμα 
Αρχαιοτήτων στην προσπάθεια  καθαρισμού  των 
αυλακιών στους δρόμους που θα εκτελεστούν τα 
έργα.  Με την ολοκλήρωση της προαναφερθήσας 
εργασίας, το ΣΑΛ θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό 

για τα έργα του αποχετευτικού, Συμβόλαιο C12Β, 
για τοποθετηση αγωγων και φρεατιων.  
 
Συμβόλαιο  C13:  Κατασκευαστικά  το  Συμβόλαιο 
έχει ολοκληρωθεί και δόθηκε σε λειτουργία από 
το 2016.    Στο παρόν στάδιο γίνεται προσπάθεια 
για κλείσιμο του Συμβολαίου. 
 
Συμβόλαιο  C14:  Έχει  ολοκληρωθεί 
κατασκευαστικά  και δόθηκε σε λειτουργία από το 
2018.  Αρχές  του  2020    έκλεισε  ο  Τελικός 
Λογαριασμός με φιλικό διακανονισμό. 

 
 
 
 
Συμβόλαιο C15: Το Συμβόλαιο έχει ολοκληρωθεί 
κατασκευαστικά. Ωστόσο, λόγω αστοχίας που  
διαπιστώθηκε  στο  αντλιοστάσιο  ΗΑ,  δόθηκε  το 
2019  σε  λειτουργία  το  80%  της  περιοχής  του 
Συμβολαίου.  Το υπόλοιπο μέρος θα παραληφθεί 
αφότου  γίνει  η  επιδιόρθωση  της  βλάβης  στο 
αντλιοστάσιο και γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. 
 
Συμβόλαιο  C16:  Το  Συμβόλαιο  C16  έχει 
ολοκληρωθεί  και  δόθηκε  σε  λειτουργία  από  το 
2016.    Στην  παρούσα φάση  γίνεται  προσπάθεια 
για κλείσιμο του Συμβολαίου 
 
Συμβόλαιο  C18:  Ολοκληρώθηκε  και  δόθηκε  σε 
λειτουργία  από  το  2018.    Στο  παρόν  στάδιο 
βρίσκεται  στο  τελικό  στάδιο  του  Φιλικού 
διακανονισμού με τον Εργολάβο. 
 
Συμβόλαιο  C19:  Το  Συμβόλαιο  C19  έχει 
ολοκληρωθεί  και  δόθηκε  σε  λειτουργία  από  το 
2014. Ο Τελικός Λογαριασμός έκλεισε με Φιλικό 
διακανονισμό αρχές του 2020. 
 
Συμβόλαιο  C21:    Μετά  τον  τερματισμό  του 
Συμβολαίου,  λόγω  αδυναμίας  του  Εργολάβου, 
κατακυρώθηκε  νέος  Διαγωνισμός  (  Συμβόλαιο 
C21A),  για  ολοκλήρωση  του  έργου.  Οι 
κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη 
και αναμένεται ότι το Συμβόλαιο θα ολοκληρωθεί 
περί  τα  μέσα  του  2021.    Σημειώνεται  ότι  μικρό 
μέρος  της  περιοχής  που  κατασκευάστηκε  στα 
πλαίσια  του  Συμβολαίου  C21  δόθηκε  σε 
λειτουργία  
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Επιπρόσθετα  αντιπλημμυρικά  έργα: Για 
αντιμετώπιση των πλημμυρών στην περιοχή 
Αγίων  Αναργύρων  στην  Λάρνακας 
εκπονήθηκε  υδρολογική  /  υδραυλική 
μελέτη.    Παράλληλα  ξεκίνησε  μελέτη  για 
κάλυψη αναγκών για αντιπλημμυρικά έργα 
σε υποδομές στην οδό Παπανικολή, καθώς 
και στην Λεωφόρο Αλέξανδρου Παναγούλη. 
 
