ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ...

Ένα από τα πιο σπμαντικά, πο
λυσυζπτημένα και καθυστερπ
μένα έργα για τπ Λάρνακα
μπαίνει πλέον σε τροχιά ουσια
στικής υλοποίπσης με τπ χθεσι
νή ανακοίνωσπ τπς προκήρυ
ξπς των προσφορών για τπν
ανέγερσπ τπς νέας Δπμοτικής
Αγοράς και Δπμοτικού Χώρου
Στάθμευσπς. Μετά από 21 χρό
νια, από τπν κατεδάφισπ τπς
παλιάς Δπμοτικής Αγοράς, το
έργο αυτό αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά. σελ.σι

Έρχεται η νέο Δημοτική Αγορά AopvaKas
Σε τροχιά υλοποίησης αφού προκηρύχθηκαν οι προσφορές για το μεγάλο έργο
Ένα από τα πιο σημαντικά, πολυσυζητημέ
να και καθυστερημένα έργα για τη Λάρνακα
μπαίνει πλέον σε τροχιά ουσιαστικής υλοποί
ησης με τη χθεσινή ανακοίνωση της προκή
ρυξης των προσφορών για την ανέγερση της
νέας Δημοτικής Αγοράς. Ο Δήμος Λάρνακας
προκήρυξε χθες την προσφορά υπ' αριθμόν
97/2017 για ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς
και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στη Λάρ
νακα. «Μετά από 21 χρόνια, από την κατεδά
φιση της παλιάς Δημοτικής Αγοράς, το έργο
αυτό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Πρό
κειται για ένα έργο το οποίο θα αλλάξει ριζικά
την εικόνα του Εμπορικού Κέντρου της Λάρ
νακας, καθότι αναμένεται ότι θα είναι ένα με
γάλο βήμα προς αναζωογόνηση του», αναφέ
ρει στη σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνα
κας. Η δαπάνη ανέρχεται περί τα 6,2 εκατομ
μύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και θα καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από
ευρωπαϊκά ταμεία της προγραμματικής πε

ριόδου 20142020. Η ανάπτυξη θα αποτελεί
ται στο ισόγειο από Δημοτική Αγορά στην
οποία θα στεγάζονται 20 καταστήματα πώλη
σης παραδοσιακών προϊόντων και φθαρτών,
χώρος τοπιοτεχνημένος για οργάνωση της
λαϊκής υπαίθριας αγοράς και Κέντρο Πληρο
φόρησης. Στον όροφο θα στεγάζονται 4 υπο
στατικά αναψυχής και εκθεσιακός χώρος.
Στην ταράτσα θα δημιουργηθούν καθιστικά
και χώρος πρασίνου (garden roof). Ο πολυώ
ροφος χώρος στάθμευσης θα περιλαμβάνει
180 περίπου χώρους, κατανεμημένους σε 6
επίπεδα Στην παρούσα φάση θα κατασκευα
στούν μόνο τα πρώτα τρία επίπεδα Η ανά
πτυξη θα έχει όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες
για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Το
έργο θα είναι υψηλής αισθητικής και ποιότη

πάτωμα. Στο ισόγειο θα διαμορφωθούν 11
ανοικτά καταστήματα κυκλικής μορφής, τα
οποία θα φιλοξενούν συνολικά 20 περίπτερα,
κοινόχρηστους χώρους υγιεινής και αποθη
κευτικούς χώρους. Οι χώροι των ανοικτών
καταστημάτων θα καταλαμβάνουν περίπου
700 τ.μ, ενώ τα υπόλοιπα 1.200 τ.μ. θα απο
τελούν τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου.
Στο μεσοπάτωμα θα διαμορφωθούν 4 εστια
τόριασνακ μπαρ με εμβαδόν περίπου 125 τ.μ
το καθένα, μικρή γκαλερί με εμβαδόν περίπου
110 τ.μ. και υπαίθριο εκθεσιακό χώρο. Στην
οροφή του κτιρίου θα τοποθετηθεί φυτεμένο
δώμα με αρωματικά κυπριακά φυτά όπου θα
χωροθετηθούν 3 μπαρ χωρητικότητας περί
που 150 ατόμων. Η νέα Δημοτική Αγορά θα
κτιστεί στο δημοτικό τεμάχιο στο οποίο λει
τας και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένε τουργούσε η παλιά Αγορά μέχρι το 1996 όταν
ται να αρχίσουν εντός του Μαίου 2018. Η Δη κατεδαφίστηκε. Έκτοτε, το τεμάχιο χρησιμο
μοτική Αγορά θα έχει συνολικό εμβαδό 2.000 ποιείται ως χώρος στάθμευσης.
Tnoos Περδίοε
τ.μ. και θα αποτελείται από ισόγειο και μεσο

Δύο κτίρια
συνδεδεμένα
Η ανάπτυξη θα αποτελείται
από δύο κτίρια διαμορφωμένα
cos ανεξάρτητα μονάδεε cos
npos τη λειτουργία tous, αλλά
κτιριολογικά συνδεδεμένεε.
θα αποτελείται από το κτίριο
όπου θα στεγάζεται η ανοικτή
Δημοτική Αγορά και άλλεε
χρήσει (εστίασηε /
αναψυχή$, πολιτισμού) και το
κτίριο που θα παρέχει xcopous
στάθμευση5.

