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Παλαιόχωρα, 10-09-2020 
   Αρ. Πρωτ.: 8500     

               ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών 
και Υπηρεσιών Πληροφορικής 
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ 
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα 
(site-support@yme.gov.gr) 
 
 

Θέμα: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διεθνούς 
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας-
Κουντούρας», προϋπολογισμού  4.550.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)           

 

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου  προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό  µε ανοικτή διαδικασία για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας-Κουντούρας» 
προϋπολογισμού 4.550.000,00 € (άνευ ΦΠΑ) για έργα στις παρακάτω κατηγορίες:  
-  2ης ΤΑΞΗΣ και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών  
-  3ης ΤΑΞΗΣ και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Καθαρισμού 
& Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων. 
 

Το έργο αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «Έργα μεταφοράς και εγκατάστασης 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων Παλαιόχωρας-Κουντούρας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου» και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  ΕΠ 
«Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 
2018ΕΠ00210013). Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος 
Καντάνου – Σελίνου. 

 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 

7.500 ι.κ. (σχεδιασμός 20ετίας) με πρόβλεψη για δυνατότητα επέκτασης σε ορίζοντα 40ετίας σε 15.000 
ι.κ., η οποία θα αποτελείται από στάδιο προεπεξεργασίας, δεξαμενή άντλησης-δοσομέτρησης και 
ανακυκλοφορίας, βιολογική επεξεργασία με αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας, σύστημα 
απολύμανσης, δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης της εκροής, οικίσκο ελέγχου, μονάδα εξουδετέρωσης 
οσμαερίων, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος με κλίνη ξήρανσης και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. 
Περιλαμβάνει, επίσης, 10ετή λειτουργία-συντήρηση της εγκατάστασης.  

 
Παρακαλούμε  όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα  µε τις διατάξεις της  

παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

 
 

 
 

    Ο Αν. Προϊστάμενος της Τ.Υ. 
   του Δ. Καντάνου – Σελίνου   

 
 
 
 
 

 
 Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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