
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ  Υ Π Ο Υ 

Διαγωνισμός με αρ. 4/2018 για  τη Φάση Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και 
ομβρίων της Μείζονος Λεμεσού για αποκατάσταση  

αγωγών βαρύτητας και αγωγών πιέσεως 
Συμβόλαιο Ε14 

 
Tην Τετάρτη στις 31/10/2018 υπογράφτηκε μεταξύ της εταιρείας Cybarco Ltd και του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, το δέκατο τρίτο στην σειρά Συμβόλαιο 
(Ε14) το οποίο αφορά την αποκατάσταση των κυρίων αγωγών βαρύτητας και πιέσεως που 
έχουν κατασκευαστεί στην Α’ Φάση του αποχετευτικού έργου λυμάτων της Μείζονος 
Λεμεσού περί το 1992-1994. Η συγκεκριμένη Σύμβαση, συνολικής αξίας €7.932.491,19 
(χωρίς ΦΠΑ), κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία, μετά από ανοικτό διαγωνισμό. 
 
Με το συγκεκριμένο Συμβόλαιο θα γίνει αποκατάσταση/αναβάθμιση των υφιστάμενων 
κυρίων αγωγών βαρύτητας και πιέσεως του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων ώστε να 
αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος αποχέτευσης, κυρίως κατά μήκος της τουριστικής 
περιοχής. 
 
Το συνολικό μήκος των αγωγών λυμάτων που θα αποκατασταθούν, φθάνει τα οκτώ 
χιλιόμετρα περίπου.   Οι  εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν πριν το τέλος του χρόνου 
και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες. 
 
Το Συμβούλιο ζητά την κατανόηση του κοινού για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν 
προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες θα διεξαχθούν ενώ θα λειτουργεί το 
σύστημα και απευθύνει έκκληση για συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις τροχαίας και τις 
υποδείξεις της Αστυνομίας. 
 
Σημειώνεται  ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τελική κατακύρωση της 
σύμβασης για την κατασκευή του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κ. 
Πολεμίδια, συνολικού κόστους €42 εκ. περίπου.  Επίσης ετοιμάζονται έγγραφα για 
προκήρυξη προσφορών στις αρχές του 2019 για τα αντιπλημμυρικά έργα της Μείζονος 
Λεμεσού συνολικού κόστους €16 εκ. περίπου, για το Αποχετευτικό Έργο των Κοινοτήτων 
Πύργου και Παρεκκλησιάς συνολικού κατασκευαστικού κόστους €14 εκ. περίπου, τα οποία 
προγραμματίζονται να αρχίσουν το 2019, καθώς επίσης και για τα αποχετευτικά έργα των 
Κυβερνητικών Οικισμών συνολικού κόστους €15 εκ. περίπου, τα οποία επίσης 
προγραμματίζεται να αρχίσουν το 2019. 
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