Προκήρυξη για νέα δημοτική αγορά Λάρνακας
Μετά από 21 χρόνια, το όραμα των Λαρνακέων κής περιόδου 20142020. Η ανάπτυξη που προ
γραμματίζεται να γίνει θα αποτελείται στο ισόγειο
του κτηρίου από τη δημοτική αγορά, στην οποία θα
στεγάζονται περίπου 20 καταστήματα πώλησης
παραδοσιακών προϊόντων και φθαρτών, από χώ
ρο τοπιοτεχνημένο για την οργάνωση λαϊκής υπαί
λιά αγορά της πόλης (κατεδαφίστηκε το 1996). Μια θριας αγοράς και από κέντρο πληροφόρησης. Στον
θετικότατη εξέλιξη για τη Λάρνακα, που σηματο όροφο θα στεγάζονται υποστατικά αναψυχής και
δοτεί ουσιαστικά την έναρξη υλοποίησης του ση εκθεσιακός χώρος, ενώ στην ταράτσα θα δημι
μαντικού αυτού έργου. Η λειτουργία της νέας δη ουργηθούν καθιστικά και χώροι πρασίνου (roof
μοτικής αγοράς αναμένεται να αλλάξει ριζικά την garden). 0 χώρος στάθμευσης του κτηρίου θα πε
εικόνα του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας και ριλαμβάνει περίπου 180 θέσεις στάθμευσης. Το
εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βή έργο θα έχει, επίσης, όλες τις απαιτούμενες πρό
για να αποκτήσει η πόλη τους μια νέα, σύγχρονη
δημοτική αγορά παίρνει σάρκα και οστά. Χθες προ
κηρύχθηκε η προσφορά για την ανέγερση της νέ
ας δημοτικής αγοράς στο τέρμα της εμπορικής
οδού Ερμού, στον χώρο όπου λειτουργούσε η πα

μα για την πολυπόθητη αναζωογόνηση του παζα νοιες για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ατό
ριού της πόλης. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μων με κινητικά προβλήματα. Σύμφωνα με τα σχέ
να ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια ευρώ, συμπερι δια που υπάρχουν, η νέα δημοτική αγορά θα είναι
λαμβανομένου και του ΦΠΑ (6 εκατ., 200 χιλιά έργο υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Οι κατα
δες). Το κονδύλι θα καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλή σκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν
ρου από τα ευρωπαϊκά ταμεία της προγραμματι τον Μάιο του 2018.
ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Θα ανεγερθεί νεα Δημοτική Αγορά
0 Δήμος Λάρνακας μετά από 21 χρόνια,
από την κατεδάφιση της παλιάς Δημοτικής
Αγοράς, προκήρυξε χθες τις προσφορές
για την ανέγερση νέας Δημοτικής Αγοράς
και την δημιουργία Δημοτικού Χώρου Στάθ
μευσης στη Λάρνακα. Η δαπάνη ανέρχεται
γύρω στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ συμπερι
λαμβανομένου του ΦΠΑ. Το κονδύλι θα
καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από Ευ
ρωπαϊκά Ταμεία της προγραμματικής πε
ριόδου 20142020. Πρόκειται για ένα έργο
το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του

Εμπορικού Κέντρου της Λάρνακας, καθότι (garden roof). Ο πολυώροφος χώρος στάθ

αναμένεται ότι θα είναι ένα μεγάλο βήμα
προς αναζωογόνηση του. Η ανάπτυξη θα
αποτελείται στο ισόγειο από Δημοτική Αγο
ρά, στην οποία θα στεγάζονται 20 κατα
στήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων

μευσης θα περιλαμβάνει 180 περίπου χώ
ρους, κατανεμημένους σε 6 επίπεδα. Στην
παρούσα φάση θα κατασκευαστούν μόνο
τα πρώτα τρία επίπεδα. Η ανάπτυξη θα
έχει όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες για
διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ενώ
και φθαρτών, χώρος τοπιοτεχνημένος για
το έργο θα είναι υψηλής αισθητικής και
οργάνωση της λαϊκής υπαίθριας αγοράς
ποιότητας, με τις κατασκευαστικές του ερ
και Κέντρο Πληροφόρησης. Στον όροφο,
γασίες να αναμένεται ότι θα αρχίσουν εντός
θα στεγάζονται 4 υποστατικά αναψυχής του Μαΐου 2018.
και εκθεσιακός χώρο. Στην ταράτσα θα δη
(ΠΕΛ)
μιουργηθούν καθιστικά και χώρος πρασίνου

Ένα εκατομμύριο ευρώ mo ακριβό το κόστος του έργου λόγω... σιδήρου

Επαναπροκήρυξη Δημοτικής Αγοράς
Αυξημένος κατά ένα εκατομμύριο ευρώ
θα είναι ο προϋπολογισμός για ανέγερση της
νέας Δημοτικής Αγοράς Λάρνακας, ένα έργο
που ο δήμος της πόλης επαναπροκήρυξε την

