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Σο πποηεινόμενο έπγο αθοπά ζηην καηαζκεςή ηος εζωηεπικού δικηύος αποσέηεςζηρ ηος οικιζμού
Μελιδονίος, ζηην καηαζκεςή ενόρ ανηλιοζηαζίος καθώρ και ζηην καηαζκεςή ηος κενηπικού αποσεηεςηικού
αγωγού μεηαθοπάρ ηων λςμάηων ζηην εγκαηάζηαζη επεξεπγαζίαρ λςμάηων ηων

οικιζμών Πανόπμος,

Ροςμελή, ιπιπιδιανών, Ασλαδέ και Μελιδονίος.
Οι άμεζα ωθελούμενοι από ηο παπόν έπγο, θα είναι οι μόνιμοι κάηοικοι και οι παπαθεπιζηέρ ηος οικιζμού
Μελιδονίος. Ο μόνιμορ πληθςζμόρ ανέπσεηαι ζε 573 κάηοικοςρ (ζύμθωνα με ηην απογπαθή ηος 2011) και
εκηιμάηαι όηι ηην θεπινή πεπίοδο, με ηοςρ ηοςπίζηερ και ηοςρ παπαθεπιζηέρ, ο ζςνολικόρ πληθςζμόρ ηος
οικιζμού Μελιδονίος θηάνει ηοςρ 1000 καηοίκοςρ.
Ο ζσεδιαζμόρ ηος εζωηεπικού δικηύος αποσέηεςζηρ πεπιλαμβάνει :
Δίκηςα

ζςνολικού μήκοςρ 2.683,62 μ και είναι από ζωλήνερ

2.544,32 μ και από ζωλήνερ

PVC-U, SDR 41, DN 200 mm μήκοςρ

PVC-U, SDR 41, DN 250 mm μήκοςρ 139,30 μ

Σα δίκηςα θα καηαζκεςαζηούν κςπίωρ καηά μήκορ ηος ςθιζηάμενος οδικού δικηύος ηο οποίο θα
αποκαηαζηαθεί μεηά ηην ηοποθέηηζη ηων αγωγών. Καηά μήκορ ηος δικηύος θα καηαζκεςαζηούν θπεάηια
ελέγσος για ηον έλεγσο ηηρ ποήρ.
Ο κενηπικόρ αποσεηεςηικόρ αγωγόρ μεηαθοπάρ ηων λςμάηων ζηην εγκαηάζηαζη επεξεπγαζίαρ λςμάηων ηων
οικιζμών Πανόπμος, Ροςμελή, ιπιπιδιανών, Ασλαδέ και Μελιδονίος, είναι καηαθλιπηικόρ από ζωλήνερ PE
Φ110

και έσει μήκορ πεπίπος 4.650 μέηπα. Με ηην ολοκλήπωζη ηος έπγος ηα λύμαηα ηος οικιζμού

Μελιδονίος θα μεηαθέπονηαι για επεξεπγαζία ζηην ςθιζηάμενη εγκαηάζηαζη επεξεπγαζίαρ λςμάηων.
Οι βαζικέρ επγαζίερ πος θα γίνοςν για ηην καηαζκεςή ηος έπγος είναι:
Εκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων
Σοποθέηηζη ηων ζωλήνων ενηόρ ηος οπύγμαηορ.
Εγκιβωηιζμόρ ηων ζωλήνων ζε άμμο λαηομείος
Επαναπλήπωζη ηων ηάθπων με καηάλληλα πποϊόνηα εκζκαθήρ.
Επαναπλήπωζη ηων ηάθπων ενηόρ καηοικημένηρ πεπιοσήρ με θπαςζηό ςλικό λαηομείος.
Σοποθέηηζη πποκαηαζκεςαζμένων θπεαηίων ελέγσος ζηο εζωηεπικό δίκηςο αποσέηεςζηρ
Αποκαηάζηαζη ηος οδοζηπώμαηορ ηων δπόμων.

Καηαζκεςή ανηλιοζηαζίος λςμάηων από οπλιζμένο ζκςπόδεμα
Σοποθέηηζη Η/Μ εξοπλιζμού (ανηλίερ, Η/Ζ κλπ)
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