Συνεργασία με Kitasweather: Περαιτέρω, η 
Υπηρεσία  έχει  συνάψει  συμφωνία  για 
συνεργασία  με  την  εταιρεία  Kitasweather, 
για  εγκατάσταση  τεσσάρων 
μετεωρολογικών  σταθμών,  σε  διάφορα 
σημεία της πόλης, με σκοπό την καταγραφή 
και  εξαγωγή  των  απαραίτητων 
βροχομετρικών  και  άλλων  συναφών 
δεδομένων,  τα  οποία  θα  συμβάλουν  στη 
διαμόρφωση  ακριβέστερης  εικόνας  για  τα 
ύψη  βροχής,  το  χρονικό  όριο  πιθανής 
πρόκλησης  προβλημάτων  και  ακραίων 
καιρικών  φαινομένων.    Τα  βροχομετρικά 
δεδομένα  αναμένεται  ότι  θα  βοηθήσουν 
στην  πρόληψη  δυσάρεστων  καταστάσεων 
που προκαλούνται από τις πλημμύρες. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αντλιοστάσιο  S8  και  S9  :  Προχώρησαν  οι 
εργασίες  για  την  υλοποίηση  του  έργου 
«Κατασκευή  Αντλιοστασίου  S9,  κατασκευής 
αγωγών  μεταφοράς  όμβριων  υδάτων  και 
εκτέλεση  συναφών  εργασιών»,  καθώς  και  του 
έργου    «Κατασκευή  Αντλιοστασίου  S8, 
κατασκευής  αγωγών  μεταφοράς  όμβριων 
υδάτων  και  εκτέλεση συναφών  εργασιών»,  τα 
οποία  εγκρίθηκαν  από  το  2006.    Τα  δύο 
αντιπλημμυρικά έργα αφορούν την κατασκευή 
αγωγών  και  Αντλιοστασίου  ομβρίων  υδάτων 
που θα κατασκευαστούν στην περιοχή Σωτήρος 
/  Χρυσοπολίτισσας    και  θα  επιφέρουν 
σημαντική  βελτίωση  στα  προβλήματα 
πλημμυρών που αντιμετωπίζει η περιοχή. 
 
 

Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην οδό 
Ίσσου:  Υπογράφτηκε  συμφωνία  μεταξύ 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ως 
Αναθέτουσα Αρχή και της εταιρείας Sandworks
(Ormidhia) Ltd, ως Ανάδοχος, για την εκτέλεση 
Κατασκευαστικών  Έργων  για  την  Β’ Φάση  του 
Αποχετευτικού  Συστήματος  Λυμάτων  & 
Ομβρίων  της  Επαρχίας  Λάρνακας,  αρ. 
Διαγωνισμού  ΣΑΛ  01/2020.    Το  έργο  αξίας 
€134.350,00 πλέον ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή 
175m  αγωγών  υδάτων  διαμέτρου  Φ1000mm, 
την κατασκευή 5 φρεατίων επισκέψεως και την 
κατασκευή 14 σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων 
διαμέτρου    Φ160mm,  στην  οδό  Ίσσου  στη 
Λάρνακα,  στοχεύοντας  στην  επίλυση  των 
σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνται από 
τις  πλημμύρες  στην  περιοχή  σε  περιόδους 
έντονων  βροχοπτώσεων.  Οι  εργασίες 
κατασκευής  του  έργου  άρχισαν  αρχές  Ιουλίου 
του  2020  και  θα  ολοκληρωθούν  εντός  τριών 
μηνών. 
 

 
 
Κατασκευή Αντλιοστάσιο ομβρίων υδάτων ΚΑ: 
Το έργο ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και  εννέα (9) 
έτη  τερματίστηκε  μετά  από  αίτημα  του 
εργολάβου.  Την υλοποίηση του έργου θα γίνει 
στα πλαίσια του Συμβολαίου on going. 
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WATER MINING:  

 
Μετά από απόφαση της ολομέλειας του ΣΑΛ, το 
2019  υποβλήθηκε  πρόταση  για  συμμετοχή  του 
ΣΑΛ  ως  εταίρος  στο  Ευρωπαϊκό 
Συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  WATER 
MINING,  στα  πλαίσια  της  εφαρμογής 
προγραμμάτων  του  Ορίζοντα  2020.    Η  πρόταση 
του  ΣΑΛ  έχει  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  και  η  έναρξη  του  προγράμματος 
αναμένεται το Σεπτέμβρη του 2020.    Στο εν λόγω 
πρόγραμμα θα συμμετέχουν 39 Οργανισμοί από 
διάφορες  χώρες,  που  η  κύρια  ενασχόληση  τους 
είναι  η  επεξεργασία  νερού.    Ο  σκοπός  του 
προγράμματος είναι κατά κύριο λόγο η βελτίωση 
του  τριτοβάθμιου  νερού  με  την  ανάκτηση  και 
μείωση του φωσφόρου από το τριτοβάθμιο νερό, 
καθώς  επίσης  αφαίρεση  και 
επαναχρησιμοποίηση  των  χλωριούχων  που 
υπάρχουν στο νερό και μετασχηματισμό τους σε 
χλωρίνη.    Ως  αποτέλεσμα  θα  βελτιωθεί  η 
ποιότητα  του  νερού  που  θα  παρέχεται  για 
περαιτέρω  χρήση  καθιστώντας    το  τριτοβάθμιο 
νερό  πιο  ελκυστικό  από  άποψη  τιμής  και 
ποιότητας.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα 
υπάρχει  συνεργασία  με  διάφορες  εταιρείες  και 
Πανεπιστήμια  για  εγκατάσταση  πιλοτικής 
μονάδας στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του 
ΣΑΛ  όπως  και  διαχείριση  και  λειτουργία  της.  
Αντίστοιχη  μονάδα  θα  εγκατασταθεί  και  σε 
Σταθμό  Επεξεργασίας Λυμάτων  της  Βαρκελώνης 
στην  Ισπανία.      Η  επαφή  του  ΣΑΛ  με  τέτοιου 
είδους προγράμματα θα προσφέρει πολλά οφέλη 
τόσο για  τον  ίδιο  τον Οργανισμό όσο και  για  το 
Προσωπικό.  
 
