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Ευχετήριο μήνυμα από τον
Πρόεδρο του Ομίλου

Η δυναμική πορεία της
Cybarco Development συνεχίζεται

Θα ήθελα να αφήσω τισ ευχέσ για την νέα χρονιά που µόλισ µπήκε
για το τέλοσ και να κάνω αρχή µε ευχαριστίεσ. Ευχαριστίεσ προσ
όλουσ εσάσ που αποτελείτε την οικογένεια του Οµίλου Λανίτη και
που για ακόµη µία χρονιά οι προσπάθειέσ σασ είχαν σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνθηκών που µασ επιτρέπουν να
σχεδιάζουµε το µέλλον του Οµίλου µε αισιοδοξία και
αυτοπεποίθηση. Η σκληρή και µεθοδική δουλειά από όλουσ σασ
απέδωσε και έφερε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

Η Cybarco Development, η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξησ πολυτελών ακινήτων του Οµίλου Λανίτη,
συνεχίζει να βάζει νέα επίπεδα στον τοµέα τησ, καθώσ ετοιµάζεται πυρετωδώσ για την ολοκλήρωση
των επόµενων φάσεων των ξεχωριστών τησ έργων: Trilogy Limassol Seafront, Μαρίνα Λεµεσού και
Akamas Bay Villas.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη οικονοµική κατάσταση στον τόπο µασ,
το 2018 ήρθε να επιβεβαιώσει το γεγονόσ ότι αφήσαµε πίσω µασ
τα δύσκολα και η ανάπτυξη σε κύριουσ τοµείσ τησ οικονοµίασ του
τόπου µασ εδραιώθηκε. Πρέπει όµωσ να συνεχίσουµε να είµαστε
όλοι προσεκτικοί και να συνεχίσουµε την προσπάθεια µε
αισιοδοξία και σύνεση, χωρίσ να ξεχνούµε τι συνέβηκε στο
πρόσφατο παρελθόν.
Οι προοπτικέσ για την νέα χρονιά είναι καλέσ και η ανάπτυξη
αναµένεται να έχει συνέχεια. Η αξιοπιστία µασ σαν επενδυτικόσ
προορισµόσ και η εµπιστοσύνη προσ τη δυναµική τησ οικονοµίασ
µασ επέστρεψε, πράγµα που πρέπει να διαφυλάξουµε και να
ενδυναµώσουµε ακόµη περισσότερο.
Η εικόνα τησ οικονοµίασ µασ αντικατοπτρίζει και την κατάσταση
στον όµιλο Λανίτη. ∆ηλαδή, θετικά αποτελέσµατα και εδραίωση
τησ ανάπτυξησ. Τα αποτελέσµατα των εταιριών του Οµίλου στη
χρονιά που πέρασε και οι προοπτικέσ που προδιαγράφονται, µασ
δίνουν τα εφόδια για να σχεδιάσουµε µε αισιοδοξία, σιγουριά και
αυτοπεποίθηση τισ µελλοντικέσ κινήσεισ του Οµίλου βαδίζοντασ
σε µία ξεκάθαρη αναπτυξιακή πορεία. Τα πιο πάνω στοιχεία
έρχονται να συµπληρώσουν ένα κύριο συστατικό τησ επιτυχίασ
που δεν είναι άλλο από τη δουλειά που γίνεται από το προσωπικό
των εταιριών µασ. Γι’ αυτό και για ακόµη µία φορά σασ ευχαριστώ
θερµά.
Για την νέα χρονιά, εύχοµαι σε όλουσ σασ προσωπική και
οικογενειακή χαρά, υγεία και ευτυχία. Να έχουµε όλοι µαζί ακόµη
µία παραγωγική και δηµιουργική χρονιά.
Πλάτων Ε. Λανίτης
Πρόεδρος Ομίλου Λανίτη

