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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

ΑΝΑΠΛΑΗ ΒΑΙΚΩΝ ΟΓΩΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 

ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ (ΦΑΗ Β΄) - 

Οδός : Αρτιεπιζκόποσ Μακαρίοσ – ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Δ.Π. «ΚΡΗΣΗ 2014-2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 153.000 € (τωρίς  ΦΠΑ) 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
  

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γενικός Δ/ντής & Δ/ντής 

Σεχν. Τπηρεσιών 

 

 

 

 
Μ. ΤΑΜΘΩΛΑΚΗΣ 

Πολ. Μηχ. ΤΕ 
Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός 
 

Υ. ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΙΑΚΗ 

Ηλεκ. Μηχ. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  :   ΑΝΑΠΛΑΗ ΒΑΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΦΩΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 
ΤΝΕΔΡΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
(ΥΑΗ Β΄) - Οδόσ : Αρχιεπιςκόπου 
Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

 
 
 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η 
 

Γενικϊ : 

Με την παρούςα εργολαβύα προβλϋπεται η καταςκευό των δικτύων ύδρευςησ, με τισ 
αντύςτοιχεσ υδροληψύεσ και δικτύου ομβρύων με τα αντύςτοιχα φρεϊτια επιςκϋψεωσ 
και φρεϊτια υδροςυλλογόσ ςτην οδό Αρχιεπιςκόπου Μακαρύου (από Πύλη 
Παντοκρϊτορα μϋχρι Πύλη Αγ. Ανδρϋα), όπου προβλϋπεται να γύνει ανϊπλαςη. Στο 
ςυγκεκριμϋνο τμόμα υπϊρχει αγωγόσ ακαθϊρτων ςε καλό κατϊςταςη και ο οπούοσ 
διατηρεύται. Επειδό δεν υπϊρχουν φρεϊτια ςτισ ιδιωτικϋσ παροχϋσ ακαθϊρτων, με το 
παρόν ϋργο προτεύνεται η καταςκευό προκαταςκευαςμϋνων πλαςτικών φρεατύων ςτισ 
θϋςεισ των υφιςτϊμενων παροχών για να εύναι δυνατόσ ο ϋλεγχοσ τουσ.  

Η ανϊγκη καταςκευόσ του δικτύου αποχϋτευςησ ομβρύων με τα αντύςτοιχα φρεϊτια 
επιςκϋψεωσ και φρεϊτια υδροςυλλογόσ προϋκυψε από την ανϊγκη ςωςτόσ απορροόσ 
των ομβρύων ςτα πλαύςια τησ ανϊπλαςησ, ςε ςυνδυαςμό με τα νϋα πεζοδρόμια, νηςύδεσ 
και γενικώσ με τα ϋργα οδοποιύασ. 

Σε ότι αφορϊ την ύδρευςη προβλϋπεται η καταςκευό των προβλεπόμενων από την 
οριςτικό μελϋτη πόλησ Ηρακλεύου αγωγών, ώςτε να μη χρειαςτεύ επϋμβαςη μετϊ την 
ολοκλόρωςη των ϋργων. Επύςησ ανακαταςκευϊζονται τα δύκτυα διανομόσ και οι 
υδροληψύεσ, προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςωςτό λειτουργύα τουσ. 

 

Αναλυτικϊ : 

Η ςυγκεκριμϋνη εργολαβύα περιλαμβϊνει : 

 την καταςκευό αγωγών ύδρευςησ από ονομαςτικϋσ διαμϋτρουσ DN90 μόκουσ 
800μ, DN140 μόκουσ 145μ και DN160 μόκουσ 350μ από πολυαιθυλϋνιο HDPE 
16 Atm., με τισ αντύςτοιχεσ ςυςκευϋσ (δικλεύδεσ, πυροςβεςτικού κρουνού) και 40 
υδροληψύεσ. 

 την καταςκευό αγωγών αποχέτευςησ ομβρίων ςυνολικού μόκουσ 210 μ από 
από πλαςτικούσ ςωλόνεσ διπλού δομημϋνου τοιχώματοσ SN 8, DN/ΙD  400mm 
με τα αντύςτοιχα φρεϊτια επιςκϋψεωσ. 

 την καταςκευό φρεατύων υδροςυλλογόσ με την ςύνδεςη τουσ ςτο δύκτυο 
ομβρύων με πλαςτικούσ ςωλόνεσ διπλού δομημϋνου τοιχώματοσ SN 8, DN/ΟD  
315mm και DN/ΟD  200mm ςυνολικού μόκουσ 210μ. 
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 την καταςκευό των φρεατύων ακαθϊρτων ςτισ παροχϋσ ακινότων 

 

Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου εύναι 153.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομϋνου ΓΕ &ΟΕ 
(18%) και απροβλϋπτων δαπανών (15%). 

Η κοςτολόγηςη του ϋργου ϋγινε ανϊ τρϋχον μϋτρο αγωγού ανϊλογα με την εκϊςτοτε 
διατομό το πλϊτοσ και βϊθοσ εκςκαφόσ την απαιτούμενη αντιςτόριξη, το 
προβλεπόμενο ποςοςτό γαιωδών – ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών, και 
ςυμπεριλαμβϊνει όλεσ τισ εργαςύεσ που πρϋπει να γύνουν για την καταςκευό των 
αγωγών. Παρϊλληλα ϋγινε κοςτολόγιο για τισ τιμϋσ των υδροληψιών ύδρευςησ, των 
ςυςκευών, των φρεατύων επιςκϋψεωσ ςωληνωτών αγωγών, των παροχών 
αποχϋτευςησ  και των φρεατύων υδροςυλλογόσ.  

Οι βαςικϋσ τιμϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν για τη ςύνταξη των παραπϊνω ςύνθετων 
τιμών βαςύζονται ςτα εγκεκριμϋνα ενιαύα τιμολόγια ςτην κατηγορύα των υδραυλικών 
ϋργων και των οικοδομικών ϋργων (Κανονιςμόσ Περιγραφικών Τιμολογύων Εργαςιών 
για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων – Απόφαςη Αριθ. ΔΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ 
Τεύχοσ Β/ 1746 /19-5-2017). 
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