 

 

 
 
 
 

 

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Interreg 

Ελλάδα Κύπρος:  

 
Υποβλήθηκε πρόταση το 2019 για συμμετοχή του 
ΣΑΛ,  ως  εταίρος  στο  Ευρωπαϊκό 
Συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  Interreg 
Ελλάδα  Κύπρος  Επιτόπια  Διαχείριση 
Νοσοκομειακών  Υγρών  Αποβλήτων  με  στόχο  τη 
βελτίωση  της  απόδοσης.    Προκαταρκτικά 
λήφθηκε  καλή  βαθμολογία  και  αναμένεται  η 
τελική απάντηση τον Οκτώβρη του 2020. 
 

 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της ερευνητικής πρότασης 
είναι  να  προσδιοριστεί  εάν  και  πως  μπορεί  να 
επιτευχθεί  η  απομάκρυνση  επιλεγμένων 
μικρορύπων  αναδυόμενου  ενδιαφέροντος 
(Contaminants of emerging concern, CECs) μέσω 
της  επιτόπιας  επεξεργασίας  νοσοκομειακών 
λυμάτων,  πριν  την  απόρριψη  τους  στο  κεντρικό 
σύστημα αποχέτευσης.  
Δευτερεύοντας  στόχος  του  έργου  είναι  ο 
προσδιορισμός  της  επίδρασης  που  μπορούν  να 
έχουν  οι  τεχνολογίες  αυτές  στην  ποιότητα  των 
τελικών  εκροών,  όσον  αφορά  στην  παρουσία 
φαρμακευτικών ουσιών καθώς και βακτηρίων και 
γονιδίων  που  φέρουν  ανθεκτικότητα  στα 
αντιβιοτικά  εάν  αυτές  αναπτυχθούν  σε  πλήρη 
κλίμακα  στα  αντίστοιχα  νοσοκομεία.    Αυτό  θα 
βασιστεί  στην  ποιοτική  και  ποσοτική 
παρακολούθηση  επιλεγμένων  CECs  στην  εισροή 
και εκροή των κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας 
Αστικών  Λυμάτων,  στη  συμβολή  των 
νοσοκομειακών  λυμάτων  με  τους  αγωγούς  του 
ΣΑΛ, στο οργανικό φορτίο σε αυτά τα στάδια και 
στην  απομάκρυνση  που  επιτυγχάνεται  από  την 
πιλοτική μονάδα. 
Ο ρόλος του Συμβουλίου στο εν λόγω πρόγραμμα, 
θα  είναι  να  αναλάβει  την  κατασκευή  και 
λειτουργία  πιλοτικής  μονάδας  επεξεργασίας 
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αστικών  λυμάτων  στο  χώρο  του 
νοσοκομείου  Λάρνακας.    Πέραν  από  τα 
οφέλη που θα αποκομίσει  το  ΣΑΛ από  την 
τριβή του με Ευρωπαϊκά Προγράμματα, θα 
παραμείνει  στην  ιδιοκτησία  του  ο 
εξοπλισμός  που  θα  εγκατασταθεί  για 
περαιτέρω  χρήση  και  πιθανή  συνέχιση  της 
λειτουργίας  της  μονάδας,  εάν  τα 
αποτελέσματα  ανταποκριθούν  στις 
προσδοκίες του Οργανισμού. 

 

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

COVIDSENSE: 

 
Έχει  προταθεί  στο  ΣΑΛ  από  το  Ερευνητικό 
Κέντρο ΚΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, να 
λάβει  μέρος  ως  εταίρος  στο 
συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα 
COVIDSENSE, στα πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Ορίζοντας 2020. 
 

 
 
Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η 
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας 
πληροφοριών  που  συλλέγει  και  αναλύει 
δεδομένα  από  το  περιβάλλον  που 
σχετίζονται με την πανδημία Covid‐19, μαζί 
με  άλλες  ιδιωτικές  και  ανοιχτές  πηγές 
πληροφοριών, οι οποίες θα επιτρέψει στους 
καινοτόμους  να  δημιουργήσουν  έξυπνες 
λύσεις  με  στόχο  τους  ασθενείς,  τους 
επαγγελματίες  του  τομέα  υγείας,  τον 
πληθυσμό  που  εκτίθεται  καθώς  και  τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.  Το εν λόγω 
πρόγραμμα θα προβάλει τον Οργανισμό σε 
τοπικό  και  Ευρωπαϊκό  επίπεδο,  θα 
συνεισφέρει  στην  έρευνα  και  εκπαίδευση 
του  προσωπικού  σε  νέες  τεχνολογίες  και 
τριβή με ευρωπαϊκά προγράμματα.   
 
Η  Υπηρεσία  μετά  από  έγκριση  της 
Ολομέλειας του ΣΑΛ, έχει υποβάλει πρόταση  
για  συμμετοχή  του  ΣΑΛ  στο  εν  λόγω 
πρόγραμμα.  Αναμένεται  η  απάντηση  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

 Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

WaQaM ‐ Smart Cloud‐based Photonic Sensing 

Solutions  for  Cost‐optimised  Integrated Water 

Quality Monitoring: 

 
Έχει προταθεί το ΣΑΛ από το City University of
London,  για  να  λάβει  μέρος  ως  εταίρος  στο
συγχρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα  Smart
Cloud‐based  Photonic  Sensing  Solutions  for 
Cost‐optimised  Integrated  Water  Quality 
Monitoring  (WaQaM),  στα  πλαίσια  του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘‘Ορίζοντας 2020’’. 
 
Στόχοι του προγράμματος είναι να 
αξιολογήσει,  προσαρμόσει, βελτιώσει και να 
ενσωματώσει τους αισθητήρες μέσω 
τεχνολογιών σύννεφου (Cloud Computing) και 
δημιουργία νέων τεχνολογιών με φωτονικούς 
αισθητήρες για την υποστήριξη των αναγκών 
που εντοποίζονται για τον κλάδο της 
διαχείρισης και επεξεργασίας νερού.  Διάρκεια 
του έργου είναι 36 μήνες και το ΣΑΛ ως 
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου θα αποζημιωθεί 
στο 100%  των εξόδων 
 
Η Υπηρεσία μετά από έγκριση της Ολομέλειας 
του ΣΑΛ, έχει υποβάλει πρόταση  για συμμετοχή 
του ΣΑΛ στο εν λόγω πρόγραμμα.  Η πρόταση θα 
αξιολογηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και 
αναμένεται απάντηση περί τα τέλη του 2020. 
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Επιβολή φορολογίας αποχετευτικών τελών 

για το έτος 2020: 

 
Κατόπιν  απόφασης  της  Ολομέλειας  του  ΣΑΛ  η 
φορολογία των αποχετευτικών τελών για το έτος 
2020, έχει εκδοθεί σε μια δόση κατά τη διάρκεια 
του  έτους  με  ημερ.  λήξης  30/11/2020,  ως 
αποτέλεσμα  της  κατάστασης  που  έχει 
δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Covid‐
19.  Οι  λογαριασμοί  των  αποχετευτικών  τελών 
αναμένεται να αποσταλούν στους πελάτες αρχές 
Σεπτεμβρίου.   
 
Σημειώνεται  ότι  η  φορολογία  για  το  έτος  2020 
υπολογίστηκε,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα 
νομοθεσία,  με  βάση  την  τελευταία  γενική 
εκτίμηση  των  ακινήτων  σε  τιμές  1.1.2018.  
Δεδομένης της συνολικής πτώσης των αξιών κατά 
4%, σε σχέση με τις τιμές 1.1.2013, η Ολομέλεια 
του  ΣΑΛ  αποφάσισε  αντίστοιχη  αύξηση  στους 
συντελεστές  χρέωσης  των  αποχετευτικών  τελών 
λυμάτων,  έτσι  ώστε  το  ύψος  της  συνολικής 
φορολογίας  να  παραμείνει  στα  ίδια  περσινά 
επίπεδα.    Η  απόφαση  αυτή  ήταν  αναγκαία 
εφόσον,  λόγω  των  αυξανόμενων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  του  ΣΑΛ για 
τα  επόμενα  χρόνια,  οποιαδήποτε  μείωση  στη 
φορολογία  του  2020,  θα  πρέπει  να  ανακτηθεί 
μέσω ψηλότερων αυξήσεων στα τέλη τα επόμενα 
χρόνια.    Με  αυτά  τα  δεδομένα  οι  συντελεστές 
χρέωσης  των  αποχετευτικών  τελών  για  το  έτος 
2020 καθορίστηκαν ως ακολούθως: 
 