∆ίνοντασ συνέχεια στην επιτυχηµένη 73χρονη πορεία τησ γεµάτη
µε έργα ορόσηµα, η Cybarco ξεκίνησε τισ κατασκευαστικέσ
εργασίεσ του Trilogy Limassol Seafront ένα έργο που αποτελείται
από τρεισ εντυπωσιακούσ πύργουσ και φιλοδοξεί να καταστεί
σηµείο αναφοράσ για τη Λεµεσό και όχι µόνο. Σε λιγότερο από
οκτώ µήνεσ έχει πετύχει πάνω από 90 εκατοµµύρια ευρώ
πωλήσεισ και κρατήσεισ για πολυτελή διαµερίσµατα και γραφεία µε θέα τη θάλασσα. Αυτό
αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% των ακινήτων των δυο µπροστινών πύργων, οι οποίοι βρίσκονται
υπό ταυτόχρονη κατασκευή. Με τισ κατασκευαστικέσ εργασίεσ να προχωρούν βάσει
χρονοδιαγράµµατοσ, το West Tower θα είναι ο πρώτοσ πύργοσ που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του
2021 και θα ακολουθήσει το East Tower στισ αρχέσ του
2022. Πέρα από το ιδιωτικό spa και γυµναστήριο που
διαθέτει ο κάθε πύργοσ, το έργο προσφέρει χώρουσ για
αναψυχή και χαλάρωση για τουσ ιδιοκτήτεσ καθώσ και µια
δηµόσια πλατεία µε εστιατόρια, καφέ και καταστήµατα
την οποία µπορεί να απολαύσει ο κάθε επισκέπτησ.
Λίγα χιλιόµετρα δυτικά του Trilogy βρίσκεται η Μαρίνα
Λεµεσού - ο καθιερωµένοσ πλέον προορισµόσ για
πολυτελή σκάφη - όπου µόνο ένασ µικρόσ αριθµόσ
επαύλεων και διαµερισµάτων είναι πλέον διαθέσιµα προσ
πώληση. Οι τελευταίεσ αυτέσ παραθαλάσσιεσ κατοικίεσ
ενσαρκώνουν πλήρωσ την ιδέα του να ζει κανείσ “πάνω
στη θάλασσα”. Οι ετοιµοπαράδοτεσ επαύλεισ του
συγκροτήµατοσ Island Villas διαθέτουν τισ δικέσ τουσ,
ιδιωτικέσ θέσεισ ελλιµενισµού, κήπο και πισίνα, ενώ τα
παραθαλάσσια πολυτελή διαµερίσµατα στο Castle
Residences βρίσκονται υπό κατασκευή, µε την παράδοσή τουσ να προγραµµατίζεται τον Απρίλιο
του 2020. Η παράδοση του Castle Residences θα σηµατοδοτεί και την ολοκλήρωση του έργου.
Στην πιο ειδυλλιακή περιοχή τησ Κύπρου, κοντά στη χερσόνησο του Ακάµα, βρίσκεται το Akamas
Bay Villas, ένα ιδιωτικό καταφύγιο φυσικήσ οµορφιάσ. Η κατασκευή τησ δεύτερησ φάσησ του
πολυτελούσ έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, µετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση και πώληση τησ
πρώτησ φάσησ. Η απρόσκοπτη θέα τησ καταγάλανησ θάλασσασ και του απέραντου γαλάζιου
ουρανού συνδυάζεται µε την αρµονική αρχιτεκτονική και τον εξαιρετικό σχεδιασµό των δώδεκα
επαύλεων που ανήκουν στη δεύτερη φάση του έργου.

