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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

1. Γενικά  

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  στην  κατασκευή  του  έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)» με αριθμό

μελέτης 12/2022.

Αντικείμενο αποτελεί  η εκσκαφή 104 νέων τάφων στη νότια πλευρά

της  επέκτασης  των  κοιμητηρίων  του  Δ.  Γρεβενών  καθώς  και  εργασίες

συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης.  Επίσης  στα  κοιμητήρια  της

Τ.Κ.  Αηδονίων  θα  κατασκευαστεί  περίφραξη  με  μεταλλικά  κιγκλιδώματα

στην δυτική πλευρά του κοιμητηρίου και θα τοποθετηθεί μεταλλική πόρτα

στη βόρεια πλευρά του κοιμητηρίου.

2. Περιγραφή του έργου  

Στο έργο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 Θα δημιουργηθούν 52 τάφοι στο τμήμα Α και 52 τάφοι στο τμήμα Β

διαστάσεων 2,50x1,30m  έκαστος. Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα

είναι κατά τη διεύθυνση x-x 1,20m και κατά τη διεύθυνση y-y 0,60m.

Ενδιάμεσα  των  δύο  τμημάτων  Α  και  Β  θα  κατασκευαστεί  ράμπα

πλάτους 6,70m  και μήκους 8,30m.

 Περιμετρικά των δύο τμημάτων θα τοποθετηθεί κράσπεδο για την

οριοθέτησή  τους  και  οι  διάδρομοι  ανάμεσα  στους  τάφους  θα

διαστρωθούν  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20  και  θα

πλακοστρωθούν.
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2. ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 Στα  διαζώματα  ταφής  οι  όψεις  των  τοιχίων  αντιστήριξης  έχουν

καταστραφεί οπότε θα προβούμε στην αποκατάστασή τους με την

κατασκευή νέων τοιχίων σε επαφή με τα παλιά.

 Στους  διαδρόμους  ανάμεσα  στους  τάφους  θα  αποκατασταθεί  η

τσιμεντόστρωση όπου απαιτείται καθώς και οι πλακοστρώσεις.

 Θα  τοποθετηθούν  οκτώ  προκατασκευασμένες  βρύσες  εξωτερικού

χώρου  από  πέτρα  προέλευσης  Δεματίου.  Οι  σωλήνες  του  δικτύου

ύδρευσης που καταλήγουν σε  αυτές θα θερμομονωθούν  (αφρώδες

πλαστικό υλικό τύπου  armaflex αλουμινίου)  και  θα κατασκευαστεί

δίκτυο αποχέτευσης με αγωγό Φ110 και φρεάτια όπου δεν υπάρχουν.

 Όλες  οι  μεταλλικές  κατασκευές  (κιγκλιδώματα,  θύρες)  θα

συντηρηθούν και θα βαφούν με ελαιόχρωμα. 

 Οι σχάρες των ομβρίων υδάτων θα αποκατασταθούν όπου απαιτείται

και θα καθαριστούν όλα τα φρεάτια.

3. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΗΔΟΝΙΩΝ  

 Θα  κατασκευαστεί  περίφραξη  με  μεταλλικά  κιγκλιδώματα  στην

δυτική  πλευρά  και  θα  τοποθετηθεί  μεταλλικής  πόρτας  μήκους

περίπου  4,00μ  στην  βόρεια  πλευρά  του  κοιμητηρίου.  Θα

ελαιοχρωματιστούν τα κιγκλιδώματα και η πόρτα.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του  Δήμου  Γρεβενών  με  προϋπολογισμό  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των

74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%).  Στον  προϋπολογισμό  του

Δήμου και στον Κ.Α. 45.7336.032 υπάρχει πίστωση 153.263,79€.

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  υποχρεούται  χωρίς  αμοιβή  να  λαμβάνει

στοιχεία  της  υφισταμένης  κατάστασης  στα  τμήματα  που  πρόκειται  να

κατασκευαστούν εργασίες και να συντάσσει τα κατασκευαστικά σχέδια και

τις  λεπτομέρειες  όπου  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της

υπηρεσίας.  Επίσης  οφείλει  να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα

προστασίας και ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των υπολοίπων

χρηστών. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το

Ν.  1396/83  (ΦΕΚ  126/Α/15-9-83)  «Υποχρεώσεις  λήψης  και  τήρησης  των

μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και

το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
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και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια

σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», όπως ισχύουν. 

Όλες οι  εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

αντίστοιχα  άρθρα  του  τιμολογίου  της  μελέτης,  τις  ισχύουσες  πρότυπες

τεχνικές προδιαγραφές και την νομοθεσία που αναφέρεται στην Σ.Υ. καθώς

και τους ισχύοντες κανόνες τις επιστήμης και τεχνικής. 

Όλες  οι  εργασίες  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.

4782/2021, τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

σήμερα,  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  171/87  για  Δημοτικά  Έργα  και  με  την

επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα

στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  εργολαβίας  και  γενικότερα  κάθε

διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του

έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Τα  γενικά  έξοδα  και  το  εργολαβικό  όφελος  της  παρούσης  μελέτης

ορίζονται στο 18% σύμφωνα με την παρ. 7, περ. θ΄ του άρθρου 53 και την

παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών

Γρεβενά, 19-4-2022 Γρεβενά, 19-4-2022

Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος Κωσταρέλα Κωνσταντία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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