 

 

 
 
 

 
 

Επιβολή φορολογίας στην Κοινότητα 

Τερσεφάνου: 

 
Ενόψει  της  ένταξης  της  Κοινότητας  Τερσεφάνου 
στα  όρια  του  ΣΑΛ  και  της  ενδεχόμενης 
συμπληρωματικής  συμφωνίας  για  συμπερίληψη 
της  Κοινότητας,  στις  μελέτες  της  Γ1  Φάσης, 
κατόπιν  απόφασης  της  Ολομέλειας  του  ΣΑΛ, 
άρχισε  εντός  του  2020    και  η  επιβολή  των 
αποχετευτικών  τελών.     Ο συντελεστής χρέωσης 
καθορίστηκε όπως και για τις υπόλοιπες περιοχές 
της  Γ1  Φάσης  στα  0,13‰  επί  της  αξίας  του 
ακινήτου,  αφού  λήφθηκε  υπόψη  η  συνεισφορά 
της  Κυβέρνησης  στα  εκτιμώμενο  κόστος  του 
έργου ύψους 80%.  

 
Δημιουργία Κέντρου 

 Εξυπηρέτησης  

του Δημότη Λάρνακας: 
 
Το ΣΑΛ σε συνεργασία με 

το Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια της αναβάθμισης 
της  εξυπηρέτησης  και  διευκόλυνσης  του  κοινού 
έχει  προχωρήσει  με  τη  δημιουργία  του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας. 
 
Το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  του  Δημότη  Λάρνακας 
βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, 
πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά 
Γραφεία  Συνεργατικού  Ταμιευτηρίου  Λάρνακας, 
πλησίον  e‐  shop).    Στο  Κέντρο  βρίσκεται 
καθημερινά  λειτουργός  του  ΣΑΛ  προς 
εξυπηρέτηση  του  κοινού,  προσφέροντας  τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Αποπληρωμή αποχετευτικών τελών 

 Έκδοση Βεβαιώσεων εξόφλησης τελών 

 Διευθέτηση  τραπεζικής  εντολής 

αυτόματης εξόφλησης 

 Αλλαγή προσωπικών δεδομένων 

 Διακανονισμό  αποπληρωμής  των  τελών 

με δόσεις. 

Κατηγορία 
ακινήτων 

Τέλη 
Λυμάτων 
Α’ & Β’ 
Φάση €

Τέλη 
Λυμάτων   
Γ’ Φάση 

€ 

Τέλη 
Ομβρίων 

Οικίες, 
διαμερίσματα, 
καταστήματα 
κ.α. 

0,60 0,13 0,16 

Ξενοδοχεία, 
αεροδρόμιο, 
βιομηχανίες, 
λιμάνι κ.α. 

1,16 0,23 0,16 
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Τέλη χρήσης του συστήματος 

 

Το  Υπουργικό  Συμβούλιο  επικύρωσε 
πρόσφατα  τη  συμφωνία  που  επιτεύχθηκε 
μεταξύ  του  Δήμου  Αραδίππου  και  του 
Συμβουλίου  Υδατοπρομήθειας  Λάρνακας, 
για  ανάληψη  του  δικτύου 
υδατοπρομήθειας  πόσιμου  νερού  από  το 
ΣΥΛ. 
 
Συνέπεια  της  ανωτέρω απόφασης  τα  τέλη 
χρήσης  του  συστήματος  τα  οποία  λόγω 
αδυναμίας  του  Δήμου  Αραδίππου 
τιμολογούνταν  από  το  ΣΑΛ,  από  τώρα  και 
στο εξής θα τιμολογούνται όπως και για τις 
περιοχές της Λάρνακας από το ΣΥΛ. 
 

