
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΟ: “ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 
2022)”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ  ( Φ .A.Y.) A .A.Y.) Y .A.Y.) )
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

 Φ.Α.Υ. Σελίδα 1 από 9



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

1.A.Y.) Είδος του έργου και χρήση αυτού:

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.A.Y.) Ακριβής διεύθυνση του έργου:

1. Κοιμητήρια Δήμου Γρεβενών
2. Κοιμητήρια Τ.Κ. Αηδονίων

3.A.Y.) Αριθμός αδείας:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

4.A.Y.) Στοιχεία των κυρίων του έργου 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς
ιδιοκτήτες  και  συμπληρώνονται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου,  όποτε
επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερομηνία
κτήσεως

Τμήμα του έργου όπου
υπάρχει ιδιοκτησία

Δήμος Γρεβενών Πλατεία Ελευθερίας
1

100%

5.A.Y.) Στοιχεία του συντάκτη του Φ.A.Y.)Α.A.Y.)Υ.A.Y.):

Ως υπόχρεος εκπόνησης του Φ.Α.Υ., στην φάση της οριστικής μελέτης του έργου,
είναι  ο  Κωνσταντίνος  Μητσιόπουλος,  Πολιτικός  Μηχανικός,  Διεύθυνση  Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών.

6.A.Y.) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.A.Y.)Α.A.Y.)Υ.A.Y.):

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία 
αναπροσαρμογ

ής
Ανάδοχος έργου Κατασκευαστής
Μηχανικός  της  Δ.Τ.Υ.  Δ.
Γρεβενών

Επιβλέπων
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.A.Y.) Τεχνική περιγραφή του έργου

(βλέπε συνημμένη Τεχνική Έκθεση)

2.A.Y.) Παραδοχές μελέτης

Α.A.Y.) ΥΛΙΚΑ

2.Α.1. Επιχώσεις ΕΤΕΠ 02-07-02-00
2.Α.1. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό Λατομείο
2.Α.1. Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ΕΤΕΠ 08-01-03-02
2.Α.1. Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου 

ποταμού
ΕΤΕΠ 10-05-02-03

2.Α.1. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα

ΕΤΕΠ 15-02-01-01

2.Α.1. Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20
2.Α.2. Χαλύβδινοι οπλισμοί B500C
2.Α.3. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
2.Α.4. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΕΤΕΠ 05-02-01-00
2.Α.5. Εσχάρες υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 

ηλεκτροσυγκολλητές
ΕΤΕΠ 08-07-01-02

2.Α.6. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 
SDR 41

ΕΤΕΠ 08-06-02-02

2.Α.7. Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
2.Α.8. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες
ΕΤΕΠ 03-07-03-00

2.Α.9. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειών

ΕΤΕΠ 03-10-03-00

2.Α.10.
2.Α.11.
2.Α.1.
2.Α.1.

Β.A.Y.) ΕΔΑΦΟΣ

2.Β.1.
2.Β.1.
2.Β.1.
2.Β.1.

Γ.A.Y.) ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1.
2.Γ.1.
2.Γ.1.
2.Γ.1.

Δ.A.Y.) ΦΟΡΤΙΑ
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2.Δ.1.
2.Δ.1.
2.Δ.1.
2.Δ.1.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.A.Y.) 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.A.Y.) 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.

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.

3.A.Y.) «Ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται  τυχόν  ιδιαίτερες  επισημάνσεις  οι  οποίες  θα  πρέπει  να
λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1.A.Y.) Θέσεις δικτύων
1.1. ύδρευσης
1.2. αποχέτευσης
1.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4. παροχής διαφόρων αερίων
1.5. παροχής ατμού
1.6. κενού
1.7. ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8. πυρόσβεσης
1.9. κλιματισμού
1.10. θέρμανσης
1.11. λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

2.A.Y.) Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1.

Δεν υπάρχουν.

3.A.Y.) Θέσεις  υλικών  που  υπό  ορισμένες  συνθήκες  ενδέχεται  να  προκαλέσουν
κίνδυνο 
3.1. αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2. υαλοβάμβακας
3.3. πολυουρεθάνη
3.4. πολυστερίνη
3.5. άλλα υλικά

Δεν υπάρχουν.

4.A.Y.) Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου

(π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
Δεν υπάρχουν.

5.A.Y.) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
Πανταχόθεν ελεύθερα.

6.A.Y.) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Δεν υπάρχουν.

7.A.Y.) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Δεν υπάρχουν.

8.A.Y.) Άλλες ζώνες κινδύνου
Δεν υπάρχουν.

9.A.Y.) Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
(για  λόγους  π.χ.  εξαερισμού,  απαγωγής  βλαπτικών  παραγόντων,  απομάκρυνσης
υδάτων, κλπ.)

Δεν υπάρχουν.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022) Α.Μ.: 12/2022

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής,
κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή
τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το
κτίσμα  διαθέτει  από  κατασκευής  μηχανισμό  ή  εγκατάσταση  για  την  εκτέλεση
επισκευών  στις  εξωτερικές  του  επιφάνειες,  ή  αν  υπάρχουν  προβλέψεις  για  την
εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

1.A.Y.) Εργασίες επί της οδού
Δεν υπάρχουν.

2.A.Y.) Εργασίες σε απότομα πρανή
Δεν υπάρχουν.  

3.A.Y.) Εργασίες σε φρεάτια - οχετούς και εν γένει κλειστά μέρη
Η εργασία θα αναλαμβάνεται από έμπειρο άτομο που θα επιβλέπεται συνεχώς.

Θα  προτιμάται  η  μηχανική  εργασία  από  την  χειρωνακτική.  Αν  απαιτείται  το
εργαζόμενο  άτομο  θα  είναι  δεμένο  για  γρήγορη  και  ασφαλή  ανάσυρση.  Πριν  την
έναρξη σχετικής εργασίας θα προηγείται έλεγχος συνθηκών του χώρου: αποφράξεις,
ελαχίστη  διάσταση  προσπέλασης  0.60Χ1.00,  παρουσία  υδάτων  μολυσμένα  ή  μη,
παρουσία  τρωκτικών,  φιδιών  ή  άλλα  ζώα,  νεκρά  ζώα,  περίεργες  οσμές,
υδρογονάνθρακες. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα καλείται ειδικός. Ουδεμία απομείωση
διατομής  θα  επιτρέπεται  με  πέρασμα  αγωγών,  πινακίδων,  ενισχύσεων  κλπ.  Σε
περίπτωση  χώρου  μικρών διαστάσεων θα  ελέγχεται  μήπως  απαιτείται  βεβιασμένος
αερισμός του χώρου.

4.A.Y.) Εργασίες σε στέγες.A.Y.)
Δεν υπάρχουν.

5.A.Y.) Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Οι  εγκαταστάσεις  πρέπει  να  επιθεωρούνται  και  να  συντηρούνται  κατά  τακτά
διαστήματα:

 Τα φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων δύο φορές το χρόνο, το Μάιο και τον
Οκτώβριο. Επίσης κάθε φορά μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών
Γρεβενά, 19-4-2022 Γρεβενά, 19-4-2022

Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος Κωσταρέλα Κωνσταντία
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Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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