περασμένη Δευτέρα (26/3). Θυμίζουμε ότι ο
πρώτος διαγωνισμός για το έργο ακυρώθηκε
τον περασμένο Φεβρουάριο, καθότι οι δύο
προσφορές που υποβλήθηκαν υπερέβαιναν
κατά πολύ το προϋπολογιζόμενο ποσό. Έτσι,
η Επιτροπή Προσφορών του Δήμου Λάρνακας
αποφάσισε την επαναπροκήρυξη των προ
σφορών, αναθεωρώντας τον προϋπολογισμό
από 4,9 εκατ. που ήταν αρχικά στα 5 εκατ. 950
χιλιάδες ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από τα ευ
ρωπαϊκά ταμεία της προγραμματικής περιό
δου 20142020. 0 μελετητής του έργου έκρι
νε ότι η αύξηση, κατά ένα εκατομμύριο, της
υπολογιζόμενης δαπάνης είναι δικαιολογη
μένη, λόγω αύξησης των τιμών των οικοδο
μικών υλικών, κυρίως του οικοδομικού σιδή
ρου. Η νέα προκήρυξη με την προσαρμογή

Πεπεισμένοι στον Δήμο

Λάρνακας ότι οι εργασίες
θα Ξεκινήσουν εντός
του 2018

της υπολογιζόμενης δαπάνης στα νέα δεδο
μένα τιμών των οικοδομικών υλικών εκτιμά
ται ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον από τις εργοληπτικές εταιρείες σε σχέση
με τις δύο μόνο εταιρείες που υπέβαλαν προ
σφορές στον πρώτο διαγωνισμό. Παρά την
καθυστέρηση μερικών μηνών που παρατη
ρείται στις διαδικασίες, ο δήμαρχος Ανδρέ
ας Βύρας παρουσιάζεται πεπεισμένος ότι το

έργο θα είναι υψηλής αισθητικής και ποιότη
τας και ότι οι κατασκευαστικές εργασίες μπο
ρούν να ξεκινήσουν εντός του 2018. Η νέα Δη
μοτική Αγορά θα κτιστεί στο τεμάχιο που εί
ναι στο τέρμα της οδού Ερμού, όπου μέχρι το

1996 λειτουργούσε η παλιά αγορά (κρίθηκε
ετοιμόρροπη και κατεδαφίστηκε). Έκτοτε ο
συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί ως δημοτι
κός χώρος στάθμευσης. Σύμφωνα με τα σχέδια,
στο ισόγειο της αγοράς θα στεγάζονται περί
που 20 καταστήματα πώλησης παραδοσιακών
προϊόντων και φθαρτών, ενώ θα υπάρχει και
κατάλληλος χώρος για οργάνωση υπαίθριας
λαϊκής αγοράς. Στην οροφή του κτηρίου προ
γραμματίζεται να δημιουργηθούν καθιστικά

και χώροι πρασίνου (roof garden), ενώ προ
βλέπεται και η δημιουργία χώρου στάθμευ
σης χωρητικότητας περίπου 180 αυτοκινήτων.
Η ανάπτυξη αναμένεται να έχει όλες τις πρό
νοιες για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες.
ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Υπογράφηκε η ανέγερση
της Δημοτικής Αγοράς
Η υπογραφή του Συμβολαίου για το έργο της ανέγερσης της Δημοτικής
Αγοράς και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης, μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και
του Εργολάβου Lois Builders πραγματοποιήθηκε χθες, στα Κεντρικά Γραφεία
του Δήμου Λάρνακας.

Μετά από 21 χρόνια, από την κατεδάφιση της παλιάς Δημοτικής Αγοράς, το
έργο αυτό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο
θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του Εμπορικού Κέντρου της Λάρνακας, καθότι
αναμένεται να είναι ένα μεγάλο βήμα προς αναζωογόνηση του.

Κλείνει και παραδίδεται στον εργολάβο ο δημοτικοί xwpos στάθμευση$
Εναλλακτική λύση ανακοίνωσε οι Λαρνακεις θα πρέπει να αναζητούν άλλες θώς δεν παρακωλύεται ο αρχιτεκτονικός σχε
λύσεις σε ό,τι αφορά στη στάθμευση τους στο
κέντρο με το Δήμο Λάρνακας να έχει μερι
μνήσει για εναλλακτικές.
Ο Δήμος Λάρνακας προτρέπει το κοινό να
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 θα κλείσει ο με
γάλος δημοτικός χώρος στάθμευσης στο κέν χρησιμοποιεί τους άλλους υφισταμένους δη
τρο της Λάρνακας, ο οποίος θα παραδοθεί μοτικούς και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης
στον εργολάβο για την έναρξη των εργασιών της περιοχής που είναι σε λειτουργία. Εκτός
ανέγερσης της καινούργιας Δημοτικής Αγο τούτων όμως, το δημαρχείο ενημερώνει ότι
ράς. Το τεμάχιο θα παραδοθεί στην εργολη από 17/09/2018 θα λειτουργήσει νέος χώρος
πτική εταιρεία Lois Builders μια εβδομάδα στάθμευσης στην αυλή του οικοδομικού συμ
πριν την έναρξη εργασιών, η οποία θα γίνει πλέγματος Ζουχουρί στην οδό Νικολάου
στις 24 Σεπτεμβρίου για σκοπούς ετοιμασίας Ρώσσου, πίσω από την πρώην Τουρκοκυ
του εργοταξίου. Ως εκ τούτου, από 17 Σε πριακή Αγορά. Η διευθέτηση αυτή έγινε κα
πτεμβρίου και για τους επόμενους 18 μήνες

