
 

1 

 

 

  
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

Ανηικαηάζηαζη δικηύων ύδρεσζης ζηις περιοτές 

Γειλινά – Ακαδημία - Αλικαρναζζός 
 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Σ.. /Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.462.000 € (τωρίς  ΦΠΑ) 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
 

 
 

 
  

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γ/ληήο & Γ/ληήο 

Σερλ. Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 
Μ. ΤΑΜΘΩΛΑΚΗΣ 

Πολ. Μηχ. ΤΕ 
Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

Πνι. Μεραληθόο 
 

Υ. ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΙΑΚΗ 

Ηιεθ. Μερ. 

   

 
 
 

Η Ρ Α Κ Λ Δ Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΤΥΟΤ 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ  2018 4 

 

Δ

 Ε
 Υ Α 

Η



 

2 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : Ανηικαηάζηαζη δικηύων ύδρεσζης ζηις 

περιοτές Γειλινά – Ακαδημία - 

Αλικαρναζζός 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

Η ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηα ηερληθά – πδξαπιηθά ζηνηρεία ηεο 

«ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ (ΑΚΑΘΑΡΣΑ-ΟΜΒΡΙΑ) ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ 

Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΩΝ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ, Δ 

ΟΙΚΙΜΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΣΑ ΓΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ – ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

(ΑΚΑΘΑΡΣΑ – ΟΜΒΡΙΑ) ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ», ε νπνία έρεη ζπληαρζεί από ην κειεηεηηθό 

γξαθείν ΔΣΜΔΤΠ  ΟΔ - Δ. Πνιπδάθεο, Ι.Φνξηζάθεο, Α.Μπελίζε ΔΔ- Υ. Καπεηαλάθε, έρεη 

ζεσξεζεί αξκνδίσο από  ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΓΓΑ (ζρεηηθό ην κε αξηζ. πξση.  

14886/8-4-2003 έγγξαθν) θαη έρεη εγθξηζεί από ην Γ ηεο ΓΔΤΑΗ (αξ.απνθ. 43/2003). 

Παξάιιεια έγηλαλ νξηζκέλεο κηθξνηξνπνπνηήζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. 

Έρεη εθδνζεί ε κε αξ. πξση. 2345/10-5-2001 απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή λέσλ δηθηύσλ Τδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (Λπκάησλ - Οκβξίσλ) – 

Αληιηνζηαζίσλ Λπκάησλ» ζε εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο πεξηνρώλ Γήκσλ Ηξαθιείνπ θαη 

Αιηθαξλαζζνύ, από ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Ηξαθιείνπ, ε νπνία ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. 

ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν, ην ζρέδην 

πόιεο ζε θιίκαθα 1:1000 (νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά). Έγηλε έιεγρνο θαη έρεη 

δηαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ησλ αγσγώλ.  

Η κειέηε αθνξά ζηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ζηηο πεξηνρέο Γειλινά – Ακαδημία - 

Αλικαρναζζός. Δηδηθόηεξα : 

1. Γεηιηλά: Η πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ηηο νδνύο 62 Μαξηύξσλ, παηξηάξρνπ Μειεηίνπ 

Μεηαμάθε, ηξπκώλνο θαη Λεβήλνπ. ηελ πεξηνρή, εθηόο από ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζύγρξνλα δίθηπα, ηα πθηζηάκελα δίθηπα ύδξεπζεο είλαη πνιύ 

παιηά, δηαθόξσλ επνρώλ θαη πιηθώλ (θπξίσο ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, ρπηνζηδεξνί, PVC 

θιπ) κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαξξνώλ ηνπ δηθηύνπ. ηελ 

πεξηνρή έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο δίθηπα απνρέηεπζεο. 

