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Η σύνταξη της παρούσας μελέτης στηρίχθηκε στα τεχνικά – υδραυλικά στοιχεία της 
«ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΚΑΘΑΡΤΑ-ΟΜΒΡΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ – 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΚΑΘΑΡΤΑ – ΟΜΒΡΙΑ) ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», η οποία έχει 
συνταχθεί από το μελετητικό γραφείο ΕΤΜΕΥΠ  ΟΕ - Ε. Πολυδάκης, Ι.Φορτσάκης, Α.Μπενίση 
ΕΕ- Χ. Καπετανάκη, έχει θεωρηθεί αρμοδίως από  την Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ 
(σχετικό το με αριθ. πρωτ.  14886/8-4-2003 έγγραφο) και έχει εγκριθεί από το ΔΣ της 
ΔΕΥΑΗ (αρ.αποφ. 43/2003). Παράλληλα έγιναν ορισμένες μικροτροποποιήσεις λαμβάνοντας 
υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση. 

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2345/10-5-2001 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
έργου «Κατασκευή νέων δικτύων Υδρευσης – Αποχέτευσης (Λυμάτων - Ομβρίων) – 
Αντλιοστασίων Λυμάτων» σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχών Δήμων Ηρακλείου 
και Αλικαρνασσού, από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, η οποία ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των έργων. 

Στη σύνταξη της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε σαν τοπογραφικό υπόβαθρο, το σχέδιο 
πόλης σε κλίμακα 1:1000 (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά). Έγινε έλεγχος και έχει 
διασφαλιστεί η δυνατότητα κατασκευής των αγωγών.  

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ηρακλείου  και αφορά στην αντικατάσταση – επέκταση 
δικτύων ύδρευσης στην περιοχή της Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα αφορά στην ολοκλήρωση 
των δικτύων της περιοχής που δεν κατασκευάστηκαν με προηγούμενη εργολαβία  

Τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης είναι πολύ παλιά, διαφόρων 
εποχών και υλικών (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, σιδηροσωλήνες, PVC κλπ) με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου. Επίσης στην περιοχή  
υπάρχουν μεμονωμένα δίκτυα μικρής διατομής που επεκτάθηκαν παράλληλα με την 
επέκταση της πόλης με συνέπεια οι κάτοικοι να υδρεύονται με παροχές μεγάλου μήκους 
γεγονός που δημιουργεί αφενός σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και αφετέρου διαρροές 
νερού. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η αντικατάσταση και επέκταση των 
υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης. 

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται ανατολικά από το ρέμα Μεσαμπελιών, βόρεια από την 
Εθνική οδό, και δυτικά και νότια από το όριο του σχεδίου πόλης. Επίσης περιλαμβάνεται ο 
αγωγός από τη Δεξαμενή Δ3 στο αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη. 

Ειδικότερα, η  περιοχή παρέμβασης οριοθετείται σε ότι αφορά το Τμήμα 1 νότια από το όριο 
του σχεδίου πόλης – Καραναστάση στις παρυφές της Φορτέτσας, ανατολικά από την οδό 
Παπαναστασίου,  βόρεια από τις οδούς Λασκαράτου, Λάδωνα, Ανθέων και Χορτάτζη, και 
δυτικά από το όριο του σχεδίου πόλης – Ούλαφ Πάλμε.Σε ότι αφορά το Τμήμα 2, η περιοχή 
παρέμβασης οριοθετείται ανατολικά από το ρέμα Μεσαμπελιών, βόρεια από την Εθνική οδό, 
δυτικά από το όριο του σχεδίου πόλης – Ούλαφ Πάλμε και νότια από τις οδούς Λασκαράτου, 
Λάδωνα, Ανθέων, Χορτάτζη, και Παπαναστασίου - Ιόλης. 

Τα νέα δίκτυα στην προαναφερόμενη περιοχή θα είναι άμεσα λειτουργικά μετά την 
κατασκευή και τη σύνδεση τους με τα ήδη κατασκευασμένα δίκτυα (Μεσαμπελιών και 
Φορτέτσας). Θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή των αγωγών του Τμήματος 1. 

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή: 

 αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 40.094 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου 
HDPE 3ης γενιάς 16 Atm διατομών από Φ 90 έως Φ450 (32.996 μ κεντρικοί 
αγωγοί και 7.098 μ αγωγοί διανομής). Στις περιπτώσεις όπου από τη μελέτη 
προβλέπεται κεντρικός αγωγός ύδρευσης (διατομής μεγαλύτερης των 140 χιλ.) 
έχει τοποθετηθεί και αγωγός διανομής  Φ90. 

 17 φρεατίων ύδρευσης,  



 

 Των αντίστοιχων υδροληψιών (1.550 τεμ) και “έξυπνων” (smart meters) 
υδρομετρητών (1.800 τεμ) 

 Των απαραίτητων συσκευών για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδων, 
αεροβαλβίδων) και των  πυροσβεστικών κρουνών στις προβλεπόμενες από τη 
μελέτη θέσεις.  

 
Τα ανωτέρω έργα συνολικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την μελέτη 2.600.000€ (χωρίς 
το Φ.Π.Α.), θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους της μελέτης, όπως αυτή θα εγκριθεί 
από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η., και με τιμές μονάδος που θα καθορισθούν από την προσφορά 
του Αναδόχου που θα αναδειχτεί από τον διαγωνισμό. 
 

Η κοστολόγηση του έργου έγινε ανά τρέχον μέτρο αγωγού ανάλογα με την εκάστοτε διατομή 
το πλάτος και βάθος εκσκαφής την απαιτούμενη αντιστήριξη, το προβλεπόμενο ποσοστό 
γαιωδών–ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών, και συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που 
πρέπει να γίνουν για την κατασκευή των αγωγών. Παράλληλα συντάχθηκε κοστολόγιο για 
τις τιμές, των φρεατίων ύδρευσης, των υδροληψιών ύδρευσης, των συσκευών κλπ. Οι 
βασικές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των παραπάνω σύνθετων τιμών 
βασίζονται στα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και των 
οικοδομικών έργων (Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 
συμβάσεις έργων – Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ Τεύχος Β/ 1746 /19-5-
2017). 

 

 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας  
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