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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται  η êáôáóêåõÞ äéêôýïõ áðïóôñÜããéóçò ôùí 

åðéöáíåéáêþí üìâñéùí õäÜôùí, ôα ïðïßα ëüãù áíôßèåôùí êëßóåùí ôïõ åäÜöïõò 
êáôáëÞãïõí óôï ðåñéìåôñéêü ôïé÷ßï ôïõ Â´ Êïéìçôçñßïõ áíôß íá ìåôáêéíçèïýí ðñïò 
ôïí êåíôñéêü äéÜäñïìï.   

 
  Éäéáßôåñï ðñüâëçìá äçìéïõñãåßôáé óôï ïéêïäïìéêü ôåôñÜãùíï 01 (äßðëá 

óôïí Éåñü Íáü ôùí Äþäåêá Áðïóôüëùí). Ç áíôéìåôþðéóç ðïõ ðñïτείνεται åßíáé ç 

äçìéïõñãßá ôåóóÜñùí öñåáôßùí äéáóôÜóåùò 1,5ìÝôñùí*0,7ìÝôñùí êáèáñïý 
áíïßãìáôïò åðß åäÜöïõò ôá ïðïßá óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò ìå ðëáóôéêü óùëÞíá êáé 

èá êáôáëýîïõí óå Ýíá ìåãÜëï êõêëéêü öñåÜôéï âÜèïõò ôåóóÜñùí (4) ìÝôñùí.   
 
            Åíôüò ôïõ êïéìçôçñßïõ èá ãßíåé ôóéìåíôüóôñùóç óå äéÜäñïìï ìÞêïõò 26 
ìÝôñùí ðñïêåéìÝíïõ íá áðïìáêñõíèïýí ôá åðéöáíåéáêÜ ýäáôá áðü áõôþí, 

äßäïíôáò óùóôÞ êëÞóç και παροχετεύοντας τα επιφανειακά ύδατα στους κεντρικούς 
διαδρόμους του κοιμητηρίου, ώστε να μην λιμνάζουν.   
 
  ÅðéðëÝïí,  èá γίνει σύνδεση τον κεντρικού αγωγού Φ63 με σωλήνα 1/2¨ με 
το υπόλοιπο κάθετο δίκτυο ύδρευσης (το οποίο είναι ανενεργό), σε μήκος 10 
μέτρων.   
 
  ÔÝëïò èá ôïðïèåôçèåß καινούργια «êåíôñéêÞ» συρόμενη ìåôáëëéêÞ ðüñôá 
åéóüäïõ ìÞêïõò 5 ìÝôñùí óôá Â' ÊïéìçôÞñéá, ìå áõôüìáôï ôçëå÷åéñéæüìåíï 
ìç÷áíéóìü ìáæß ìå ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôçí íïìïèåóßá åîáñôÞìáôá (öÜñï êôë), 

þóôå íá åëÝã÷åôáé τï κοιμητήριο áðü ôïõò åéóåñ÷üìåíïõò ìå ï÷Þìáôá óå áõôüí 

÷þñïυς. 
 
  Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό το οποίο αποδεικνύει την 

επιτακτική και άμεση επέμβαση-υλοποίηση του αποστραγγιστικού δικτύου το 

συντομότερο δυνατό μιας και σε κάθε επόμενη έντονη βροχόπτωση θα 

δημιουργούνται επαναλαμβανόμενα τα ίδια αποτελέσματα. 
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Εργασίες – άρθρα μελέτης: 

 

 1 . ÃåíéêÝò åêóêáöÝò óå Ýäáöïò ãáéþäåò-çìéâñá÷þäåò ãéá ôçí äçìéïõñãßá 

õðïãåßùí êëð ÷þñùí, ÷ùñßò ôçí êáèáñÞ ìåôáöïñÜ ôùí ðñïúüíôùí åêóêáöÞò 

 2 . EêóêáöÞ èåìåëßùí êáé ôÜöñùí ìå ÷ñÞóç ìç÷áíéêþí ìÝóùí, ÷ùñßò ôçí 

êáèáñÞ ìåôáöïñÜ ôùí ðñïúüíôùí åêóêáöÞò óå åäÜöç ãáéþäç-çìéâñá÷þäç 

 3 . Ðñïóáýîçóç ôéìþí åêóêáöþí âÜèïõò ìåãáëýôåñïõ ôùí 2,00 m ãéá ôéò 

ãåíéêÝò åêóêáöÝò 

 4 . ÅêóêáöÞ êáé åðáíáðëÞñùóç ÷Üíäáêïò áñäåõôéêïý äéêôýïõ Þ õðïãåßïõ 

äéêôýïõ óùëçíþóåùí (åêôüò êáôïéêçìÝíùí ðåñéï÷þí). Óå êÜèå åßäïò åäÜöç, åêôüò 

áðü âñá÷þäç 

 5 . ÄéÜóôñùóç êáé åãêéâùôéóìüò óùëÞíùí ìå Üììï ëáôïìåßïõ. 