Νέα προσθήκη στην οικογένεια της Carob Mill Restaurants
Η Carob Mill Restaurants συνεχίζει τισ στρατηγικέσ κινήσεισ ανάπτυξήσ τησ, προχωρώντασ
σε ακόµη µία επιχειρηµατική κίνηση, µε την προσθήκη του νέου εστιατορίου MEATing
Grill & Co στην υφιστάµενη οικογένεια εστιατορίων τησ.
To ΜΕΑΤing Grill & Co βρίσκεται στην περιοχή του Χαρουπόµυλου Λανίτη, µεταξύ των
εστιατορίων Draught και Stretto. Η έναρξη των εργασιών του νέου εστιατορίου από την
Carob Mill Restaurants θα επωφεληθεί από όλεσ τισ συνέργειεσ που προκύπτουν από
τη γειτνίασή του µε όλα τα υπόλοιπα εστιατόρια και άλλουσ χώρουσ εκδηλώσεων, που
είναι κάτω από την ιδιοκτησία και διαχείριση τησ εταιρίασ στην περιοχή του
Χαρουπόµυλου Λανίτη.
Το νέο εστιατόριο προσφέρει µία µεγάλη και γευστική ποικιλία από steaks και άλλα ποιοτικά κρέατα ψηµένα στη σχάρα και συγκεκριµένα στον παγκοσµίωσ γνωστό φούρνο
Josper Gatstrogrill. Όλα αυτά συµπληρωµένα από µια εκλεκτή ποικιλία ποιοτικών αλλαντικών και τυριών. Επιπρόσθετα, η υπόγεια πετρόκτιστη αίθουσα του εστιατορίου µε
ελεγχόµενη θερµοκρασία, φιλοξενεί µία πλούσια κάβα κρασιών που υπόσχεται να εντυπωσιάσει ακόµα και τουσ πιο απαιτητικούσ γνώστεσ του καλού κρασιού.
Η πιο πάνω εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στισ πρόσφατεσ αναπτυξιακέσ κινήσεισ που έγιναν από την Carob Mill Restaurants, δηλαδή την έναρξη εργασιών τησ Vecchia
Napoli Pizzeria – Trattoria στην περιοχή του Χαρουπόµυλου Λανίτη και την εξαγορά του εστιατορίου Calma στη Μαρίνα Λεµεσού.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο Fasouri Watermania Waterpark
από την Conercon Energy Solutions
∆ύο εταιρίεσ του Οµίλου Λανίτη συνεργάστηκαν στενά και εκµεταλλεύτηκαν τισ
συνέργειεσ που δηµιουργούνται µε αµοιβαίο όφελοσ προσ τισ ίδιεσ αλλά και
προσ το περιβάλλον.
Η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρία τησ Lanitis Energy,
εγκατέστησε πρόσφατα στο Fasouri Watermania Waterpark, ιδιοκτησίασ του
Οµίλου Λανίτη, φωτοβολταϊκό σύστηµα µε δυνατότητα παραγωγήσ ηλεκτρικού
ρεύµατοσ 175,000 KWhr. Από την επένδυση αυτή το υδροπάρκο αναµένεται να
έχει εξοικονόµηση ηλεκτρικού ρεύµατοσ γύρω στο 30% τησ τρέχουσασ
κατανάλωσησ.
Με την πιο πάνω ενέργειά τουσ, οι δύο εταιρίεσ του Οµίλου Λανίτη πέραν του
οικονοµικού οφέλουσ για τισ ίδιεσ, συνεισφέρουν και αυτέσ στο µέτρο του
δυνατού στην εξοικονόµηση ενέργειασ και κατ’ επέκταση και στην προστασία
του περιβάλλοντοσ.

Το Άρτυμα νικητής στα Time Out Eating Awards 2018
Το πολυβραβευµένο Artima Bistro, τησ Carob Mill Restaurants Ltd, έλαβε για ακόµη µια
χρονιά την τιµητική διάκριση ωσ το καλύτερο εστιατόριο για το έτοσ 2018, στην
κατηγορία Mεσογειακή Κουζίνα από τον θεσµό των Time Out Eating Awards.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η φετινή, είναι η τέταρτη φορά που το Άρτυµα λαµβάνει αυτή
την τιµητική διάκριση, αφού προηγήθηκαν οι βραβέυσεισ από το θεσµό των Time Out
Eating Awards το 2008, 2013 και 2015.

