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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ   ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  : Ολοκλήρωζη έργων αποτέηεσζης ζηην 

περιοτή Παγκρηηίοσ- Καηαζκεσή 

Ανηλιοζηαζίοσ Α16 

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε  Η 

 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ Οινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή 

Παγθξεηίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αληιηνζηαζίνπ Α16, ηα νπνία είραλ μεθηλήζεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Καηαζκεσή δικηύων ύδρεσζης αποτέηεσζης ζε διάθορες 

περιοτές ηης πόλης Ηρακλείοσ (Υρσζοπηγή, περιοτή Παγκρηηίοσ ηαδίοσ 

κ.λ.π.)». 

Ζ ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηα ηερληθά – πδξαπιηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ «Καηαζκεσή δικηύων ύδρεσζης αποτέηεσζης ζε διάθορες περιοτές 

ηης πόλης Ηρακλείοσ (Υρσζοπηγή, περιοτή Παγκρηηίοσ ηαδίοσ κ.λ.π.)», 

ζηε γεσηερληθή έξεπλα - κειέηε πνπ έγηλε από ην γεσιόγν ηεο ΓΔΤΑΖ Παλαγηώηε 

νθίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε γεσιόγν - γεσηερληθό Δξκηόλε Γηαιύηε,  θαζώο θαη ζηε 

ζηαηηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε από ηελ Πνιηηηθό Κεραληθό – Γεσηερληθό Ιακπξηλή 

Θνιόθα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληθνύο ηεο Τπεξεζίαο.  

ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν, ε 

απνηύπσζε ηεο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:1000 (νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά). Σα 

δεδνκέλα γηα ηα πθηζηάκελα δίθηπα ειήθζεζαλ από ην κεηξών ηνπ έξγνπ  

«Θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πόιεο 

Ζξαθιείνπ (Υξπζνπεγή, πεξηνρή Παγθξεηίνπ ηαδίνπ θ.ι.π.)». 

Σα δίθηπα απνρέηεπζεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Παγθξεηίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Δπξπηαλίαο θαη ζηηο έμη παξόδνπο ηεο, δελ είλαη ιεηηνπξγηθά 

δηόηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζύλδεζή ηνπο κε ηνλ απνδέθηε. Ζ θαηαζθεπή ηεο 

κηθξνζήξαγγαο θάησ από ηελ παξαιηαθή Ιεσθόξν Παλαγησηάθε πνπ πξνβιεπόηαλ 

ζην πξναλαθεξζέλ έξγν δελ θαηέζηε δπλαηό λα πινπνηεζεί, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπληζηνύλ ηε δνκή ηεο πεξηνρήο, 

κε βάζε ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζηάζκε 

ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα θαη κε ηα θνξηία ηεο παξαιηαθήο ιεσθόξνπ. 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσηερληθήο κειέηεο θαη  πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνύλ ιεηηνπξγηθά ηα δίθηπα αθαζάξησλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή 

πξνθξίζεθε σο ε πιένλ δόθηκε θαη αζθαιήο ιύζε ε θαηαζθεπή Αληιηνζηαζίνπ (Α/) 

αθαζάξησλ, θαη ε δηνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο κέζσ θαηαζιηπηηθνύ 

αγσγνύ ζην πθηζηάκελν Αληιηνζηάζην (Α/) Α6, αλαηνιηθά ηνπ ρεηκάξξνπ Γηόθπξνπ. 