ο Δήμος Λάρνακας ενόψει
έναρξης εργοταξίου από 17/9

διασμός της ανάπλασης του Ζουχουρί που
έχει αρχίσει. Γίνονται επίσης ενέργειες ώστε
σύντομα να λειτουργήσει και ο χώρος στάθ
μευσης παρά την πολυκατοικία ΔΙΠΑ καθώς
και επιπρόσθετοι άλλοι χώροι.
Τα συμβόλαια ανάμεσα στο Δήμο Λάρνα
κας και τη Lois Builders υπογράφηκαν στις
31 Αυγούστου και το χρονοδιάγραμμα προ
βλέπει ολοκλήρωση σε 18 μήνες, οπότε, εκτός
απρόοπτου, η νέα Αγορά μαζί με το διπλανό
πολυώροφο χώρο στάθμευσης θα είναι έτοι
μα περί το τέλος Μαρτίου του 2020. Η συνο
λική δαπάνη θα ανέλθει στα 7,5 εκατομμύρια
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Taaos f1ep6ios

Αρχίζει η ανέγερση
της νέας Δημοτικής Αγοράς
Κλείνει από τις 17 Σεπτεμβρίου ο δημοτικός χώρος
στάθμευσης της πρώην Δημοτικής Αγοράς στη Λάρ
νακα. Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας
αναφέρεται ότι σύντομα «αρχίζουν οι εργασίες ανέ
γερσης της Δημοτικής Αγοράς και του Δημοτικού

Χώρου Στάθμευσης στον χώρο της πρώην Δημοτικής
Αγοράς, στην οδό Ερμού. Ο υφιστάμενος δημοτικός
χώρος στάθμευσης θα είναι κλειστός από τις 17 Σε
πτεμβρίου 2018, ημέρα παραχώρησης του χώρου στον
εργολάβο, μέχρι και την αποπεράτωση του έργου».
Ο Δήμος Λάρνακας «προτρέπει το κοινό να χρησιμοποιεί

τους άλλους υφιστάμενους δημοτικούς και ιδιωτικούς
χώρους στάθμευσης της περιοχής που είναι σε λειτουρ
γία. Επίσης, ενημερώνει ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου θα
λειτουργήσει νέος χώρος στάθμευσης στην αυλή του οι
κοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί στην οδό Νικολάου
Ρώσσου, πίσω από την πρώην τουρκοκυπριακή αγορά».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος Λάρνακας

καταβάλλει προσπάθειες ώστε να λειτουργήσει σύ
ντομα και ο χώρος στάθμευσης παρά την πολυκα
τοικία ΔΙΠΑ, καθώς και επιπρόσθετοι άλλοι χώροι.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο της ανέγερσης Δημοτικής Αγο
ράς και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης δύναται να συγ
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια
κής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
20142020» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Κλείνει ο δημοτικός χώρος στάθμευσης Λάρνακας

Παραδίδεται στον εργολάβο
Κλείνει οριστικά τη μεθεπόμε
νη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου ο με
γάλος δημοτικός χώρος στάθ
μευσης στο τέρμα της οδού Ερμού,
αφού ο χώρος θα παραδοθεί στον
εργολάβο που θα ανεγείρει τη νέα
δημοτική αγορά της Λάρνακας.
Το συγκεκριμένο δημοτικό τεμά
χιο λειτουργούσε ως χώρος στάθ
μευσης εδώ και περίπου 22 χρό
νια, μετά την κατεδάφιση της πα
λιάς δημοτικής αγοράς το 1996,
το κτήριο της οποίας είχε κριθεί
τότε ακατάλληλο. Η έναρξη των
εργασιών για δημιουργία της νέ
ας δημοτικής αγοράς προγραμ
ματίστηκε για τις 24 Σεπτεμβρί
ου και το έργο εκτιμάται ότι θα
διαρκέσει 18 μήνες. Ως εκ τού
του, ο Δήμος Λάρνακας προτρέ
πει το κοινό να χρησιμοποιεί τους

άλλους υφιστάμενους χώρους
στάθμευσης, δημοτικούς και
ιδιωτικούς, που είναι σε λει
τουργία στο κέντρο της πόλης.
Το σίγουρο είναι ότι θα παρατη
ρηθεί κάποια ταλαιπωρία του κοι
νού εξαιτίας των κατασκευαστι
κών έργων, ειδικά των πολιτών
που θα επισκέπτονται το κέντρο
με τα οχήματα τους. Ωστόσο, η
ταλαιπωρία θα είναι αναπόφευ
κτη, καθόπ η δημοτική αγορά εί
ναι ένα έργο που χρειάζεται η

Λάρνακα και το εμπορικό της κέ
ντρο. 0 δήμος ενημερώνει τους
πολίτες ότι από τη Δευτέρα 17 του
μήνα θα λειτουργήσει νέος χώ
ρος στάθμευσης στην αυλή του
οικοδομικού συμπλέγματος Ζου
χούρι, στην οδό Νικολάου Ρώ
σου, πίσω από την πρώην τουρ
κοκυπριακή αγορά. Παράλληλα,

Γρηγόρη Αυξεντίου) καθώς και
άλλοι χώροι. Υπενθυμίζεται ότι
το έργο της νέας δημοτικής αγο

ράς (θα περιλαμβάνει και δημο
τικό χώρο στάθμευσης) θα κο
στίσει περίπου έξι εκατομμύρια
ευρώ και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει
ακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του

γίνονται ενέργειες ώστε σύντομα

επιχειρησιακού προγράμματος

να λειτουργήσει και ο χώρος
στάθμευσης παρά την πολυκα

«Ανταγωνιστικότητα και Αειφό
ρος Ανάπτυξη 20142020».