2. Αθαδεκία: Η πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ηηο νδνύο Αθαδεκίαο, Γεσξγίνπ Γεσξγηάδνπ, 

Κνλδπιάθε θαη EOK. ηελ πεξηνρή, εθηόο από ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζύγρξνλα δίθηπα, ηα πθηζηάκελα δίθηπα ύδξεπζεο είλαη πνιύ παιηά, 

δηαθόξσλ επνρώλ θαη πιηθώλ (ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, ρπηνζηδεξνί, ζηδεξνζσιήλεο, 

PVC θιπ) κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαξξνώλ ηνπ δηθηύνπ.  

3. Αιηθαξλαζζόο: ύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ε πεξηνρή πδξνδνηείηαη από ηε 

Γεμακελή Γ7 κε θεληξηθνύο αγσγνύο πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. ηελ Αιηθαξλαζό 

ππάξρνπλ θαηά θαλόλα δίθηπα από PVC θαη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα βιαβώλ. 

Όκσο, ιόγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ αγσγώλ ηξνθνδνζίαο θαη παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρεη 

επάξθεηα λεξνύ ζηε Γεμακελή Γ7 ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδόηεζε πνπ 

εληείλνληαη ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη εθαξκόδεηαη δηαθεθνκέλε ξνή γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ.  

Σα δίθηπα ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο ζα είλαη άκεζα ιεηηνπξγηθά κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηε ζύλδεζε ηνπο κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα. 

πγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη  

Καηαζθεπή αγωγών ύδρεσζης ζπλνιηθνύ κήθνπο  17.500 μ., (5.150 κ. Φ90 ζηελ 

πεξηνρή Γεηιηλώλ, 4.320 κ. Φ90-Φ110 ζηελ πεξηνρή Αθαδεκίαο θαη 8.030 κ. 

ηξνθνδνηηθώλ αγσγώλ Φ200- Φ400 θαη αγσγώλ δηαλνκήο ζηελ πεξηνρή 

Αιηθαξλαζζνύ)  κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE 3εο γεληάο 16 Atm γηα δηαηνκέο 

από Φ 90 έσο Φ315 θαη ζσιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν γηα δηαηνκή Φ400. Δπίζεο ην 
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έξγν πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο πδξνιεςίεο, ηα θξεάηηα, ηηο απαξαίηεηεο  

ζπζθεπέο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ (δηθιείδεο, αεξνβαιβίδεο) θαη ηνπο 

ππξνζβεζηηθνύο θξνπλνύο ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε ζέζεηο. ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ από ηε κειέηε πξνβιέπεηαη θεληξηθόο αγσγόο ύδξεπζεο (δηαηνκήο 

κεγαιύηεξεο ησλ 140 ρηι.) έρεη ηνπνζεηεζεί θαη αγσγόο δηαλνκήο  Φ90. 

 

Σα αλσηέξσ έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 1.462.000 € (ρσξίο ην 

Φ.Π.Α.), ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο κειέηεο, όπσο απηή ζα εγθξηζεί από ην 

Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Η., θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ ζα θαζνξηζζνύλ από ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδόρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Η θνζηνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε αλά ηξέρνλ κέηξν αγσγνύ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαηνκή ην 

πιάηνο θαη βάζνο εθζθαθήο ηελ απαηηνύκελε αληηζηήξημε, ην πξνβιεπόκελν πνζνζηό γαησδώλ–

εκηβξαρσδώλ θαη βξαρσδώλ εδαθώλ, θαη ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ. Παξάιιεια ζπληάρζεθε θνζηνιόγην γηα ηηο ηηκέο, ησλ 

θξεαηίσλ ύδξεπζεο, ησλ πδξνιεςηώλ ύδξεπζεο, ησλ ζπζθεπώλ θιπ. Οη βαζηθέο ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ παξαπάλσ ζύλζεησλ ηηκώλ βαζίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα 

εληαία ηηκνιόγηα ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ θαη ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ 

(Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ – Απόθαζε 

Αξηζ. ΓΝγ/νηθ 35577/ΦΝ 466/ ΦΔΚ Σεύρνο Β/ 1746 /19-5-2017). 
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