 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία δηαπηζηώζεθαλ κε γεώηξεζε, 

είλαη αξγηιώδεηο – ακκώδεο ράιηθεο πνηθίινπ κεγέζνπο ζε ελαιιαγέο κε ζηξώκαηα 

θίηξηλεο αξγίινπ, ηιύνο θαη άκκνπ. πγθεθξηκέλα ε πξώηε επηθαλεηαθή ζηξώζε (από 

0 έσο 1,80κ) απνηειείηαη από ηερλεηέο επηρσκαηώζεηο. Ζ δεύηεξε εδαθηθή ζηξώζε  

(από 1,80κ έσο 8,60κ) απνηειείηαη από ηζρλή ακκώδε άξγηιν, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη «καιαθή» έσο «κέζε ζηηθξή», κε βάζε ηηο δνθηκέο ηππνπνηεκέλεο 

δηείζδπζεο. Ζ ηξίηε εδαθηθή ζηξώζε (από 8,60κ έσο 11,20κ) απνηειείηαη από 

ζθνύξνπ – ηεθξνύ (γθξίδνπ) ρξώκαηνο Ηιπώδε ακκώδε άξγηιν θαη ε ηέηαξηε (από 

11,20κ έσο 12,00κ) από ζθνύξνπ – ηεθξνύ (γθξίδνπ) ρξώκαηνο κάξγα. 

 

Κε βάζε ηε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ ππεδάθνπο (παξνπζία αξγηινακκσδώλ 

ζρεκαηηζκώλ) θαζώο θαη ηελ ύπαξμε ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ζε βάζνο πνιύ 

κηθξόηεξν ηνπ αξρηθά αλακελόκελνπ, επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο 

αληηζηήξημεο ηεο εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ αληιηνζηαζίνπ. Σν 

ζύζηεκα αληηζηήξημεο ζύκθσλα κε ηελ γεσηερληθή κειέηε ζα απνηειείηαη από 



αιιεινηεκλόκελνπο θξεαηνπαζζάινπο δηακέηξνπ 0.80κ θαη κήθνπο 14.00κ ν 

θαζέλαο, θαηαζθεπαζκέλνη από ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C 25/30, νπιηζκέλνη κε ράιπβα 

νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο ζε θπθιηθή δηάηαμε θαη πεξηκεηξηθά απηνύ ζπλερήο 

ραιύβδηλε ζπείξα. ηε ζηέςε ησλ παζζάισλ ζα θαηαζθεπαζηεί πεξηκεηξηθόο 

θεθαιόδεζκνο δηαζηάζεσλ 1.00κ Υ 1,10κ, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C 

25/30. 

 

Θαηά ηελ εθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ε ζηάζκε ηνπ ππόγεηνπ 

λεξνύ αλακέλεηαη ζε βάζνο ηέηνην, πνπ ζα επεξεάδεη άκεζα ηηο εξγαζίεο θαη ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ άληιεζή ηνπ. Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνύλ 

θξεάηηα άληιεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο ήπηα άληιεζε. Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε δνθηκή δηαπεξαηόηεηαο θαη λα πξνηείλεη 

ζηελ Τπεξεζία πξόγξακκα άληιεζεο ώζηε λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ επζηάζεηα 

ησλ πξαλώλ θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ. Ο ξπζκόο άληιεζεο ζα επηιεγεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ επίβιεςε.  

 

Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο άληιεζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, αιιά θαη γηα εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο ζα 

ζθπξνδεηεζεί ε ζεκειίσζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ επί απνζηξαγγηζηηθήο – εμπγηαληηθήο 

ζηξώζεο πάρνπο 0,40 έσο 0,50κ. 

 

Σν αληιηνζηάζην ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 2,60κ Υ 3,60κ, ύςνο 3,60κ θαη ζα 

ζεκειησζεί ζε ζηάζκε πεξί ηα 5,00κ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζε ζέζε πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηελ νξηδνληηνγξαθία. 

Σν Αληιηνζηάζην Α16, ζα θαηαζθεπαζηεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 

C30/37 .  