Χριστουγεννιάτικη Φωταγώγηση στον Χαρουπόμυλο Λανίτη
∆ιοργανώθηκε και φέτοσ από την Carob Mill Restaurants µε µεγάλη επιτυχία, η
λαµπερή εκδήλωση τησ Χριστουγεννιάτικησ φωταγώγησησ του Χαρουπόµυλου
Λανίτη. Μίασ εκδήλωσησ που έχει γίνει θεσµόσ για την πόλη τησ Λεµεσού,
συγκεντρώνοντασ πέραν των 3500 ατόµων.
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που ξεκίνησαν από τισ 2 το µεσηµέρι και
διάρκεσαν µέχρι τισ 7 το βράδυ, περιλάµβανε µεταξύ άλλων DJ, χριστουγεννιάτικη
αγορά του Αντικαρκινικού Συνδέσµου, χορευτικέσ παραστάσεισ, εργαστήριο
χειροτεχνιών, θέατρο σκιών, αφήγηση χριστουγεννιάτικου παραµυθιού,
χορωδιακά συγκροτήµατα, παράσταση από την µπάντα Batukinio, λαµπαδηφορία
από το Σώµα Κυπρίων Οδηγών και πολλέσ άλλεσ Χριστουγεννιάτικεσ εκπλήξεισ
που είχαν στόχο την ψυχαγωγία των µικρών και µεγάλων επισκεπτών.
Αποκορύφωµα των εκδηλώσεων ήταν η φωταγώγηση του τεράστιου
χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον ∆ήµαρχο Λεµεσού και τα βεγγαλικά που τη
συνόδευαν.

Ανάληψη νέων μεγάλων έργων υποδομής από τη Cybarco Ltd (Contracting)

Μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, το Συµβούλιο Αποχετεύσεων
Λεµεσού-Αµαθούντασ κατέληξε τελικά στην απόφαση για την κατασκευή
του Σταθµού Επεξεργασίασ Λυµάτων στη δυτική περιοχή Λεµεσού εντόσ
του 2019. Το Συµβούλιο έχει αποστείλει επιστολή στην κοινοπραξία Κruger
∆ανίασ και Cybarco
Ltd, ώστε
να προχωρήσουν
οι διαδικασίεσ
Castle
Residences:
Ένα
τεχνητόγια
νησί,
υπογραφή των συµβολαίων. Το κόστοσ του έργου θα ανέλθει στα 42
εκατοµµύρια ευρώ. Οι εργασίεσ υπολογίζεται να ξεκινήσουν σε έξι
µήνεσ, ενώ θα απαιτηθούν δυο χρόνια µέχρι να λειτουργήσει ο σταθµόσ.

δημιουργήθηκε στη Μαρίνα Λεμεσού

Στον νέο σταθµό θα χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία των µεµβρανών για την
παραγωγή τριτοβάθµιου επεξεργασµένου νερού, κατάλληλου για
επαναχρησιµοποίηση για γεωργικούσ σκοπούσ. Η κατασκευή του νέου
σταθµού θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του κεντρικού αγωγού του
αποχετευτικού δικτύου, ο οποίοσ µεταφέρει περισσότερα από δέκα χιλιάδεσ κυβικά µέτρα λυµάτων από τισ δυτικέσ περιοχέσ στο εργοστάσιο λυµάτων τησ
Μονήσ, διανύοντασ µια απόσταση είκοσι συνολικά χιλιοµέτρων. Παράλληλα θα συµβάλει καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών των δυτικών περιοχών τησ
Λεµεσού. Ο νέοσ σταθµόσ, ο οποίοσ θα κατασκευαστεί σε έδαφοσ των Βρετανικών Βάσεων, θα είναι δυναµικότητασ 13.000 m3 και θα δέχεται λύµατα από
το Ζακάκι, τα Κάτω Πολεµίδια, το Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού, την Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή και από τουσ κυβερνητικούσ οικισµούσ Πάνω Πολεµιδιών.
Επίσησ, τον περασµένο Οκτώβριο υπογράφτηκε µεταξύ τησ Cybarco Ltd και του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λεµεσού - Αµαθούντασ, το δέκατο τρίτο στην
σειρά Συµβόλαιο (Ε14) το οποίο αφορά την αποκατάσταση των κυρίων αγωγών βαρύτητασ και πιέσεωσ που έχουν κατασκευαστεί στην Α’ Φάση του
αποχετευτικού έργου λυµάτων τησ Μείζονοσ Λεµεσού περί το 1992-1994. Η συγκεκριµένη Σύµβαση, συνολικήσ αξίασ €7.932.491,19 κατακυρώθηκε στην εν
λόγω εταιρεία, µετά από ανοικτό διαγωνισµό.
Με το συγκεκριµένο Συµβόλαιο θα γίνει αποκατάσταση/αναβάθµιση των υφιστάµενων κυρίων αγωγών βαρύτητασ και πιέσεωσ του αποχετευτικού δικτύου
λυµάτων ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήµατοσ αποχέτευσησ, κυρίωσ κατά µήκοσ τησ τουριστικήσ περιοχήσ.

Επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Lanitis Electrics
Η Lanitis Electrics, θυγατρική εταιρία τησ Lanitis Energy που δραστηριοποιείται στον τοµέα
των ηλεκτρολογικών υλικών, αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρολογικών συστηµάτων, καλωδίων,
συρµάτων, και συστηµάτων πυροπροστασίασ, έχοντασ µακρόχρονη και ηγετική παρουσία,
επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο των καταστηµάτων τησ.
Με παρουσία µέχρι πρόσφατα σε Λευκωσία, Λεµεσό και Πάφο, η ανάπτυξη των εργασιών τησ
εταιρίασ είχε σαν φυσικό επακόλουθο, το άνοιγµα και νέου καταστήµατοσ στην Λάρνακα,
καλύπτοντασ έτσι και γεωγραφικά ολόκληρη την αγορά τησ Κύπρου.

Ολοκληρώνονται οι πωλήσεις ακινήτων στη Μαρίνα Λεμεσού
Η Μαρίνα Λεµεσού σηµειώνει εντυπωσιακέσ επιδόσεισ στισ πωλήσεισ ακινήτων,
προσφέροντασ ένα µοναδικό τρόπο ζωήσ που ενσαρκώνει πλήρωσ την ιδέα του
να ζει κανείσ “πάνω στη θάλασσα”. Οι πολυτελείσ κατοικίεσ, 285 στο σύνολο,
αποτελούν µέροσ τησ πρώτησ µαρίνασ στην Κύπρο µε δυνατότητα ελλιµενισµού
superyachts και έχουν στη διάθεσή τουσ πληθώρα καταστηµάτων, εστιατορίων
και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, ελκύοντασ ορισµένουσ από τουσ πιο
απαιτητικούσ αγοραστέσ τησ περιοχήσ.

ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2020, περιβάλλονται αποκλειστικά από
θάλασσα και η πρόσβαση στο νησί όπου είναι χτισµένα είναι δυνατή µόνο µέσω
ιδιωτικήσ γέφυρασ. Τα πολυτελή αυτά διαµερίσµατα έχουν απρόσκοπτη θέα στη
Μαρίνα, στη θάλασσα και στην παραθαλάσσια πόλη τησ Λεµεσού. Λίγα βήµατα
µακριά, οι αριστοτεχνικά σχεδιασµένεσ επαύλεισ Island Villas έχουν
ολοκληρωθεί και είναι έτοιµεσ για κατοίκηση διαθέτοντασ το δικό τουσ
θαλάσσιο χώρο, ιδιωτικέσ θέσεισ ελλιµενισµού, κήπο και πισίνα.

