Ερµούπολη, 12 Οκτωβρίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προκηρύσσονται τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιµάχειας,
Καµαρίου – Κεφάλου και Α΄ Φάσης Μαστιχαρίου Κω, συνολικού
προϋπολογισµού 16,5 εκατ. ευρώ
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε τις
διαδικασίες δηµοπράτησης του έργου
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην
έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασίας µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο
«∆ίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιµάχειας, Καµαρίου – Κεφάλου και
Α΄Φάσης Μαστιχαρίου», στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έργων διαχείρισης
λυµάτων οικισµών Αντιµάχειας και Κεφάλου νήσου Κω», συνολικού
προϋπολογισµού 16.447.629,34 ευρώ.
Κατόπιν της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης ένα πολύ µεγάλο έργο
υποδοµής, προκειµένου να θωρακίσει περιβαλλοντικά έναν από τους µεγαλύτερους
διεθνείς τουριστικούς προορισµούς, όπως είναι το νησί της Κω και να δώσει λύση
στο πρόβληµα της διαχείρισης των λυµάτων, σε βάθος 20ετίας.
Αναλυτικότερα, το έργο «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυµάτων οικισµών
Αντιµάχειας και Κεφάλου νήσου Κω», αφορά στην ολοκληρωµένη διαχείριση των
αστικών λυµάτων των οικισµών Αντιµάχειας, Μαστιχαρίου και Καµαρίου – Κεφάλου
και περιλαµβάνει:
Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Μαστιχαρίου και τα έργα
µεταφοράς των λυµάτων στην Αντιµάχεια.
Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Αντιµάχειας και τα έργα
µεταφοράς των ακαθάρτων Αντιµάχειας και Μαστιχαρίου στην υφιστάµενη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Καρδάµαινας.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της παραλιακής ζώνης του οικισµού
της Κεφάλου (Καµάρι) και τα έργα µεταφοράς των λυµάτων του συνόλου του
οικισµού στο τελικό αντλιοστάσιο της ΕΕΛ Κεφάλου.
Τη νέα ΕΕΛ Κεφάλου µε τα έργα προσαγωγής και διάθεσης των επεξεργασµένων
λυµάτων σε παρακείµενο ρέµα. Επίσης, προβλέπεται και η βελτίωση της οδού
πρόσβασης προς την ΕΕΛ, µήκους περίπου 1,5 χλµ.
Η δυναµικότητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ανέρχεται σε 8.000 ι.κ.
για την κάλυψη των αναγκών σε βάθος 20ετίας.
Το συνολικό µήκος των δικτύων ακαθάρτων (αγωγών) ανέρχεται σε 49,8 χλµ.
Σηµειώνεται ότι το εν λόγω έργο περιλαµβάνει επίσης και την κατασκευή 1.700
ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων, στους οικισµούς Αντιµάχειας, Μαστιχαρίου και
παραλίας Κεφάλου (Καµάρι).
Από το σύνολο του προϋπολογισµού του έργου, η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για την
κατασκευή του ανέρχεται σε 13.597.094,13 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενώ ποσό 2.850.535
ευρώ, θα καταβληθεί από ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑ Κω.