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ αληιηνζηαζίνπ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ από ηελ παξνπζία πδάησλ από ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. Γηα ην ιόγν 

απηό θαηά ηε ζθπξνδέηεζή ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια ζηεγαλσηηθά πιηθά, 

όπσο πξόζκηθην ζηεγαλσηηθό ζθπξνδέκαηνο ελδνρεκηθήο δξάζεο κε αλάπηπμε 

θξπζηάιισλ, ζε κνξθή ζθόλεο, πδξνδηνγθνύκελν εύθακπην θνξδόλη γηα ηελ 

ζηεγάλσζε ησλ αξκώλ δηαθνπήο ηνηρίσλ θαη πιαθώλ θαη εύθακπην ειαζηηθό 

ηζηκεληνεηδέο θνλίακα πγξνκόλσζεο επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ηζηµεληνεηδνύο 

βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

ηνλ ππόγεην ‘’μεξό’’ ρώξν ζα εγθαηαζηαζεί ζπγθξόηεκα πνπ πεξηιακβάλεη πιαζηηθή 

δεμακελή ππνδνρήο ιπκάησλ, δύν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ κε θηλεηήξεο 

ππνβξπρίνπ ηύπνπ, ν απαξαίηεηνο ειεθηξηθόο πίλαθαο θ.ι.π. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη απηόκαηε. Ζ ηξνθνδόηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη από 

δίθηπν Υ.Σ. ηεο ΓΔΖ (380V/ 50Hz) θαη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ ε 

θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο κε ην κεηξεηή ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ 

απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε 

ηνπ Α/. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη (κειέηε εθαξκνγήο) λα πξνκεζεύζεη θαη 

κε θαηάιιειν πξνζσπηθό θαη κέζα, λα εγθαηαζηήζεη όια ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά 

πιηθά θαη εμαξηήκαηα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

Γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ Αληιηνζηαζίνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο (Ζ/Ε) 

ηξηθαζηθνύ ελαιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο, ηάζεσο 230/400 V, 50 Hz, κε θηλεηήξα Diesel, 

πιήξεο, ερνκνλσκέλν, κε ηελ δεμακελή θαπζίκσλ θαη ηνλ πίλαθα απηόκαηεο 

κεηαγσγήο. 

 

Σα ιύκαηα από ην αληιηνζηάζην ζα νδεγεζνύλ κέζσ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ κήθνπο 

250κ, θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE100  (κε  ειάρηζηε  

απαηηνύκελε  αληνρή  MRS10  =  10 MPa),  κε  ζπκπαγέο  ηνίρσκα,  θαηά  ΔΙΟΣ  ΔΛ  



12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΛ 16 atm, ζην αληιηνζηάζην 

Α6, πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ πνηακνύ Γηόθπξνπ.  

 

ην λόηην ηκήκα ησλ πθηζηάκελσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, ζηελ νδό 

Δπξπηαλίαο ζα θαηαζθεπαζηεί ππεξρείιηζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνο ην ρείκαξξν 

Γηόθπξν, κε αγσγό απνρέηεπζεο κήθνπο 40κ θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλεο PVC-U,  

SDR 41 ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο δηακέηξνπ Φ200. ην ζεκείν εθβνιήο ζα ρξεηαζηεί λα 

γίλεη δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα κηθξό ηερληθό 

έξγν εθβνιήο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, επί ηνπ πξαλνύο ηνπ ξέκαηνο. 

 

Σα αλσηέξσ έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 250.000 € 

(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.Ζ., θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ ζα θαζνξηζζνύλ 

από ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Ζ θνζηνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε αλά πξν κεηξνύκελε εξγαζία, 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 εθηειεζηνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ. Οη βαζηθέο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ βξίζθνληαη  ζηα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιόγηα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πδξαπιηθώλ, νηθνδνκηθώλ, ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ θαζώο θαη ησλ έξγσλ 

νδνπνηίαο. (Θαλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ – Απόθαζε Αξηζ. ΓΛγ/νηθ 35577/ΦΛ 466/ ΦΔΘ Σεύρνο Β/ 1746 /19-5-

2017). Γηα ηελ θνζηνιόγεζε ηνπ ΖΙΚ εμνπιηζκνύ θαη γεληθά όζσλ εξγαζηώλ δε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ηηκνιόγηα έρνπλ ιεθζεί πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

θόζηνπο. 
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