τοικία ΔΗΠΑ (κοντά στη λεωφόρο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Κλείνει το παρκινγκ στη
δημοτική αγορά
Ο Δήμος Λάρνακας ενημε

αυλή του οικοδομικού συμ

ρώνει το κοινό ότι αρχίζουν
οι εργασίες ανέγερσης της
Δημοτικής Αγοράς και του
Δημοτικού Χώρου Στάθμευ
σης στο χώρο της πρώην Δη
μοτικής Αγοράς στην οδό Ερ
μού. Ο υφιστάμενος Δημοτι
κός Χώρος Στάθμευσης θα
είναι κλειστός από τις 17 Σε
πτεμβρίου 2018, ημέρα πα
ραχώρησης του χώρου στον
Εργολάβο, μέχρι και την απο
περάτωση του Έργου.
Ο Δήμος Λάρνακας προτρέπει
το κοινό να χρησιμοποιεί τους
άλλους υφιστάμενους δημο
τικούς και ιδιωτικούς χώρους
στάθμευσης της περιοχής
που είναι σε λειτουργία. Επί
σης σας ενημερώνει ότι από
17/09/2018 θα λειτουργήσει
νέος χώρος στάθμευσης στην

πλέγματος Ζουχουρί στην
οδό Νικολάου Ρώσσου, πίσω

από την πρώην Τ/Κ Αγορά.
Γίνονται επίσης ενέργειες
ώστε σύντομα να λειτουρ
γήσει και ο χώρος στάθμευ
σης παρά την πολυκατοικία
ΔΙΠΑ καθώς και επιπρόσθε
τοι άλλοι χώροι.
Το Έργο της ανέγερσης Δη
μοτικής Αγοράς και Δημοτι
κού Χώρου Στάθμευσης, δύ
ναται να συγχρηματοδοτηθεί
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
στα πλαίσια του Επιχειρη
σιακού Προγράμματος «Αν
ταγωνιστικότητα και Αειφό
ρος Ανάπτυξη 20142020»
και αναμένεται να ολοκλη
ρωθεί σε 18 μήνες.
ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΕΛ

Δήμος Λάρνακας

Κλείνει το πάρκινγκ
της πρώην Δημοτικής Αγοράς
Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώ
νει το κοινό ότι αρχίζουν οι εργα
σίες ανέγερσης της Δημοτικής
Αγοράς και του δημοτικού χώρου
στάθμευσης στον χώρο της πρώ
ην Δημοτικής Αγοράς στην οδό
Ερμού. 0 υφιστάμενος δημοτικός
χώρος στάθμευσης θα είναι κλει
στός από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018,
ημέρα παραχώρησης του χώρου
στον εργολάβο, μέχρι και την απο
περάτωση του έργου.
0 Δήμος Λάρνακας προτρέπει το
κοινό να χρησιμοποιεί τους άλλους
υφιστάμενους δημοτικούς και ιδιω
τικούς χώρους στάθμευσης της πε
ριοχής που είναι σε λειτουργία. Επί
σης, σας ενημερώνει ότι από τις
17/09/2018 θα λειτουργήσει νέος