Τέσσερα χρόνια µετά την επίσηµη λειτουργία τησ Μαρίνασ Λεµεσού, µόνο 12
επαύλεισ µε ιδιωτικό θαλάσσιο χώρο και θέση ελλιµενισµού, και 19
διαµερίσµατα που περιβάλλονται από θάλασσα, παραµένουν διαθέσιµα προσ
πώληση. Οι κατοικίεσ αυτέσ επωφελούνται από τισ ανέσεισ που προσφέρει το
ασφαλέσ περιβάλλον τησ Μαρίνασ, αλλά και από τισ υπηρεσίεσ και
εγκαταστάσεισ που παρέχονται.
Τα διαµερίσµατα του συγκροτήµατοσ Castle Residences, που αναµένεται να

Ομαδική εργασία από τα τμήματα marketing
H οµάδα marketing του Οµίλου Λανίτη που
αποτελείται από τα άτοµα που απαρτίζουν τα
τµήµατα marketing των εταιριών του Οµίλου,
συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και
αλληλοενηµερώνονται για τισ στρατηγικέσ
επικοινωνίασ του Οµίλου, για τισ ενέργειεσ
marketing των εταιριών, ανταλλάσσοντασ επίσησ
ιδέεσ που µπορεί να δηµιουργήσουν χρήσιµεσ συνέργειεσ για τισ εταιρίεσ του Οµίλου.
Η τελευταία συνάντηση τησ οµάδασ για το 2018, έγινε στο χριστουγεννιάτικο και
χαλαρό περιβάλλον του εστιατορίου Calma στη Μαρίνα Λεµεσού.

Like, follow, subscribe!
Είναι γνωστή σε όλουσ η
αυξανόµενη ανάπτυξη και
επίδραση που έχουν τα Κοινωνικά
∆ίκτυα (social media) στην
ενηµέρωση και προώθηση (και)
στον επαγγελµατικό τοµέα. Είναι
και αυτά ένασ τρόποσ να
µαθαίνουµε νέα για προϊόντα,
υπηρεσίεσ,
προσφορέσ,
εκδηλώσεισ, βραβεύσεισ και άλλεσ εξελίξεισ σχετικέσ µε τισ
εταιρείεσ του Οµίλου Λανίτη.
Είναι ένασ εύκολοσ τρόποσ να ...συνδεθούµε! Ασ συνδεθούµε λοιπόν!
Συνδεθείτε µε όλεσ τισ εταιρίεσ του Οµίλου Λανίτη που διαθέτουν
λογαριασµούσ στα Social Media µε ένα απλό κλικ!

Lanitis Group Member Card Scheme 2019
Κυκλοφόρησε το νέο booklet µε τισ αποκλειστικέσ
εκπτώσεισ και προσφορέσ των εταιριών του Οµίλου
Λανίτη προσ το προσωπικό του για το 2019. Το booklet
έχει ήδη διανεµηθεί στο µόνιµο προσωπικό όλων των
εταιριών του Οµίλου, που είναι κάτοχοι των καρτών
(member cards) του Lanitis Group Member Card Scheme.

«Μία φωτογραφία, μία ιστορία»
Η αναδηµοσίευση (αριστερά) από την εφηµερίδα «Ο
Φιλελεύθεροσ», απεικονίζει δηµοσίευµα και φωτογραφία σχετικά
µε εκδήλωση διαµαρτυρίασ που διοργανώθηκε το 1968 και
αφορούσε την τότε κακή κατάσταση του κύριου δρόµου Φασουρίου.
Ο δρόµοσ αυτόσ που βρίσκεται στο Φασούρι, στη ∆υτική Λεµεσό,
σήµερα διέρχεται κατά µήκοσ και δια µέσω των ιδιόκτητων
εκτάσεων γησ του Αγροκτήµατοσ Λανίτη. ∆ιασχίζει την περιοχή όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεισ του My Mall, του παλιού
συσκευαστηρίου τησ Lanitis Farm και του Fasouri Watermania
Waterpark. Ο ίδιοσ δρόµοσ εφάπτεται των εγκαταστάσεων του
πρώτου Resort Casino που θα ανεγερθεί στην Κύπρο, καθώσ και του
νέου µεγάλου έργου του Οµίλου Λανίτη, του Limassol Greens Golf
Resort.

