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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

 
 

 

 

ΔΡΓΟ: 
 

 

ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2022 
 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΔΤΑΗ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  500.000,00 (τωρίς ΦΠΑ) 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : ΔΡΓΑ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2022 

 

 

 Ανηικείμενο εργολαβικής ζσμβάζεως  

Γενικά : 

Κε ηην παπούζα επγολαβία θα ανηιμεηυπιζηούν οι ενηελώρ επείγοςζερ ανάγκερ επεκηάζευν 

δικηύυν ύδπεςζηρ, αποσέηεςζηρ με ηιρ ανηίζηοισερ παποσέρ, ζηιρ ενηόρ και εκηόρ ζσεδίος 

πεπιοσέρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζύμθυνα με αιηήμαηα δημοηών,  καθώρ και οι ανάγκερ 

ανηικαηαζηάζευν δικηύυν πος έσοςν ήδη διαηςπυθεί από ηα ανηίζηοισα ζςνεπγεία ύδπεςζηρ-

αποσέηεςζηρ και κπιθούν απαπαίηηηερ από ηην ςπηπεζία μαρ. 

Ζ ζςγκεκπιμένη επγολαβία πεπιλαμβάνει κςπίυρ : 

1. ηην καηαζκεςή αγωγών ύδρεσζης ζε διάθοποςρ δπόμοςρ ζηιρ ενηόρ και εκηόρ ζσεδίος 

πεπιοσέρ, καθώρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζύμθυνα με αιηήμαηα δημοηών, ή αιηήμαηα 

ηος ζςνεπγείος ύδπεςζηρ. ςνολικά πποβλέπονηαι 4.310μ. αγυγών ύδπεςζηρ με 

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

ηποσό, με αποκαηάζηαζη ή συπίρ αζθαληικών, με ηα ανηίζηοισα θπεάηια ηιρ απαπαίηηηερ 

ζςζκεςέρ, και ηιρ ςδπολητίερ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ αγυγούρ. Δπίζηρ πποβλέπονηαι 

ζςνδέζειρ ςθιζηάμενος αγυγού από οποιοδήποηε ςλικό εκηόρ ΡΔ με νέο αγυγό, 

διαμόπθυζη ζύνδεζηρ νέος αγυγού ύδπεςζηρ από πολςαιθςλένιο (ΡΔ) ζε ςθιζηάμενο 

από ΡΔ και απομονώζειρ ςθιζηάμενος αγυγού ύδπεςζηρ από ηο δίκηςο.  

2. ηην καηαζκεςή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε διάθοποςρ δπόμοςρ ζηιρ ενηόρ 

και εκηόρ ζσεδίος πεπιοσέρ, καθώρ και ζηα Γ.Γ. ηος Γήμος, ζύμθυνα με αιηήμαηα 

δημοηών, ή αιηήμαηα ηος ζςνεπγείος αποσέηεςζηρ. ςνολικά πποβλέπονηαι 1.650 μ. 

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

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

πποκαηαζκεςαζμένα θπεάηια  από ζκςπόδεμα ΔΙΟΣ ΔΛ 1917 ή κςλινδπικά θπεάηια  από 

ζυλήνερ διπλού δομημένος ηοισώμαηορ SN8 ή με PVC ζειπάρ 41, μεηά από ζςνεννόηζη 

με ηην Δπίβλετη. Δπίζηρ πποβλέπονηαι οι παποσέρ αποσέηεςζηρ ζηοςρ ανηίζηοισοςρ 

αγυγούρ. 

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

οξςμμένα πποβλήμαηα ομβπίυν. ςνολικά πποβλέπονηαι 400μ. αγυγών ομβπίυν με 

ζυλήνερ πολςαιθςλενίος HDPE ή πολςπποπςλενίος, διπλού δομημένος ηοισώμαηορ SN8 

(DN/ΟD), διαμέηπος D400, D630 με ηα ανηίζηοισα θπεάηια επίζκετηρ και με 

αποκαηάζηαζη ή συπίρ αζθαληικών. Δπίζηρ πποβλέπονηαι  η καηαζκεςή θπεαηίυν  

ςδποζςλλογήρ  ηύπος 1,2 & 3 ζηοςρ υρ άνυ αγυγούρ αλλά και μεμονυμένα, όπος 

ςποδεισθεί από ηην Τπηπεζία 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος είναι 500.000,00€, ζςμπεπιλαμβανομένος ΓΔ & ΟΔ (18%), 

απποβλέπηυν δαπανών (15%) και ππόβλετη αναθεώπηζηρ 

 

Ζ κοζηολόγηζη ηος έπγος έγινε ανά ηπέσον μέηπο αγυγού ανάλογα με ηην εκάζηοηε διαηομή ηο 

πλάηορ και βάθορ εκζκαθήρ ηην απαιηούμενη ανηιζηήπιξη, ηο πποβλεπόμενο ποζοζηό γαιυδών 

– ημιβπασυδών και βπασυδών εδαθών, και ζςμπεπιλαμβάνει όλερ ηιρ επγαζίερ πος ππέπει να 

γίνοςν για ηην καηαζκεςή ηυν αγυγών. Παπάλληλα έγινε κοζηολόγιο για ηιρ ηιμέρ, ηυν 

θπεαηίυν ύδπεςζηρ, ηυν ςδπολητιών ύδπεςζηρ, ηυν ζςζκεςών, ηυν θπεαηίυν επιζκέτευρ 

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

ηιμέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηη ζύνηαξη ηυν παπαπάνυ ζύνθεηυν ηιμών ελήθθηζαν από 

Θανονιζμό Πεπιγπαθικών Σιμολογίυν Δπγαζιών για δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν – Απόθαζη Απιθ. 

ΓΛγ/οικ 35577/ΦΛ 466/ ΦΔΘ Σεύσορ Β/ 1746 /19-5-2017. 