 

Πληρωμή για έκδοση αδειών Ιδιωτικής 

Υπονόμου Οικοδομής (IYO) 

 
Στα  πλαίσια  της  προσπάθειας  για 
διευκόλυνση  του  κοινού,  το  ΣΑΛ  δέχεται 
πληρωμές  για  έκδοση  αδειών  Ιδιωτικής 
Υπονόμου  Οικοδομής  (ΙΥΟ),  διαδικτυακό 
μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερικός Έλεγχος 

Εντός  του  2019,  κατόπιν  προκήρυξης 
διαγωνισμού υπογράφτηκε    σύμβαση  μεταξύ 
ΣΑΛ  και  της  εταιρείας  KPMG  Ltd,  για  αγορά 
υπηρεσιών  για  κάλυψη  αναγκών  Εσωτερικού 
Ελεγκτή για περίοδο δώδεκα μηνών.  
 
Ο  έλεγχος  άρχισε  περί  τα  τέλη  του  2019, 
εξετάζοντας  αρχικά  τις  διαδικασίες  που 
ακολουθούνται  τους  ευαίσθητους  τομείς  του 
ΣΑΛ.  Κατά  το  πρώτο  εξάμηνο  η  εταιρεία 
προέβη  και  ολοκλήρωσε  τον    έλεγχο  του
Τμήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων,  της 
Διεύθυνσης  Έργων,    του  Λογιστηρίου,  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήμα Λειτουργίας 
και Συντήρησης.   
 
Σκοπός  του  Εσωτερικού  Ελέγχου  είναι  η 
επισκόπηση  των  διαδικασιών  του  ΣΑΛ,  έτσι 
ώστε  να  εντοπιστούν  τυχόν  αδυναμίες, 
κίνδυνοι που προκύπτουν από την εφαρμογή 
τους και να δοθούν οι κατάλληλες βελτιωτικές 
εισηγήσεις. 

 

Ελεγμένοι Λογαριασμοί 
 

Έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος για τα 
έτη 2017 μέχρι 2018 από διορισμένο Εξωτερικό 
Ελεγκτή  και  υποβλήθηκαν  στην  Ελεγκτική 
Υπηρεσία.  Στο  παρόν  στάδιο  διενεργείται 
οικονομικός έλεγχος για το έτος 2019. 
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Ιστοσελίδα: 
 
Μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδα του ΣΑΛ, 
γίνεται προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης για τις 
εργασίες  του  Συμβουλίου,  αλλά  και  για  τα 
τεκτενόμενα.  Προς  τούτο,  προτρέπονται  όλοι  οι 
λειτουργοί  να  ενημερώνουν  την  αρμόδια 
Επιτροπή  διαχείρισης  της  ιστοσελίδας  για 
επικαιροποίηση  των  πληροφοριών  και  για 
ότιδήποτε  θεωρείται  ότι  θα  είναι  χρήσιμο  προς 
ενημέρωση. 

 
 

Facebook: 
 
Είναι  πλέον  αποδεκτό  ότι  το  Facebook    έχει  
καταστεί  το  δημοφιλέστερο  μέσο  κοινωνικής 
δικτύωσης, κορυφαίο σε επισκεψιμότητα.  To ΣΑΛ 
ανταποκρινόμενο στις τάσεις και απαιτήσεις της 
εποχής έχει δημιουργήσει το δικό του προφιλ στο 
facebook  με  σκοπό  τόσο  την    προβολή  του 
Οργανισμού,  όσο  και  η  άμεση  ενημέρωση  του 
κοινού. 
 

 
 
 
Info Point: 
 
Έγινε  πρόσφατα  η  εγκατάσταση  δύο  (2) 
διαδραστικών  ψηφιακών  σταθμών 
πληροφόρησης  (info  point).    Το    ένα  έχει 
τοποθετηθεί  στην  είσοδο  των  Κεντρικών 
Γραφείων  του  ΣΑΛ  και  το  δύτερο  στο  Κέντρο 
εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας.  Σκοπός των 
διαδραστικών  ψηφιακών  σταθμών,  είναι  η 
αποσσυφόριση  του  κοινού  από  τα  γραφεία  του 
ΣΑΛ, αλλά και μέσω τηλεφώνου με την   κατ’ ιδία 

εξυπηρέτηση του.   
 

 
 
 

 
Προχώρησε η διαδικασία πλήρωσης δύο θέσεων 
Τεχνικών  Πολιτικής  Μηχανικής,  μία  θέση 
Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  και  μία  θέση 
Διοικητικού  Λειτουργού  (πρώτου  διορισμού).  
Συγκεκριμένα, όλοι οι υποψήφιοι για τις εν λόγω 
θέσεις  έχουν  καλεστεί  σε  γραπτή  εξέταση  το 
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020.   
 

