
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                   
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
YΠΟΔΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                           Αθήνα  6-2-2013 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ                                  Αρ.πρ. Δ17γ/ 01 / 27/ΦΝ 440      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ      
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ.ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ   
Πληροφορίες: Α.ΒΑΓΙΑΚΟΣ 
Ταχ. Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ταχ. κώδ: 101 78 Αθήνα 
Τηλ: 2131523562 
FAX:2131523572 
     
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου:«Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι – Βαθειανού 
Κάμπου» Χερσονήσου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που 
περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.  
        
 Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3669/08 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημόσιων 
έργων».(ΦΕΚ Α΄ 116). 
2. Τη γνωμοδότηση (πράξη 7 της αριθμ. 40/4-12-2012 συνεδρίασης) του 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων. 

 

Και επειδή: 

1. Η ΔΕΥΑΧ προγραμματίζει την εκτέλεση του υποέργου: 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι 
– Βαθειανού Κάμπου», συνολικού προϋπολογισμού 3.080.000,00 €, με 
Φ.Π.Α., που αποτελεί μέρος του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
επεξεργασία λυμάτων οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάμπος και 
Καρτερόςι», με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με μεμβράνες για το 
διαχωρισμό υγρών – στερεών, δυναμικότητας 4.014 ισοδ. κατοίκων και 
6.550 ισοδ. κατοίκων, για κάλυψη των σχετικών αναγκών των οικισμών 
χειμώνα και θέρος αντίστοιχα στην Α΄ φάση λειτουργίας (20ετία) και 
δυναμικότητας 6.146 και 9.929 ισοδ. κατοίκων αντίστοιχα, σε Β΄ φάση 
(40ετία) και με μέση ημερήσια παροχή λυμάτων 1.367 m³/d και 2030 
m³/d, ανά φάση αντίστοιχα.. 
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2. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επί μέρους μονάδες, όπως: 
• Μονάδα Προεπεξεργασίας λυμάτων (φρεάτιο άφιξης – εσχάρωση –  

εξάμμωση – απολίπανση, απόσμηση). 
• Δεξαμενή εξισορρόποησης – Αντλιοστάσιο ανύψωσης – Μονάδα 

μικροεσχάρωσης- Μεριστή παροχής. 
• Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας.(Δεξαμενές νιτροποίησης – 

απονιτροποίησης). 
• Μονάδα διαχωρισμού ενεργού ιλύος με μεμβράνες. 
• Κτήριο εξυπηρέτησης μεμβρανών και Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος. 
• Κτήριο φυσητήρων. 
• Μονάδα επεξεργασία ιλύος (μηχανική αφυδάτωση, χώρος παρασκευής 

και αποθήκευσης πολυηλεκτρολύτη, αντλιοστάσιο στραγγιδίων, 
μονάδα απόσμησης, στέγαστρο αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος). 

• Μονάδα Απολύμανσης – Μεταερισμού – Κτήριο βιομηχανικού νερού 
και χημικών. 

• Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών, κτηριακές εγκαταστάσεις και 
λοιπά έργα υποδομής.  

• Έργα διάθεσης (αντλιοστάσιο εξόδου και αγωγός διάθεσης). 
 
3. Για την άρτια εκτέλεση του έργου απαιτείται η εφαρμογή ειδικών 
τεχνογνωσιών, καθώς αυτό παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, αφού η επεξεργασία 
αποτελεί αντικείμενο προηγμένης τεχνολογίας και απαιτείται η αναζήτηση της 
βέλτιστης τεχνικής λύσης, μεταξύ των προτεινόμενων εναλλακτικά, ώστε να 
αξιοποιηθεί πλήρως η υπάρχουσα τεχνολογία και να επιτευχθεί το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με την καλύτερη τεχνικοοικονιμικά λύση.   
 
4. Τα έργα που αφορούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, 
αντιμετωπίζονται ως έργα ειδικής φύσης, τόσο από το Π.Δ. 696/74 (άρθρο 
208), όπου στις προδιαγραφές σύνταξης τέτοιου είδους μελετών, περιορίζεται 
μόνο στη σύνταξη Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης κατά το στάδιο 
αυτό, όσο και από την 23/96 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 
5. Έχει εγκριθεί η τεχνική προμελέτη, οι περιβαλλοντικοί όροι και οι 
λοιπές αναγκαίες για την κατασκευή του έργου μελέτες και άδειες και έχει 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου, με ένταξή του στο 
Ε.Π.»Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013)  και  ο αναγκαίος για 
την κατασκευή του έργου χώρος και είναι αυτό ώριμο για δημοπράτηση.                                                                                
                                                
                                                                                                       
 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Εγκρίνουμε τη δημοπράτηση του υποέργου:«Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» 
Χερσονήσου, συνολικού προϋπολογισμού 3.080.000,00 €, με Φ.Π.Α., που 
αποτελεί μέρος του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία 
λυμάτων οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός»,  με το 
σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή, 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημόσιων έργων,  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.  3669/08 (ΦΕΚ 
116/Α΄ /18-6-2008), διότι υφίστανται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 εδ. β΄ και 2 
του ίδιου άρθρου. 
   

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                  
                                                                              Ο ΑΝ.  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1.Γρ.Αν. Υπουργού                                    
2.Γρ.  Γεν Γραμματέα ΔΕ                                    
3.Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
   ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΛΙΩΝ                              
.  70007 ΜΑΛΙΑ                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ                       
    με συνημμένη την γνωμοδότηση                                      
    του ΣΔΕ και τη σχετική εισήγηση                                                 
4. Γραμματεία του Τμ. 
    Κατασκευών του ΣΔΕ.                                              
                                                                       
   ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1)Φ. Δ/ντριας Δ17 
2) Δ/νση Δ17 (2)                                     
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