χώρος στάθμευσης στην αυλή του
οικοδομικού συμπλέγματος Ζου
χουρί στην οδό Νικολάου Ρώσου,
πίσω από την πρώην τ/κ αγορά.
Γίνονται επίσης ενέργειες ώστε
σύντομα να λειτουργήσει και ο χώ
ρος στάθμευσης παρά την πολυ
κατοικία ΔΙΠΑ καθώς και επιπρό
σθετοι άλλοι χώροι.
Το έργο της ανέγερσης της Δη
μοτικής Αγοράς και του δημοτικού
χώρου στάθμευσης δύναται να συγ
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Ανταγωνιστικότη
τα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014
2020" και αναμένεται να ολοκλη
ρωθεί σε 18 μήνες.
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Κατεδαφίστηκε το παλιό
«Παζάρι της Σκάλας»
Οι μπουλντόζες πήραν θέση στον χώρο
της παλιάς αγοράς της Λάρνακας και άρ
χισε η κατεδάφιση των υπολειμμάτων
του παλιού κτηρίου, μεγάλο μέρος του
οποίου κατεδαφίστηκε το 1996. Έτσι, το
«Παζάρι της Σκάλας», όπως το ήξεραν οι
Λαρνακείς εδώ και επτά σχεδόν δεκαετί
ες, έπαψε να υφίσταται.
»20
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Τέλος εποχής για το «Παζάρι της Σκάλας»
Άρχισε χθες η κατεδάφιση των δύο κτηρίων στο κέντρο της πόλης
τ/κ παζαριού (στην πλατεία
Ζουχούρι).
Οι μπουλντόζες
Η θέα των μπουλντόζων
πό τους ήχους βαριών
πήραν θέση στις
και η διαδικασία κατεδάφι
μπουλντόζων και κομπρεσέρ
σης προκάλεσαν ανάμικτα
ξύπνησε χθες το κέντρο της 3 τα χαράματα
συναισθήματα στους θαμώΛάρνακας, καθώς από τις τρεις στο κέντρο της
νες του κέντρου της πόλης.
τα χαράματα πήραν θέσεις στον παλιάς αγοράς
Κάποιοι έτρεξαν για μια τε
χώρο της παλιάς αγοράς τα πιο
λευταία φωτογραφία με φό
πάνω μηχανήματα. Επελέγη αυτή η χρονική
ντο τα βαρέα μηχανήματα. Μια γυναίκα που
περίοδος ώστε να μην επηρεαστεί η κυκλοενοίκιαζε κατάστημα, το οποίο κατεδαφίστη
φοριακή κίνηση και έτσι στις 7.30 περίπου
κε, ζήτησε από τους επί καθήκοντι υπαλλή
άρχισε η κατεδάφιση των υπολειμμάτων του
λους να της επιτρέψουν να πάρει κάποιες
παλιού κτηρίου, μεγάλο μέρος του οποίου
μεταλλικές κατασκευές που ήταν καρφω
κατεδαφίστηκε ως γνωστόν το 1996. Από χθες
μένες στους τοίχους του και μερικές πέτρες
το «Παζάρι της Σκάλας», όπως το ήξεραν οι
ως
ενθύμιο. Μαζί με τη μάνα της, όταν ήταν
Λαρνακείς εδώ και επτά σχεδόν δεκαετίες,
μωρό, δούλευε σε αυτό το κατάστημα. «Τώρα
έπαψενα υφίσταται. Εξάλλου απάτην περα
θα αργεί να δύσει ο ήλιος, που έπεσαν τα
σμένη βδομάδα ξεκίνησε και η κατεδάφιση
υπολείμματα του κτηρίου», είπε ένας άλλος
του διπλανού παλαιού κτηρίου του πρώην
κύριος, προσθέτοντας, «ώσπου φυσικά που
θα ξεπροβάλει το νέο κτήριο».
Ωστόσο, στο παρακείμενο καφενείο της
κ. Κάτιας, οι πρωινοί θαμώνες έδειχναν να μη
λαμβάνουν και πολύ
υπόψη τους γδούπους
των τοίχων που έπε
φταν και το μούγκρισμα των κομπρεσέρ.
«Είμαι 69 χρονών,
πρώτη φορά είδα να
φέρνουν τα μηχανή
ματα για να κατεδα
φίσουν ένα κτήριο
από τη νύχτα για να
μην ταλαιπωρήσουν
τον κόσμο το πρωί»,
σχολίασε στον «Φ» ο
παππούς ο Νικολής,
πίνοντας τον πρωινό
καφέ του.

Του Πάμπου Βάοιλα

Υ

Η συνέχεια των έργων
Τη διαβεβαίωση ότι θα επαναληφθούν
τέτοιες κινήσεις όπως τη χθεσινή, οπότε τα
βαρέα οχήματα κινήθηκαν στο κέντρο της
πόλης τα χαράματα και όχι το πρωί, προς
αποφυγήν ταλαιπωρίας των δημοτών, έδωσε
μιλώντας στον «Φ» αρμόδια πηγή του Δήμου
Λάρνακας. Τονίζοντας ότι όπου είναι εφικτό,
η ίδια τακτική θα ακολουθείται και στη συνέ
χεια της πορείας του μεγάλου έργου.
Πρόσθεσε επίσης ότι στην περίπτωση
του τ/κ κτηρίου στην πλατεία Ζουχούρι, η
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ολοκλήρωση της κατεδάφισης αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.
Όσον αφορά στο έργο της ανέγερσης της
νέας αγοράς, ουσιαστικά τα έργα κατεδάφι
σης είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες με
αναγκαία προεργασία και εφαρμογή κατα
σκευών προστασίας παρακείμενων κτηρίων
και χώρων. Έγιναν επίσης οι διαδικασίες
χάραξης και αποτύπωσης του έργου, καθώς
και γεωλογικές έρευνες στον χώρο που θα
ανεγερθεί η νέα αγορά. Διαδικασία η οποία
ήταν απαραίτητη πριν ξεκινήσουν τα μεγάλα
κατασκευαστικά έργα.
Σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο του
Δήμου Λάρνακας, ο οποίος μίλησε στον «Φ»,
στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι πε

