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∆ύο χρόνια λειτουργίας συµπλήρωσε
ο νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας

Έργο πνοής για το κέντρο Λεµεσού 
η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης

Χθες, Πέµπτη 17 Νοεµβρί-
ου, συµπληρώθηκαν δύο 
χρόνια από την έναρξη 

λειτουργίας του µεγαλύτερου ίσως 
έργου που έγινε ποτέ στην Κύπρο, 
του νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου 
της Λάρνακας, το οποίο αντικατέ-
στησε το παλαιό (όπως ονοµάζεται 
πλέον) αεροδρόµιο που η Κυπρια-
κή ∆ηµοκρατία είχε δηµιουργήσει 
εσπευσµένα και πρόχειρα προκει-
µένου να διατηρήσει την επαφή 
του νησιού µε τον έξω κόσµο, αµέ-
σως µετά την παράνοµη τουρκική 
εισβολή και κατοχή που είχε σαν 
αποτέλεσµα και την απώλεια του 
αεροδροµίου Λευκωσίας. 

Σε συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ 
ο ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και 
∆ηµοσίων Σχέσεων της Hermes 
Airports Αδάµος Ασπρής, µε 
αφορµή τη συµπλήρωση των δύο 
χρόνων λειτουργίας του διεθνούς 
αεροδροµίου της Λάρνακας, είπε 
µεταξύ άλλων ότι το µέλλον του 
κυπριακού τουρισµού βρίσκεται 
πρώτα και κύρια στα χέρια του 
καθενός, είτε αποτελεί µέρος της 
τουριστικής βιοµηχανίας της χώ-
ρας, είτε όχι.  Ανέφερε ακόµα ότι η 
παγκόσµια οικονοµική κρίση που 

κτύπησε και την Κύπρο επηρέασε 
τις αφίξεις τουριστών στο νησί τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο το 2011 
παρατηρήθηκε µια σηµαντική αύ-
ξηση λόγω της «αραβικής άνοιξης» 
από τη µια και της επίµονης προ-
σπάθειας που καταβλήθηκε από 
όλους τους φορείς για ενίσχυση 
του εισερχόµενου τουρισµού από 
την άλλη.

Ο κ. Ασπρής κλήθηκε να ανα-
φέρει τις αφίξεις και αναχωρήσεις 
επιβατών που είχαµε από την ηµέ-
ρα λειτουργίας του νέου ∆ιεθνούς 
Αεροδροµίου της Λάρνακας. «Από 
τις 17 Νοεµβρίου 2009 που πρω-
τολειτούργησε το νέο ∆ιεθνές Αε-
ροδρόµιο Λάρνακας διεκπεραιώ-
θηκαν περίπου 86.000 πτήσεις εκ 
των οποίων οι 43 χιλιάδες είναι 
αναχωρήσεις και οι άλλες 43 χι-
λιάδες είναι αφίξεις. Με τις πτή-
σεις αυτές εξυπηρετήθηκαν µέχρι 
σήµερα περίπου 11 εκατοµµύρια 
επιβάτες, µε 5,5 εκατοµµύρια κό-
σµου να αφικνούνται στην Κύπρο, 
ενώ άλλα 5,5 εκατοµµύρια να 
αναχωρούν για διάφορους προο-
ρισµούς κυρίως στη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου του 2010 
και του 2011», είπε. 

Ως έργο πνοής και αναζω-
ογόνησης του εµπορικού 
κέντρου της Λεµεσού θεω-

ρείται ο υπόγειος χώρος στάθµευ-
σης που προγραµµατίζεται να κα-
τασκευαστεί επί της οδού Ανδρέα 
Θεµιστοκλέους. Την Τετάρτη πραγ-
µατοποιήθηκε η τελετή υπογραφής 
των συµβολαίων µεταξύ ∆ήµου 
και κοινοπραξίας εταιρειών, για τη 
µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότη-
ση, διαχείριση και συντήρηση της 
ανάπτυξης.

Μιλώντας στα ΜΜΕ, ο ∆ήµαρ-
χος Ανδρέας Χρίστου, ανέφερε 
πως πρόκειται για ένα πολύ σηµα-
ντικό έργο για την πόλη, τους κα-
ταστηµατάρχες του κέντρου και το 
ΤΕΠΑΚ, καθώς θα προσφέρει 330 
νέους χώρους στάθµευσης, σε µια 
περιοχή µε αυξηµένες ανάγκες. 

Το έργο, που θα κοστίσει δέκα 

περίπου εκατοµµύρια ευρώ, θα 
γίνει µε την µέθοδο του B.O.T και 
η κοινοπραξία θα αναλάβει τη δι-
αχείριση του για 14 χρόνια και 7 
µήνες και ακολούθως θα το παρα-
δώσει στο δηµόσιο. 

Πέραν του υπόγειου χώρου στάθ-
µευσης, το έργο θα περιλαµβάνει, 
στο ισόγειο, εµπορικά καταστήµα-
τα 900 τ.µ, καθώς και πλατεία µε 
διάφορες διευκολύνσεις.
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