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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για το έργο «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιµητήριο
Καρπενησίου».
Η παρούσα µελέτη του έργου αφορά στην κατασκευή παταριού και στη διαµόρφωση
νέων θέσεων ταφής στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καρπενησίου.
Θα διαµορφωθεί νέο επίπεδο µε την κατασκευή τοιχείων και την επίχωσή του µε χώµα που
θα εγκριθεί από την υπηρεσία κατάλληλο για ταφή νεκρών.
Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
1. ∆ιαµόρφωση καινούργιου επιπέδου, διαστάσεων περίπου 20χ40 m
2. Εκσκαφές για την διαµόρφωση του χώρου ταφής και για την κατασκευή των
τοιχείων αντιστήριξης
3. Επιχώσεις µε κατάλληλο χώµα για ταφή νεκρών
4. Ισοπέδωση και δηµιουργία κατάλληλων κλίσεων
5. Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και επένδυση µε ακανόνιστη πέτρα τύπου Αρτας
και τοποθέτηση καπακιών
6. Τσιµεντόστρωση των διαδρόµων από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 και
τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος Τ131
7. Κατασκευή κρασπέδου από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20
8. Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη
9. Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ύδρευσης και άλλων τεµαχίων, όπως και
σωλήνα απορροής των οµβρίων
10. Προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών απορροής οµβρίων υδάτων
11. Τοποθέτηση πινακίδας µε την αναγραφή της αρίθµησης του επιπέδου
Ολες οι προβλεπόµενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και στο
τιµολόγιο της µελέτης
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του προς δηµοπράτηση έργου ανέρχεται στις εβδοµήντα
χιλιάδες ευρώ (70.000,00Є).

Το έργο θα γίνει µε Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
O καθορισµός των τιµών µονάδας των εργασιών έγινε σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες
αναλύσεις παρεµφερών έργων.
Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριµένης µελέτης θα γίνουν σύµφωνα µε τις
οδηγίες και τα σχέδια του Τµήµατος Τεχνικών έργων του ∆ήµου Καρπενησίου.
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