 6 . Êáèáßñåóç ìåìïíùìÝíùí óôïé÷åßùí êáôáóêåõþí áðü ïðëéóìÝíï 

óêõñüäåìá. Ìå åöáñìïãÞ óõíÞèùí ìåèüäùí êáèáßñåóçò 

 7 . Öïñôïåêöüñôùóç õëéêþí åðß áõôïêéíÞôïõ Þ óå æþá. Öïñôïåêöüñôùóç ìå 

ìç÷áíéêÜ ìÝóá 

 8 . ÌåôáöïñÝò ìå áõôïêßíçôï äéá ìÝóïõ ïäþí êáëÞò âáôüôçôáò 

 9 . ÓêõñïäÝìáôá ìéêñþí Ýñãùí. Ãéá êáôáóêåõÝò áðü óêõñüäåìá êáôçãïñßáò 

C16/20 

 10 . Îõëüôõðïé ÷õôþí ìéêñïêáôáóêåõþí 

 11 . ×áëýâäéíïé ïðëéóìïß óêõñïäÝìáôïò ×áëýâäéíïé ïðëéóìïß êáôçãïñßáò S500 

Þ S500s 

 12 . ×áëýâäéíïé ïðëéóìïß óêõñïäÝìáôïò ÄïìéêÜ ðëÝãìáôá S500s 

 13 .  Εικονοστάσιο - ÅêêëçóÜêé 50cm*65cm áðü óêõñüäåìá 

 14 . Áãùãïß áðï÷Ýôåõóçò áðü óùëÞíåò PVC-U óõìðáãïýò ôïé÷þìáôïò. Áãùãïß 

áðï÷Ýôåõóçò áðü óùëÞíåò PVC-U, SDR, 41, DN 200 mm 

 15 . ÓõãêïëëçôÝò (ìç ÷õôÝò) ãùíßåò ðïëõáéèõëáéíßïõ Þ ðïëõðñïðõëáéíßïõ 30, 

áðü óùëÞíåò äïìçìíÝíïõ ôïé÷þìáôïò ìå ôõðïðïßçóç êáôÜ ôçí åîùôåñéêÞ äéÜìåôñï 

(DN/OD). ÓõãêïëëçôÞ ãùíßá PE Þ PP, ôùí 30, DN/OD 200mm 

 16 . ÐñïìÞèåéá, ìåôáöïñÜ óôç èÝóç åãêáôÜóôáóçò, êáé ôïðïèÝôçóç 

ðñïêáôáóêåõáóìÝíùí ôóéìåíôïóùëÞíùí êáôá ÅËÏÔ ÅÍ 1916.  
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ÔóéìåíôïóùëÞíåò áðï÷Ýôåõóçò êëÜóåùò áíôï÷Þò 120 êáôÜ ÅËÏÔ ÅÍ 1916. 

ÏíïìáóôéêÞò äéáìÝôñïõ D2250 mm. 

 17 . Σπυράλ προστρασίας Φ28 δικτύου ύδρευσης 

 18 . Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου για πόσιμο νερό, με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Φ18, 10 ατμ. 

 19 . Èýñåò óéäçñÝò áðëïý ó÷åäßïõ áðü åõèýãñìáììåò ñÜâäïõò 

 20 . ÌåôáëëéêÝò åó÷Üñåò õðïíüìùí åó÷Üñåò õäñïóõëëïãÞò, áðü åëáôü 

÷õôïóßäçñï (÷õôïóßäçñïò óöáéñïåéäïýò ãñáößôç, ductile iron êáôÜ ÅËÏÔ ÅÍ 124) 

 21 . Ìç÷áíéóìüò óõñüìåíçò ãêáñáæüðïñôáò ìå üëá ôá ðáñåëêüìåíá 

 22 . Óùëçíþóåéò ðñïóôáóßáò êáëùäßùí, áðü ðïëõáéèõëÝíéï  (PE), äïìçìÝíïõ 

ôïé÷þìáôïò. Óùëçíþóåéò DN/ÏD 40 mm 

 23 . Êáëþäéï ôýðïõ ÍÕÕ 3 x 2,5 

 24 . Êáëþäéï ôýðïõ ÍÕÕ 2 x 1,5 

 25 . ÁóöÜëåéá óõíôçêôéêÞ ôýðïõ EZ-SIEMENS, åíôÜóåùò 16-35 Á 

 26 . ÁíôéóêùñéáêÞ ðñïóôáóßá ÷áëõâäßíùí êáôáóêåõþí ìå äéðëÞ áíôéóêùñéáêÞ 

åðÜëåéøç (rust primer) 

 27 . ÂáöÞ ÷áëõâäßíùí êáôáóêåõþí ìå åðïîåéäéêÜ ÷ñþìáôá 

 

  'Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις 

υποδείξεις του επιβλέποντα. 

  Η δαπάνη του έργου θα φτάσει στο ποσό των  24.400,00 €  εκ των οποίων  

4.722,58 €  είναι για Φ.Π.Α 24%. 
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