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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1: Χώρος Εργασιών
Η παρούσα οικονομοτεχνική έκθεση αναφέρεται στις εργασίες υποστήριξης Λειτουργίας της Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ .

Άρθρο 2:Αντικείμενο
Οι  διάφορες  εργασίες  «Υποστήριξης  Λειτουργίας  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  »αφορούν:
Τις  ταφές  και  εκταφές  των  θανόντων  ατόμων  και  τις  διάφορες  παράπλευρες,  επικουρικές  τους  
εργασίες.

Άρθρο 3:Αιτιολογία
Οι αναφερόμενες (στο άρθρο 2) εργασίες «υποστήριξης Λειτουργίας της Δ/ΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΕΝΟΤΗΤΩΝ  », 
κρίνονται  κατεπείγουσες  και  άκρως  απαραίτητες  για  τη  σωστή,  αποτελεσματική  και  εύρυθμη 
λειτουργία  –  λειτουργικότητα  των  Κοιμητηρίων  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ, καθώς  και  για  τις 
συνθήκες  καλής  υγιεινής  κατάστασης  του  περιβάλλοντος  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χώρου  των 
τάφων.

Άρθρο 4:Τρόπος εκτέλεσης
Όλες οι  αναφερόμενες  (στο άρθρο 2)  εργασίες  γίνονται  χειρονακτικά με εργατικό προσωπικό που 
λειτουργεί στους χώρους των Κοιμητηρίων αυτοπροσώπως.

Άρθρο 5:Ανάλυση εργασιών
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελούνται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρίας /εργολάβου,  
θα είναι αναλυτικά οι εξής:

Α. Ταφές
Οι ταφές τεθνεόντων ατόμων πραγματοποιούνται:

 α) Σε νέο άνοιγμα ταφικού χώρου (τάφου) διαστάσεων 2,20x1,00x1,00 που γίνεται με μηχανικό μέσο 
(τσαπάκι)  και  ο  οποίος  (τάφος)  μορφοποιείται  οριστικά  με  τα  χέρια  από  τους  εργάτες  ταφών  – 
εκταφών.

  β) Σε παλαιό ταφικό χώρο (από προηγηθείσα εκταφή) μετά από το οριστικό καθάρισμα και  την 
οριστική μορφοποίηση του χώρου ταφής (τάφου).
Στον οριστικά, πλέον, διαμορφωμένο ταφικό χώρο γίνεται η εργασία ταφής, δηλαδή το ¨κατέβασμα¨ 
με σχοινιά του φέρετρου εντός του τάφου, το σκέπασμα του ταφικού χώρου με το παρακείμενο (επί 



του  διαδρόμου)  από  την  εκσκαφή ή  την  εκταφή χώμα και  την  τοποθέτηση πάνω στο  χώρου  του 
μνήματος των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας.
Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής έγινε με βάση τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα δεδομένα και για τριετή 
διάρκεια ταφής εντός του τάφου – μνημείου.

Β. Εκταφές
    Η εκταφή των τεθνεόντων ατόμων γίνεται χειρονακτικά από ενα (1) άτομο – εργάτης ανά μνημείο.  
Πρώτη εργασία κατά την εκταφή, είναι η αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων του μνημείου.  
Δεύτερη  εργασία  είναι  η  αφαίρεση  του  χώματος  έως  του  φέρετρου  του  νεκρού  σώματος.  Τρίτη 
εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου)της ολοκληρωμένης ή 
όχι  αποστέωσης  του  ενταφιασμένου  νεκρού.  Στην  προηγούμενη  (3η  )  εργασία  έχουμε  δύο 
περιπτώσεις:

α)  Εάν  για  οποιοδήποτε  λόγω  δεν  υπάρχει  πλήρης  αποστέωση  του  νεκρού  ,  τότε  το  φέρετρο 
ξανασκεπάζεται με χώμα, επανατοποθετούνται ο σταυρός και το μάρμαρο κάλυψης του μνημείου, και  
προσδιορίζεται (λόγω εμπειρίας του εργάτη ταφών – εκταφών και σύμφωνα με τα ¨ευρήματα¨ εντός 
του φέρετρου) ο νέος χρόνος εκταφής.

β)  Εάν υπάρχει  πλήρης  αποστέωση,  τότε γίνεται  η ολοκλήρωση της  εκταφής,  και  ακολουθείται  η 
παρακάτω διαδικασία.
Τα οστά της εκταφής μετά από την επιθυμία και εντολή των συγγενικών ατόμων, που παραβρίσκονται 
στην εκταφή, είτε  μεταφέρονται κατευθείαν στο χωνευτήρι, είτε πηγαίνουν για καθαρισμό, πλύσιμο 
και  στέγνωμα,  προκειμένου  μετά  από  4-  5  ημέρες  να  τοποθετηθούν  εντός  μεταλλικού  κιβωτίου 
(οστεοθήκη)  και  να  οδηγηθούν  προς  φύλαξη  στο  οστεοφυλακίου  του  Κοιμητηρίου,  που  έγινε  η 
εκταφή.

Η διάρκεια του χρόνου εκταφής εξαρτάται α) από το Κοιμητήριο που έγινε η εκταφή β) από 
την  πορεία  της  αποστέωσης,  και  γ)από  τον  τρόπο  ¨διαχείρισης¨  των  οστών  (χωνευτήρι  ή 
οστεοφυλάκιο).
  Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής έγινε με βάση τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα δεδομένα και για 
τριετή διάρκεια ταφής εντός του τάφου -μνημείου.
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