 
 
 
 

 
Στις  7  Οκτωβρίου  2020  και  ώρα  7:00μ.μ., 
προγραμματίζεται ενημερωτική εκδήλωση στους 
κήπους του  Μουσείου Πιερίδη, για παρουσίαση 
των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίζονται 
κατά  τις  εκσκαφές  του  κατασκευαστικών 
Συμβολαίων του ΣΑΛ και δη του  Συμβολαίου C12. 
 
Εισηγητές,  στην  εκδήλωση  θα  είναι  Λειτουργοί 
του  Τμήματος  Αρχαιοτήτων,  οι  οποίοι  θα  μας 
πληροφορήσουν  για  την  σημαντικότητα  των 
ευρημάτων  και  θα  παρουσιάσουν  σχετικό 
φωτογραφικό υλικό. 
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Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 
(COVID‐19) που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 
2019  στην  πόλη  Γουχάν  στην  Κίνα,  έχει 
εξαπλωθεί  σε  όλες  τις  ηπείρους  και  έχει 
πλέον  τροποποιήσει  τη  ζωή  και  την 
καθημερινότητά  μας  σε  τραγικό  βαθμό.  Οι 
επιπτώσεις της είναι εμφανείς στην απώλεια 
ανθρώπινων  ζωών και στη  νοσηρότητα  του 
πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα σε οικονομικό 
και σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί ο  ιός αυτός 
δεν ξεχωρίζει φυλές, θρησκείες, πλούσιους, 
φτωχούς, βορρά και νότο. 
 
Οι  Κυβερνήσεις  όλων  των  κρατών  με  το 
ξέσπασμα  της  πανδημίας  του  Covid‐19 
εξαναγκάστηκαν  να  αναλάβουν  έναν 
εντελώς καινούργιο ρόλο, να μπουν μπροστά 
από αχαρτογράφητα νερά, αφού μέχρι τότε 
δεν  υπήρχαν  πολλές  γνώσεις  για  τη 
συμπεριφορά  του  ιού  και  να  πάρουν 
πρωτοφανή  εκ  καιρώ  ειρήνης  μέτρα,  τα 
οποία  ανέτρεψαν  όχι  μόνο  την  κοινωνική, 
αλλά  και  την  οικονομική  ζωή  των  πολιτών 
των  χωρών  τους.  Όλες  σχεδόν  οι 
Κυβερνήσεις ακολουθώντας η μια μετά  την 
άλλη, αναγκάστηκαν μέσω διαταγμάτων να 
επιβάλουν  περιορισμό  της  ελευθερίας 
κινήσεως,  κλείσιμο  εργαστηρίων, 
κατασκευών,  εμπορικών  καταστημάτων  και 
άλλων τόπων εργασίας.    
 
Ωστόσο,  πολλά  από  τα  βραχυπρόθεσμα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης  μπορεί στο μέλλον 
να  γίνουν  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  ζωής 
μας  και  πιθανόν  να  διαμορφώσουν    όχι 
μόνον  τα  συστήματα  υγειονομικής 
περίθαλψης,  αλλά  και  την  οικονομία,  την 
κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό σε 
όλο  τον  κόσμο  για  τα  επόμενα  χρόνια.  
Άλλωστε η  ιστορία έχει   αποδείξει ότι μετά 
από  κάθε  κρίση  ακολουθεί  μεταρρύθμιση, 
με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναμφίβολα το ΣΑΛ δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο 
από  την  κατάσταση  αυτή.      Η  πανδημία  έχει 
αναγκάσει  το  Συμβούλιο  να  αναπτύξει  ακόμη 
περισσότερο την ηλεκτρονική του διακυβέρνηση, 
προκειμένου  να  βελτιώσει  την  εξ  αποστάσεως 
παροχή των υπηρεσιών του.    Το εγχείρημα αυτό 
απαιτεί  ανανέωση  των  εσωτερικών,  αλλαγή  του 
τρόπου σκέψης τόσο των υπαλλήλων όσο και των 
πολιτών,    καθώς  και  την  ανάγκη  υιοθέτησης 
βέλτιστων πρακτικών για εξοικείωση με τη χρήση 
τους.   
 