ρίπου την περίοδο προ των Χριστουγέννων,
στον χώρο που θα φιλοξενηθεί το κτήριο
της νέας Δημοτικής Αγοράς στο κέντρο της
Λάρνακας, θα αρχίσει η διαδικασία των πασ
σαλώσεων επί του εδάφους.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ
Πολύ ικανοποιημένοι έμειναν το τελευτοίο Σάββατο που πέρασε, οι γεωργοί στη λιανική
αγορά των παραγωγών, που εδώ και τρεις εβδομάδες διεξάγεται στην πλατεία Ζουχούρι.
Σε αυτό συνέτειναν και κάποια μέτρα που έλαβε αναφορικά με νέους χώρους στάθμευ
σης ο Δήμος Λάρνακας. Αλλά και η βελτίωση των αποχωρητηρίων στην πλατεία, όπως
και η εν εξελίξει βελτίωση του υπεδάφους. Η αναμενόμενη σε λίγες μέρες ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατεδάφισης του κτηρίου της πρώην τ/κ αγοράς θα βελτιώσει ακόμα
πιο πολύ την εικόνα της περιοχής, ενώ η διαδικασία κατεδάφισης των υπολειμμάτων των
κτηρίων στην ε/κ πρώην αγορά θα διαρκέσει τις επόμενες μέρες.
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Η αναβάθμιση θα φέρει αύξηση τουρισμού
Η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αγίας Νάπας και η υλο
ποίηση διάφορων άλλων έργων θα φέρουν αύξηση του τουριστικού
ρεύματος, επέκταση της τουριστικής περιόδου και περισσότερα έσοδα
προς το κράτος, δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Καρούσος, ο οποίος εκτιμά
ότι θα αυξηθούν οι τουριστικές αφίξεις κατά 150
χιλιάδες ετησίως και θα επεκταθεί η τουριστι
κή περίοδος κατά τρεις μήνες. Οι 150 χιλιάδες
Τα έργα στο
ιστορικό κέντρο
αφίξεις αναλογούν περίπου σε 800 χιλιάδες
της Αγίας Νάπας
διανυκτερεύσεις και τα έσοδα υπολογίζονται
σημαίνουν έσοδα
να ανέρχονται σε 117 περίπου εκατ. ευρώ ετησί
και για το κράτος
ως. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Καρούσος
ανέφερε ότι με την ανάληψη της δημαρχίας,
τόσο ο ίδιος όσο και το δημοτικό δυμβούλιο
έθεσαν αρκετές προτεραιότητες με σημαντικότερη την αναβάθμιση του
κέντρου της Αγίας Νάπας. «Με στόχο ακριβώς αυτή την αναβάθμιση, τα
τελευταία χρόνια άρχισαν να υλοποιούνται διάφορα μικρά έργα, όπως
η αντικατάσταση πεζοδρομίων, η τοποθέτηση φωτισμού σε χώρους
όπου δεν υπήρχε, η δημιουργία μικρών πλατειών όπως η Πλατεία του
Αγρότη και μνημεία όπως το Μνημείο των Εθελοντών του Α' και Β'

Παγκοσμίου Πολέμου», ανέφερε. Με διεκδικητική πολιτική, συνέχισε,
«πετύχαμε να χαρακτηριστεί η Αγία Νάπα ως Αστικό Κέντρο, εξασφα
λίζοντας μάλιστα χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ιστορικού
κέντρου. Ο πυρήνας του κέντρου και η καρδιά της Αγίας Νάπας είναι
το Μεσαιωνικό μοναστήρι που αποτελεί σημείο αναφοράς, με απαρά
μιλλης υφής θρησκευτικότητα, μοναδικότητα και ομορφιά. Δυστυχώς
δεν έτυχε αξιοποίησης και προβολής όπως του άρμοζε και αφήσαμε
μια άναρχη ανάπτυξη να το κρύψει». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ο κ. Καρούσος είπε πως «η αποκατάσταση του Μοναστηριού, η οποία
έχει σχεδιαστεί στα πρότυπα γνωστών μεσαιωνικών μοναστηριών της
Ευρώπης, περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες με πιο σημαντική τη
δημιουργία Μουσείου όπου η πλειοψηφία των εκθεμάτων θα προέρ
χεται από την ιδιωτική συλλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ'».
Δεύτερο μεγάλο έργο που προγραμματίζεται, πρόσθεσε, «είναι η
ανάπλαση των οδών Παννάκη Παππουλλή καιΤεύκρου Ανθία, που θα
προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, με προϋπολογισμό δύο εκατομ
μυρίων ευρώ». Σημείωσε, ακόμη, ότι: «Το τρίτο έργο είναι η δημιουργία
του Αστικού Πολυ-λειτουργικού Πάρκου το οποίο υπολογίζουμε να
προκηρυχθεί γύρω στα τέλη του 2010».
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Τακτικοί έλεγχοι για τήρηση χρονοδιαγράμματο$ στη Δημοτική Αγορά
Την πρώιη του επίσκεψη στο εργοτάξιο της
νέας Δημοτικής Αγοράς πραγματοποίησε χθες
ο δήμαρχος Λάρνακας. Ο Ανδρέας Βύρας ενη
μερώθηκε από τους υπεύθυνους του εργοταξί
ου για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο
μεγαλεπήβολο έργο στο κέντρο της πόλης. Μέ
χρι στιγμής έχουν γίνει κατεδαφίσεις και απο
τυπώσεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχί
σουν οι πρώτες εργασίες στις μεταλλικές κατα
σκευές. Όπως δήλωσε στη «X» ο δήμαρχος, με
την έναρξη των ουσιαστικών έργων ανέγερσης
των κτιρίων θα ξεκινήσουν και οι τακτικοί
έλεγχοι της πορείας των εργασιών, ώστε να δια
σφαλιστεί ότι το έργο θα κρατηθεί εντός χρονο
διαγραμμάτων. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμά
των είναι κρίσιμης σημασίας για την επάνοδο
της ομαλότητας στο κέντρο της πόλης το συν
τομότερο δυνατό, αφού το εργοτάξιο λειτουργεί
στο πιο κεντρικό σημείο έχοντας καταλάβει τον

Πρώτη επίσκεψη δημάρχου
Λάρνακας στο εργοτάξιο
της νέας Δημοτικής Αγοράς
μεγαλύτερο δημοτικό χώρο στάθμευσης. Οι ερ
γασίες ανέγερσης της καινούργιας Δημοτικής
Αγοράς και του εφαπιόμενου πολυώροφου χώ
ρου στάθμευσης προβλέπεται να διαρκέσουν 18

