
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» ∆ηµόσια Λτδ βρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η συνεργασία της µε την Συνεργατική 

Κυπριακή Τράπεζα έχει επεκταθεί µε νέον δανεισµό για την ανακαίνιση και 

αναβάθµιση του Ξενοδοχείου RODON HOTEL στον Αγρό  και την 

αναχρηµατοδότηση των δανείων της Εταιρείας µε ευνοϊκούς όρους. Σαν 

αποτέλεσµα ο συνολικός δανεισµός της Τράπεζας προς την Εταιρεία θα 

ανέλθει στο ύψος των €4.660.000. 

Με βάση τα πιο πάνω η Εταιρεία προχώρησε και υπέγραψε µε τον 

επιλεγέντα εργολάβο Α&Α Αποστολίδης (Εργοληπτική Εταιρεία)  Λτδ 

συµβόλαιο εργολαβίας ύψους €1.800.530.    Επίσης θα υπάρξουν δαπάνες 

ύψους €300.000 για την αγορά επίπλων και των επαγγελµατικών αµοιβών.  

Μέρος των ανωτέρω ποσών (µε µέγιστο ποσοστό 30%)  αναµένεται να 

καλυφθεί από επιδοτήσεις µέσο του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού. 

Οι κατασκευαστικές και άλλες εργασίες άρχισαν και συνεχίζονται µε 

εντατικό ρυθµό ώστε τα έργα ανακαίνισης να παραδοθούν έγκαιρα από τον 

εργολάβο και το Ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει κανονικά πριν την 

καλοκαιρινή περίοδο του 2018. Η χρηµατοδότηση αυτή έχει στόχο την 

ανακαίνιση όλων των χώρων και αναβάθµιση όλων των υπηρεσιών που 

θα προσφέρει η ξενοδοχειακή µονάδα. 

Σε συνδυασµό µε τα πιο πάνω η Εταιρεία κατέθεσε στις 25 Σεπτεµβρίου 

2017 σχετική αίτηση στον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού για  

συνχρηµατοδότηση έργων ύψους €2.140.000  από το Περιφερειακό Ταµείο 

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Με την ευκαιρία αυτή θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά την Συνεργατική 

Κυπριακή Τράπεζα, και ιδιαίτερα τον Γενικό ∆ιευθυντή Κύριο Νικόλα 

Χατζηγιάννη, καθώς επίσης και όλους τους αξιωµατούχους και λειτουργούς 

της Τράπεζας και της Περιφέρειας Τροόδους που συνεργάστηκαν µαζί µας 

εποικοδοµητικά, κατανόησαν και πίστεψαν στις προσπάθειες µας για 

αναβάθµιση του Ξενοδοχείου µετατρέποντας το έτσι σε ένα σηµαντικό 

πνεύµονα ανάπτυξης, δραστηριότητας και ζωής τόσο για την περιοχή του 

Αγρού όσο και της ευρύτερης περιοχής της Πιτσιλιάς και του Τροόδους 

γενικότερα.  

Η πιο πάνω χρηµατοδότηση από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 

εντάσσεται µέσα στα πλαίσια της πολιτικής της να στηρίξει την ανάπτυξη 

στις ορεινές περιοχές της Κύπρου και των Αγροτικών πληθυσµών 

γενικότερα. 
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