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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ   ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2019 

 

 

 Ανηικείμενο εργολαβικής ζσμβάζεως  

Γενικά : 

Με ηην παποωζα επγολαβία θα ανηιμεηυπιζηοων οι ενηελϊρ επείγοςζερ ανάγκερ επεκηάζευν 

δικηωυν ωδπεςζηρ, αποσέηεςζηρ με ηιρ ανηίζηοισερ παποσέρ, ζηιρ ενηψρ και εκηψρ ζσεδίος 

πεπιοσέρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζωμθυνα με αιηήμαηα δημοηϊν,  καθϊρ και οι ανάγκερ 

ανηικαηαζηάζευν δικηωυν πος έσοςν ήδη διαηςπυθεί απψ ηα ανηίζηοισα ζςνεπγεία ωδπεςζηρ-

αποσέηεςζηρ και κπιθοων απαπαίηηηερ απψ ηην ςπηπεζία μαρ. 

Η ζςγκεκπιμένη επγολαβία πεπιλαμβάνει κςπίυρ : 

1. ηην καηαζκεςή αγωγών ύδρεσζης   ζε διάθοποςρ δπψμοςρ ζηιρ ενηψρ και εκηψρ 

ζσεδίος πεπιοσέρ, καθϊρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζωμθυνα με αιηήμαηα δημοηϊν, ή 

αιηήμαηα ηος ζςνεπγείος ωδπεςζηρ. ςνολικά πποβλέπονηαι 2.510 μ. αγυγϊν ωδπεςζηρ 

με ζυλήνερ πολςαιθςλενίος HDPE 3ηρ γενιάρ 16 Atm, διαηομήρ Φ90, Φ110 και Φ90 με 

ηποσψ, με αποκαηάζηαζη ή συπίρ αζθαληικϊν, με ηα ανηίζηοισα θπεάηια ηιρ απαπαίηηηερ 

ζςζκεςέρ, και ηιρ ςδπολητίερ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ αγυγοωρ. Δπίζηρ πποβλέπονηαι 

ζςνδέζειρ ςθιζηάμενος αγυγοω απψ οποιοδήποηε ςλικψ εκηψρ ΡΔ με νέο αγυγψ, 

διαμψπθυζη ζωνδεζηρ νέος αγυγοω ωδπεςζηρ απψ πολςαιθςλένιο (ΡΔ) ζε ςθιζηάμενο 

απψ ΡΔ και απομονϊζειρ ςθιζηάμενος αγυγοω ωδπεςζηρ απψ ηο δίκηςο.  

2. ηην καηαζκεςή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε διάθοποςρ δπψμοςρ ζηιρ ενηψρ 

και εκηψρ ζσεδίος πεπιοσέρ, καθϊρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζωμθυνα με αιηήμαηα 

δημοηϊν, ή αιηήμαηα ηος ζςνεπγείος αποσέηεςζηρ. ςνολικά πποβλέπονηαι 1.550 μ. 

αγυγϊν αποσέηεςζηρ ακαθάπηυν με ζυλήνερ PVC ζειπάρ 41, διαμέηπος Φ200 & Φ250 

με αποκαηάζηαζη ή συπίρ αζθαληικϊν, με ηα ανηίζηοισα ηςπικά κςλινδπικά θπεάηια ή  

πποκαηαζκεςαζμένα θπεάηια πολςαιθςλενίος ή πολςπποπςλενίος ή απψ ζκςπψδεμα μεηά 

απψ ζςνεννψηζη με ηην Δπίβλετη. Δπίζηρ πποβλέπονηαι οι παποσέρ αποσέηεςζηρ ζηοςρ 

ανηίζηοισοςρ αγυγοωρ. 

3. ηην καηαζκεςή αγωγών αποτέηεσζης ομβρίων ζε πεπιοσέρ πος ςπάπσοςν ιδιαίηεπα 

οξςμμένα πποβλήμαηα ομβπίυν. ςνολικά πποβλέπονηαι 250μ. αγυγϊν ομβπίυν με 

ζυλήνερ πολςαιθςλενίος HDPE ή πολςπποπςλενίος, διπλοω δομημένος ηοισϊμαηορ SN8 

(DN/ID), διαμέηπος D400, D600 με ηα ανηίζηοισα θπεάηια επίζκετηρ και με 

αποκαηάζηαζη ή συπίρ αζθαληικϊν. Δπίζηρ πποβλέπονηαι  η καηαζκεςή θπεαηίυν  

ςδποζςλλογήρ  ηωπος 1,2 & 3 ζηοςρ υρ άνυ αγυγοωρ αλλά και μεμονυμένα, ψπος 

ςποδεισθεί απψ ηην Τπηπεζία 

Ο πποχπολογιζμψρ ηος έπγος είναι 400.000,00€, ζςμπεπιλαμβανομένος ΓΔ & ΟΔ (18%), 

απποβλέπηυν δαπανϊν (15%) και ππψβλετη αναθεϊπηζηρ 

 

Η κοζηολψγηζη ηος έπγος έγινε ανά ηπέσον μέηπο αγυγοω ανάλογα με ηην εκάζηοηε διαηομή ηο 

πλάηορ και βάθορ εκζκαθήρ ηην απαιηοωμενη ανηιζηήπιξη, ηο πποβλεπψμενο ποζοζηψ γαιυδϊν 

– ημιβπασυδϊν και βπασυδϊν εδαθϊν, και ζςμπεπιλαμβάνει ψλερ ηιρ επγαζίερ πος ππέπει να 

γίνοςν για ηην καηαζκεςή ηυν αγυγϊν. Παπάλληλα έγινε κοζηολψγιο για ηιρ ηιμέρ, ηυν 

θπεαηίυν ωδπεςζηρ, ηυν ςδπολητιϊν ωδπεςζηρ, ηυν ζςζκεςϊν, ηυν θπεαηίυν επιζκέτευρ 

ακαθάπηυν ομβπίυν, ηυν παποσϊν αποσέηεςζηρ και ηυν θπεαηίυν ςδποζςλλογήρ. Οι βαζικέρ 

ηιμέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηη ζωνηαξη ηυν παπαπάνυ ζωνθεηυν ηιμϊν ελήθθηζαν απψ 

Κανονιζμψ Πεπιγπαθικϊν Σιμολογίυν Δπγαζιϊν για δημψζιερ ζςμβάζειρ έπγυν – Απψθαζη Απιθ. 
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