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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
       Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης των  Κοιμητηρίων  στις Δ.Ε 
Αισωνίας,Ν.Αγχιάλου και Αρτέμιδας. 
 
       Αναλυτικότερα προβλέπεται στα πλαίσια του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑI ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-2017” οι παρακάτω εργασίες: 
 
α) Την κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης, σηπτικού βόθρου, λιθοδομής και πλακόστρωσης διαδρόμου με 
πλάκες Πηλίου στο κοιμητήριο του Αγίου Λαυρεντίου. 
 
β) Τοποθέτηση μαρμάρινου νεροχύτη  σε μεταλλική κατασκευή στο κοιμητήριο του Αγίου Βλασίου(Στρόφιλος). 
 
γ) Τοποθέτηση μαρμάρινου νεροχύτη  σε μεταλλική κατασκευή στο κοιμητήριο του Αγίου 
Βλασίου(Αγ.Νικόλαος). 
 
δ) Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για στήριξη της  ράγας εξώπορτας  στο κοιμητήριο του Ν.Αγχιάλου. 
 
ε) Καθαίρεση τοίχου από τσιμεντόλιθους και κατασκευή νέου,κατασκευή  απορροφητικού βόθρου,κατασκευή 
ξύλινου στεγάστρου με επικάλυψη από κεραμίδια και τοποθέτηση μαρμάρινου νεροχύτη  σε μεταλλική 
κατασκευή στο κοιμητήριο των Μικροθηβών. 
 
στ) Κατασκευή τοίχου από τσιμεντόλιθους(πάνω στον υφιστάμενο) και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο 
δάπεδο και στους εσωτερικούς τοίχους της τουαλέτας στο κοιμητήριο Αїδινίου. 
 
 ζ) Καθαίρεση στέγης με επικάλυψη από κεραμίδια και κατασκευή νέας,κατασκευή εσωτερικού τοίχου με 
τσιμεντόλιθους(διαρρύθμιση),τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο δάπεδο και σε εσωτερικό τοίχο  του 
κτίσματος,τοποθέτηση μαρμάρινου νεροχύτη  σε μεταλλική κατασκευή και τσιμεντόστρωση για την κατασκευή 
διαδρόμου στο κοιμητήριο του Σέσκλου. 
 
η)  Τσιμεντόστρωση για την δημιουργία διαδρόμου και κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με επικάλυψη από 
κεραμίδια και τοποθέτηση μαρμάρινου νεροχύτη  σε μεταλλική κατασκευή στο κοιμητήριο του Διμηνίου. 
 
Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την απομάκρυνση των τυχόν μπαζών καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση 
των ζημιών που θα προκύψουν ,κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Το έργο θα παραδοθεί πλήρες ,δηλαδή έτοιμο προς λειτουργία. 
Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 55.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . και θα 
χρεωθεί στο έργο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑI 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-2017” με ΚΑ: 45-7336.008,του προϋπολογισμού  έτους 2017. 
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ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε 
ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑI ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-2017” 