μήνες, σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογρά
φηκε με την εταιρεία Lois Builders στις 31 Αυγούστου 2018. Το έργο, εκτός εάν υπάρξουν
καθυστερήσεις, θα ολοκληρωθεί περί το τέλος
Μαρτίου του 2020. Η συνολική δαπάνη θα
ανέλθει στα €7,5 εκ. Η νέα Δημοτική Αγορά εί
ναι το μεγαλύτερο και ακριβότερο από τα έργα
που επιλέχθηκαν για ευρωπαϊκή χρηματοδότη
ση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφό
ρος Ανάπτυξη 2014-2020», μέσα από το συνο
λικό κονδύλι των €18 εκ. που εξασφάλισε ο Δή
μος Λάρνακας. Το σχέδιο περιλαμβάνει Δημοτι
κή Αγορά με καταστήματα πώλησης παραδο
σιακών προϊόντων, κέντρα αναψυχής, εκθεσια
κό χώρο και Κέντρο Πληροφόρησης καθώς και
πολυώροφο χώρο στάθμευσης.
Τάσος Περδίος
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Σε πορεία υλοποίησης σχη Λάρνακα

Έργο υποδομής
η δημοτική αγορά
Το μεγαλύτερο έργο υποδομής που θα συγχρηματοδοτηθεί από
τα ταμεία της ΕΕ είναι η ανέγεροη της νέας δημοτικής αγοράς
ΓΡΑΦΕΙ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ
κανοποίηση επικρατεί στον
Δήμο Λάρνακας για το γε
γονός ότι δύο σημαντικά έρ
γα υποδομής στο κέντρο της
πόλης, η ανάπλαση του κοινοτι
κού κέντρου και της λέσχης Λάρ
νακας, δεν αναμένεται (εκτός
απροόπτου) να καθυστερήσουν.
Και τούτο, διότι δεν έχουν
υποβληθεί ενστάσεις από αποτυχόντες προσφοροδότες στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφο
ρών. Κάτι, που εάν συνέβαινε,
θα έπαιρνε τα δύο έργα αρκε
τούς μήνες πίσω.
0 Δήμος Λάρνακας εξέδωσε
ανακοίνωση με την οποία ενη
μερώνει ότι έχει λήξει η προθε
σμία για την υποβολή ενστάσε
αποκατάστασης αρχαίου μνη
ων σε σχέση με τη δημιουργία
μείου η εταιρεία Ρ. Hadjipieris
πολυδύναμου πολυχώρου κοι
Fixico Ltd. Και τα δύο έργα θα
νωνικής πρόνοιας και απασχό
συγχρηματοδοτηθούν από το Ευ
λησης (ανάπλαση κοινοτικού κέ
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
ντρου) και για την αποκατάστα
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιση αρχαίου μνημείου (λέσχη).
χειρησιακού Προγράμματος
Όπως σημειώνεται, στην πα
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφό
ρος Ανάπτυξη 2014-2020».
ρούσα φάση προχωρεί ομαλά η
διαδικασία υπογραφής των σχε
Η δημοτική αγορά
τικών συμβολαίων και αναμένε
ται πως δεν θα υπάρξουν καθυ
Το μεγαλύτερο έργο υποδομής
στερήσεις ως προς την έναρξη
που θα γίνει στο κέντρο της Λάρ
των κατασκευαστικών εργασιών.
νακας και θα συγχρηματοδοτηθεί
Ως εκ τούτου, τα έργα εκτιμάται
από τα ταμεία της ΕΕ είναι η ανέ
γερση της νέας δημοτικής αγο
ότι θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο
ράς. Ηδη, ο δήμαρχος Α. Βύρας
Δεκέμβριο. Για τον διαγωνισμό
δημιουργίας πολυδύναμου πο
επισκέφθηκε το εργοτάξιο (στο
λυχώρου κοινωνικής πρόνοιας
τέρμα της οδού Ερμού, όπου λει
και απασχόλησης το έργο ανέ
τουργούσε τα τελευταία 22 χρό
λαβε η εταιρεία L δ Ρ and DLA
νια ο δημοτικός χώρος στάθ
JOIN, ενώ για τον διαγωνισμό
μευσης) κι ενημερώθηκε από
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τους υπεύθυνους του εργοταξί
ου για το χρονοδιάγραμμα των
κατασκευαστικών εργασιών. Μέ
χρι σήμερα έχουν γίνει κατεδα
φίσεις και αποτυπώσεις, ενώ σύ
ντομα ξεκινούν οι εργασίες στις
μεταλλικές κατασκευές.
Όπως δήλωσε ο κ. Βύρας, με
την έναρξη των ουσιαστικών έρ
γων ανέγερσης των νέων κτη
ρίων της αγοράς, θα ξεκινήσουν
και οι τακτικοί έλεγχοι της πο
ρείας των εργασιών, έτσι ώστε
να διασφαλιστεί ότι το έργο θα
κρατηθεί εντός χρονοδιαγραμ
μάτων. Σύμφωνα με το συμβό
λαιο που υπεγράφη με την εται
ρεία Lois Builders, οι εργασίες
θα διαρκέσουν 18 μήνες και η
νέα αγορά αναμένεται να παρα
δοθεί την άνοιξη του 2020. Θα
κοστίσει 7,5 εκατ. ευρώ.
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