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  Ξεκινά η κατασκευή των δύο αντλιοστασίων
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Στο φουλ οι διεργασίες στην πόλη της Λάρνακας για απάμβλυνση του προβλήματος των πλημμυρών

Ξεκινά η κατασκευή των δυο αντλιοστασίων
Αρχίζουν χη Δευτέρα, 4 Φεβρουάριου, οι ερ
γασίες κατασκευής του μεγάλου αντλιοστασίου S 9 
(γνωστό ως Τ 1), που θα περιλαμβάνουν εγκατά
σταση αγωγών μεταφοράς όμβριων υδάτων και 
εκτέλεση συναφών εργασιών στην περιοχή της 
ενορίας Αϊ-Γιάννη στη Λάρνακα. Οι εργασίες θα 
εκτελούνται από την κοινοπραξία A.S. Aircontrol 
Ltd, ISG Electrical Services Co. Ltd και Μιλτιάδης 
Νεοφύτου, Civil Engineering Contractors S 
Developers Ltd, Joint Venture. Ανακοίνωση του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας αναφέρει ότι 
για την περίοδο από την έναρξη των εργασιών μέ
χρι και τα μέσα Μαρτίου 2019 δεν θα υπάρξει κλεί
σιμο των δρόμων, καθότι οι εργασίες που θα εκτε- 
λούνται την περίοδο αυτή (χωματουργικές και πασ
σαλώσεις αντλιοστασίου) δεν προϋποθέτουν τρο
ποποιήσεις της κυκλοφορίας. Επιπλέον, την πε
ρίοδο αυτή θα γίνουν μικρής έκτασης διερευνητι
κές εκσκαφές, οι οποίες λόγω του περιορισμένου 
χρόνου εκτέλεσης και του μικρού όγκου εργασίας

σε κάθε σημείο, δεν αναμένεται να επηρεάσουν 
ιδιαίτερα την κυκλοφορία στην περιοχή. Ωστόσο, 
με την πρόοδο των εργασιών το ΣΑΛ έγκαιρα θα 
προβαίνει σε αναλυτική ενημέρωση προς το κοινό 
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το αντλιο
στάσιο αυτό θα κοστίσει 8 εκατ. ευρώ. Υπενθυμί
ζουμε ότι τον ερχόμενο Μάρτιο θα ξεκινήσουν τα 
έργα και για το αντλιοστάσιο S 8 στη λεωφόρο 
Αλέξανδρου Παναγούλη (ο δρόμος από τη Λάρνα
κα προς Λειβάδια). Το έργο αυτό ανέλαβε η κοι
νοπραξία S. Hadjichristofi Constructions Ltd - Μη
χανική Περιβάλλοντος Α.Ε. και τα σχετικά συμβό
λαια υπεγράφησαν πρόσφατα. Το έργο περιλαμ
βάνει κατασκευή αντλιοστασίου όμβριων υδάτων 
και μικρού μήκους δικτύου όμβριων υδάτων, που 
θα κατασκευαστούν στην περιοχή ανατολικά της 
λεωφόρου Αλ. Παναγούλη και βόρεια της λεωφό
ρου Σπ. Κυπριανού. Η συγκεκριμένη περιοχή δια
χρονικά, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιό
δου, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυ

ρών με τις πρώτες βροχές. Με τη λειτουργία του 
αντλιοστασίου εκτιμάται ότι θα επέλθει σημαντική 
βελτίωση στην περιοχή. Το έργο θα περιλαμβάνει 
κατάργηση του υφιστάμενου αντλιοστασίου όμ
βριων υδάτων, το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις 
ανάγκες της περιοχής, και την κατασκευή ενός και
νού ργιου αντλιοστασίου όμβριων υδάτων με τα 
συναφή δίκτυα γύρω από αυτό. Η αξία του έργου 
θα είναι 1, 232. 000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι κατα
σκευαστικές εργασίες υπολογίζεται να ολοκλη
ρωθούν σε διάστημα 52 εβδομάδων από την ημέ
ρα έναρξής τους. Σε μια άλλη εξέλιξη, το Σ.Α. Λάρ
νακας ενημερώνει ότι για το αποχετευτικό σύστη
μα αυτή την περίοδο εκτελούνται έργα στην Αρα- 
δίππου στην οδό Πενταδακτύλου και στη βιομη
χανική περιοχή, στην Ορόκλινη στις οδούς Δρά
μας, Αιόλου (και πρώτη πάροδο), Σαλαμίνος και 
Προμηθέως και στη Λάρνακα στις οδούς Αγίου 
Προκοπίου, Αγίου Ελευθερίου και Σωτήρος.
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