
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ   
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                       ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ»    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
                                                                    Αρ. Μελέτης: 1/2019 
                                        CPV: 45215400-1 
 
                             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 70.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
       ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.000,00€ (µε το ΦΠΑ) 
   

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για το έργο «∆ηµιουργία παταριού στο Νεκροταφείο» και 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 16χ42 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 Άρτας 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 
 
Όλες οι προβλεπόµενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και στο τιµολόγιο της 
µελέτης   
 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00Є) µε Φ.Π.Α. µε 
υπάρχουσα πίστωση: 50.000,00 ευρώ για το 2019. 
 
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. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει όλα τα στοιχεία, πριν προβεί στην κατασκευή του έργου και 
να µεριµνήσει και για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων αδειών. 
 
 Το έργο θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/08-8-2016 περί δηµοσίων Συµβάσεων Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών.   
 

                               Καρπενήσι 04-01-2019 
         Η  Συντάκτρια  
 
                                                  Νταλλή Ιωάννα  
                                                 Πολ. Μηχανικος Π.Ε 