Εξ ανάγκης μεταβάλλεται η εργασιακή κουλτούρα 
και  διοίκηση.    Υιοθετείται  το  μοντέλο  της  εξ 
αποστάσεως εργασίας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν 
εφαρμόζεται    από  τις  πλείστες  Υπηρεσίες  /
Οργανισμούς και αναμένεται να παγιωθεί έως ένα 
βαθμό σε πολλές περιπτώσεις.  Διαφαίνεται ότι η 
εργασία από το σπίτι είναι πλέον εφικτή, συνεπώς 
ενδεχομένως  να  επιχειρηθεί  από  το  Κράτος  η 
υιοθέτηση  μεγαλύτερης  ευελιξία  στις  συνθήκες 
εργασίας.    Ωστόσο  τέτοιου  είδους  αλλαγές  θα 
φέρουν  στο  προσκήνιο  την  ανάγκη  για  ένα  νέο 
μοντέλο  διοίκησης/ηγεσίας,  που  απαιτεί 
διαφορετικές  δεξιότητες  και  εσωτερικές 
διαδικασίες, για να εφαρμοστεί με επιτυχία στην 
περίπτωση της εξ’ αποστάσεως εργασίας.   
 
Περαιτέρω, στην προσπάθεια να μην ανασταλεί εξ 
ολοκλήρου  η  λειτουργία  του  Οργανισμού,
οργανώθηκαν  με  ταχύτατος  ρυθμούς, 
τηλεδιασκέψεις  για  να  ληφθούν  αποφάσεις  για 
θέματα  επείγοντος  χαρακτήρα.    Παράλληλα, 
έγιναν  σχετικές  ρυθμίσεις  και  καθορίστηκαν 
διαδικασίες για προστασία του προσωπικού.   
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Περαιτέρω  εν  μέσω  πανδημίας,  φαίνεται  ότι  οι 
συγκυρίες  είναι  τέτοιες  που  επιτρέπουν  και 
επιβάλλουν  τον  πλήρη  εκσυγχρονισμό  της 
Δημόσιας  Υπηρεσίας  και  στο  τομέα  των 
τηλεδιασκέψεων,  κάτι  που  μέχρι  πρότινος  δεν 
ήταν αναπτυγμένο. 
 
 Σχετική είναι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση η 
οποία  επιτρέπει  σε  συλλογικά  όργανα  της 
διοίκησης  να  συνεδριάζουν  χωρίς  τη  φυσική 
παρουσία  των  μελών  τους,  αλλά  μέσω 
τηλεδιάσκεψη, Νόμος 28(Ι)/2020, που τροποποιεί 
τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 
Νόμο.  Όσον αφορά την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 
φαίνεται  ότι  έχουν  ήδη  κατατεθεί  και  γραπτώς 
ενώπιον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
εισηγήσεις για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 
απονομή  της  δικαιοσύνης,  τόσο  στο  στάδιο 
καταχώρησης  των  υποθέσεων  όσο  και  στη 
διαχείριση  ορισμών  ή  καταχώρηση  εγγράφων, 
ακόμη και στο στάδιο της εκτέλεσης της απόφαση 
και  παρακολούθησης  των  υποθέσεων.    Η 
πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αναληφθεί από άλλα 
κράτη. 
 
Όσον  αφορά  τις  επιπτώσεις  από  την  πανδημία, 
όπως σε όλες τις Υπηρεσίες του κράτους, αλλά και 
τις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,    έτσι  και  στο  ΣΑΛ 
φαίνεται να έχουν επηρεαστεί οι δραστηριότητες 
του Οργανισμού. 
 
Κατ’ αρχάς μέσα στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί 
από  το  Κράτος,    περιλήφθηκε  για  κάποιο 
διάστημα  και  η  αναστολή  λειτουργίας  των 
εργοταξίων, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει 
καθυστέρηση  στην  ολοκλήρωσή  των 
προγραμματισμένων κατασκευαστικών έργων.  

 
Επίσης,  διαπιστώθηκε  ότι  ειδικά  κατά  την 
περίοδο  των  μέτρων,  αλλά  και  στη  συνέχεια, 
μειώθηκε  σημαντικά  η  εισπραξιμότητα.  
Δεδομένου, ότι η επιβαλλόμενη φορολογία είναι 
ο  μοναδικός  πόρος  εισοδημάτων  του  ΣΑΛ,  η 
σημαντική μείωση των εισπράξεων, ενδέχεται να  
παρουσιάσει  προβλήματα  ρευστότητας.    Το 
πρόβλημα  της  ρευστότητας,  αναμένεται  ότι  θα 
υφίσταται, μέχρις ότου σταθμιστεί η κατάσταση. 

 
Εμπεριστατωμένη  αξιολόγηση  και  ανάλυση  των 
επιπτώσεων  στο  οργανισμό  από  την  πανδημία 
Covid‐19,  αναμένεται  να  γίνει  με  την  άρση  των 
μέτρων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


