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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις απαραίτητες συµπληρωµατικές εργασίες
Ύδρευσης-Αποχέτευσης που πρέπει να γίνουν κατά την υλοποίηση του συνδετήριου δρόµου
της πόλης Χανίων µε τον κόµβο Μουρνιών του ΒΟΑΚ.
Το έργο θα κατασκευάζεται παράλληλα µε το έργο οδοποιίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. που είναι σε
εξέλιξη.
Στην περιοχή εργασιών υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης και δίκτυα αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΧ.
Το δίκτυο ύδρευσης θα αντικατασταθεί µε νέο , από σωλήνες PE 16 atm διαµέτρων Φ90 και
Φ110 σε βάθος 0,80µ και πλάτος σκάµµατος 0,50 µ.
Η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει επί του πεζοδροµίου ή σε θέση που θα υποδειχθεί
από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Το νέο δίκτυο ύδρευσης πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί να γίνουν οι δοκιµές του και οι
συνδέσεις µε τα υπάρχοντα παλαιά δίκτυα . Η κατασκευή του νέου δικτύου και των
αντίστοιχων παροχών και η τροφοδοσία του θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πορεία
εργασιών του βασικού έργου οδοποιίας.
Κατά τη φάση διαπλάτυνσης της οδού από τον ανάδοχο του βασικού έργου του ΟΑΚ Α.Ε. ,
θα γίνονται αρχικά και σταδιακά οι επεκτάσεις των υφιστάµενων παροχών ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Ο ρυθµός των επεκτάσεων θα καθοριστεί από την ταχύτητα διάνοιξης της οδού από τον
ανάδοχο του έργου του ΟΑΚ Α.Ε..
Μετά την ολοκλήρωση των χωµατουργικών εργασιών της διαπλάτυνσης είτε στο σύνολο του
έργου είτε κατά κλάδο , θα γίνουν εργασίες υλοποίησης του νέου δικτύου ύδρευσης , η
διασύνδεσή του και η πλήρωση του µε νερό δικτύου και οι συνδέσεις των ήδη επεκταθέντων
παροχών µε το νέο δίκτυο ύδρευσης.
Τα παλαιά δίκτυα ύδρευσης πρέπει να είναι σε λειτουργία και να εγκαταλειφθούν όταν θα
έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις παροχών µε το νέο δίκτυο . Πρέπει να γίνουν όλες οι παροχές
που υπάρχουν σήµερα καθώς και αναµονές για τα ακίνητα που δεν έχουν σήµερα παροχή .
Προβλέπεται συνολικά η κατασκευή δικτύου ύδρευσης µήκους 3.522 µέτρων µε 40 νέες
παροχές ύδρευσης και τις απαραίτητες µικροµετατοπίσεις παροχών.

