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1;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Στις 4 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα έργα στο μεγάλο
αντλιοστάσιο

Πηγή: Xaravgi Σελ.: 11 Ημερομηνία
έκδοσης:

01-02-2019

Αρθρογράφος: Τάσος Περδίος Επιφάνεια
:

198.73 cm²

Θέματα: Larnaca

Ins 4 Φεβρουάριου 
ξεκινούν τα έργα 
στο μεγάλο αντλιοστάσιο

Την ερχόμενη Δευτέρα 4 Φεβρουάριου 
θα ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του με
γάλου αντλιοστασίου S9 (ΤΙ), όπως ανα
κοίνωσε χθες το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λάρνακας.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε στις 18 Δε
κεμβρίου 2018 και μετά τις υψομετρικές 
μετρήσεις, την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν 
οι ουσιαστικές εργασίες από την εταιρεία 
A.S. Aircontrol Ltd, I&G Electrical Servi
ces Co. Ltd και Μιλτιάδης Νεοφύτου, Civil 
Engineering Contractors & Developers 
Ltd, Joint Venture.

To ΣΑΛ διευκρίνισε χθες ότι κατά τις 
πρώτες εβδομάδες των εργασιών, μέχρι τα 
μέσα Μαρτίου περίπου, δεν θα υπάρξει 
κλείσιμο δρόμων, καθότι οι εργασίες που 
θα εκτελούνται την περίοδο αυτή (χωμα- 
τουργικά και πασσαλώσεις αντλιοστασίου) 
δεν προϋποθέτουν τροποποιήσεις της κυ

κλοφορίας.
Επιπλέον την περίοδο αυτή θα εκτελε- 

στούν μικρής έκτασης διερευνητικές εκ
σκαφές οι οποίες λόγω του περιορισμένου 
χρόνου εκτέλεσης, αλλά και του μικρού όγ
κου εργασίας σε κάθε σημείο δεν αναμένε
ται να επηρεάσουν ιδιαίτερα την κυκλοφο
ρία στην περιοχή.

Με την πρόοδο των εργασιών και πάντα 
έγκαιρα θα υπάρξει νέα αναλυτική ενημέ
ρωση με όλες τις απαραίτητες πληροφο
ρίες.

Το αντλιοστάσιο S9 το οποίο εκτιμάται 
ότι θα κοστίσει 8 εκατομμύρια ευρώ προ
βλέπει την κατασκευή δικτύου συλλογής 
όμβριων συνολικού μήκους 1100m περί
που, καθώς επίσης την κατασκευή μεγά
λου αντλιοστασίου.

Το δίκτυο θα καλύψει τις οδούς Πετρά- 
κη Κυπριανού, Πατρών, Ελευσίνος, Ανα
γεννήσεως, Πατρίς Λουμούμπα, Αρχιεπι
σκόπου Κυρίλλου, Λεοντίου Μαχαιρά, Λεύ- 
κωνος, Αγίου Δπμπτρίου, Αγ. Ιωάννη Χρυ
σοστόμου, Πριάμου και Πατρόκλου.

Στόχος είναι π αντιμετώπιση των νερών 
της περιοχής νότια της λεωφόρου Σπύρου 
Κυπριανού, π οποία βρίσκεται σε χαμηλό
τερο υψόμετρο από τον πυθμένα του κανα
λιού της Σπύρου Κυπριανού όπου θα συν
δεθεί το αντλιοστάσιο.

Τάσος Περδίοε



2;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Αρχίζουν έργα για το αντλιοστάσιο S9
Πηγή: Alitheia Σελ.: 15 Ημερομηνία

έκδοσης:
01-02-2019

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

123.38 cm²

Θέματα: Larnaca

ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Αρχίζουν έργα για 
το αντλιοστάσιο S9

Σ
ε ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχε
τεύσεων Λάρνακας αναφέρεται ότι τη 
Δευτέρα 4 Φεβρουάριου 2019, το ΣΑΛ, 
η Κοινοπραξία A.S. Aircontrol Ltd, l&G Elec

trical Services Co. Ltd και Μιλτιάδης Νεοφύ
του, Civil Engineering Contractors & Devel
opers Ltd, joint Venture, αναμένεται να ξε
κινήσουν εργασίες κατασκευής του Συμβο
λαίου ΣΑΛ 15/2017 - Κατασκευή Αντλιοστα
σίου S9, εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς 
όμβριων υδάτων και εκτέλεση συναφών ερ
γασιών στην περιοχή της ενορίας Αγίου Ιωάν- 
νου θεολόγου στη Λάρνακα.
Προστίθεται ότι από την έναρξη των εργασιών 
μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2019 δεν θα 
υπάρξει κλείσιμο δρόμων, αφού οι εργασίες 
που θα εκτελούνται την περίοδο αυτή (χω- 
ματουργικά και πασσαλώσεις αντλιοστασίου) 
δεν προϋποθέτουν τροποποιήσεις της κυ
κλοφορίας.
Επιπλέον τη συγκεκριμένη περίοδο θα εκτε- 
λεστούν μικρής έκτασης διερευνητικές εκ
σκαφές οι οποίες λόγω του περιορισμένου 
χρόνου εκτέλεσης, αλλά και του μικρού 
όγκου εργασίας, σε κάθε σημείο δεν ανα
μένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα την κυ
κλοφορία στην περιοχή.
Εξάλλου το ΣΑΛ ενημερώνει ότι μεταξύ των 
ημερομηνιών 31/01/2019 - 6/02/2019 θα 
διεξάγονται για το Συμβόλαιο C15, κατα
σκευαστικά έργα στην Οδό Πενταδακτύλου, 
στην βιομηχανική περιοχή Αραδίππου και 
στην Περιοχή Ορόκλινης στην οδό Δράμας, 
την πρώτη πάροδο της οδού Αιόλου, στην 
οδό Αιόλου, στην οδό Σαλαμίνος και στην 
πρώτη πάροδο της οδού Προμηθέως. Για το 
Συμβόλαιο C21 θα διεξάγονται την ίδια πε
ρίοδο κατασκευαστικά έργα στις οδούς Αγίου 
Προκοπίου, Αγίου Ελευθερίου και Σωτήρος 
στη Λάρνακα.


	Larnaca
	 Στις 4 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα έργα στο μεγάλο αντλιοστάσιο
	 Αρχίζουν έργα για το αντλιοστάσιο S9


