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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ  

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Συντάξαντες Η Δ/ντρια 

     Τεχνικής Υπηρεσίας   

 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 
ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ   

Μηχανολόγο. Μηχανικός  
Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ  

 

 

 

Γενικά : 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση νέου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην παλιά 

εφεδρική γεώτρηση στην περιοχή Φανερωμένης στην ανακατασκευή του αγωγού από τη 

γεώτρηση προς την κεντρική δεξαμενή που εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του πρώην Δήμου 

Παλιανής και στην κατασκευή μιας μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης δίπλα στην υφιστάμενη 

δεξαμενή του οικισμού Αυγενικής  χωρητικότητας ~ 50 m3. 

Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των αυξημένων υδροδοτικών αναγκών στους οικισμούς 

του πρώην Δήμου Παλιανής και η διασφάλιση εφεδρίας σε τυχόν βλάβη της υφιστάμενης 

γεώτρησης. 

 

Αναλυτικά περιλαμβάνει  : 

1. την κατασκευή αγωγού ύδρευσης διαμέτρου Φ160 25 Atm μήκους 1.500 μ. από τη 

γεώτρηση προς την κεντρική δεξαμενή που εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του πρώην 

Δήμου Παλιανής  

2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος  με ενδεικτική 

ισχύς κινητήρα : 50 Ηp (400 V) ,6’’ ,Παροχής:    Q = 16   m3/h, Μανομετρικού : Η = 

415 m και Βάθος τοποθέτησης 280 m με όλες τις απαραίτητες συληνώσεις καλωδιώσεις 

συσκευές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία με όλες τις ρυθμίσεις και συνδέσεις στον 

υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα. 

3.  Κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής (Προμήθεια και Εγκατάσταση) χωρητικότητας ~ 

100 m3 σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεμα δίπλα στην υφιστάμενη δεξαμενή του 

οικισμού Αυγενικής   

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ (18%), 

απροβλέπτων δαπανών (15%) και πρόβλεψη αναθεώρησης 

 

Η κοστολόγηση του αγωγού έγινε ανά τρέχον μέτρο ανάλογα με την διατομή το πλάτος και 

βάθος εκσκαφής, το προβλεπόμενο ποσοστό γαιωδών – ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών, 

και συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή των αγωγών. 

Παράλληλα έγινε κοστολόγιο για τις τιμές, των φρεατίων ύδρευσης, των υδροληψιών ύδρευσης, 

των συσκευών. Οι βασικές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των παραπάνω 

σύνθετων τιμών ελήφθησαν από Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων – Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ Τεύχος Β/ 1746 /19-5-2017. 

Οι υπόλοιπες τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. 
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