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Αρ. Μελ.: 33 / 2016 

 

Έργο.:  Επικαιροποίηση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης «Συντήρηση 

κοιμητηρίου Φαρκαδόνας» 

 

      Η παρούσα μελέτη αφορά την επικαιροποίηση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης 

με τίτλο «Συντήρηση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας», λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% 

σε 24% 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί στην διαμόρφωση 

τμήματος του χώρου εντός του υφιστάμενου κοιμητηρίου ώστε να γίνει επέκταση. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει διαμόρφωση του χώρου με χρήση μηχανικών μέσων 

για την τελική διαμόρφωση περίπου εξήντα 60 νέων θέσεων. Εκσκαφή όλου του 

γηπέδου για εξυγίανση σε βάθος που ποικίλει από 0,50 έως 1,00 μ. Επίχωση με 

φυτική γη περιμετρικά και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στις δύο πλευρές του 

χώρου όπου θα γίνει επέκταση με σκοπό την ισοπέδωσή του. Ο τοίχος αντιστήριξης 

θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό STIV σύμφωνα με 

τη μελέτη της υπηρεσίας και συγκεκριμένα στη νότια και στη δυτική πλευρά της 

επέκτασης. Πάνω στον τοίχο αντιστήριξης θα γίνει περίφραξη με σιδηρά 

κιγκλιδώματα ύψους 1,00μ.  

Όλοι οι νέοι τοίχοι καθώς και οι παλιοί θα επιχριστούν με μαρμαροκονίαμα. 

Στην δυτική πλευρά της επέκτασης θα γίνει κατασκευή σκάλας και ράμπας 

εισόδου στην επέκταση του νεκροταφείου.  

Σε όλη την περιοχή της επέκτασης θα διαμορφωθούν τσιμεντοδιάδρομοι από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,12 μ περίπου με τοποθέτηση δομικού πλέγματος 

σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος εισόδου καθώς και 

οι πενήντα (50) θέσεις ταφής. 

Το παλιό νεκροταφείο με την επέκταση θα επικοινωνούν με σκάλα και ράμπα 

εισόδου λόγω υψομετρικής διαφοράς σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας. Θα 

τοποθετηθούν επτά (7) προκατασκευασμένα οστεοφυλάκια δέκα πέντε θέσεων 

σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας, τα οποία θα επενδυθούν περιμετρικά με 

μάρμαρο μαλακό. Στην όψη και στην στέψη των προκατασκευασμένων 

οστεοφυλακίων , οι ακμές των μαρμάρων περιμετρικά θα φέρουν μπιζωτάρισμα. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα 

άρθρα του τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας 

περί εκτέλεσης Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές 

εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα 

δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. 



Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, Ν.1418/84, και του 

Π.Δ.609/85 και του Π.Δ.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και του 

Ν.3263/2004. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.145,16 € για εργασίες προβλέπεται 

πρόσθετη δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%: 5.554,84 €. 

Συνολική δαπάνη του έργου: 28.700,00 €. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ. σε βάρος του 

κωδικού  ΚΑ 45-7331.010 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας του έτους 

2016. 

 

Φαρκαδόνα 07/07/2016 

Η συντάξας 

 

 

 

Ευδοκία Παπαϊωάννου 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Φαρκαδόνα 07/07/2016 

Ο Προϊστάμενος του ΤΤΥ 

 

 

 

Παναγιώτης Ράδος 

                 Χημικός Μηχανικός  
 

  
 


