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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης 
του κοιμητηρίου των Αγ. Αναργύρων στο Πλωμάρι.  

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:  

 

Κατασκευή χώρου ταφής οστών (Χωνευτηρι).  Το χωνευτήρι ανάλογα με την 
περίπτωση θα έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να προκύπτει συνολικός καθαρός όγκος 
10 κυβικά. Γενικό βάθος ορίζεται τουλάχιστον στα 2,0 μέτρα από την οροφή του και 
η κατασκευή θα βρίσκεται εξολοκλήρου θαμμένη στο έδαφος. Για την πλήρωση του 
προβλέπεται η κατασκευή ανοίγματος επί της οροφής που καλύπτεται με σιδερένια 
γαλβανισμένη θυρίδα και κλείνει με λουκέτο. Η εκσκαφή γίνεται με μηχανικά μέσα 
απομακρύνονται τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και μεταφέρονται σε θέση 
που υποδεικνύει η Υπηρεσία. 

Η κατασκευή του χωνευτηρίου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, και 
αποτελείται από τοιχία και πλάκα οροφής.  

Τα τοιχία πάχους 25 εκατοστών οπλίζονται με διπλή εσχάρα Τ251Β (Φ8/20) και 
εγκάρσιο σιγμοειδή οπλισμό 4Φ8/ τ.μ., φροντίζοντας για κατάλληλο πάχος 
επικάλυψης τουλάχιστον 3 εκατοστών.  

Η πλάκα οροφής διαστάσεων 2,5Χ2,5 μέτρα και πάχους 15 εκατοστά  οπλίζεται 
και στις δύο κάτω διευθύνσεις με Φ8/20. Στις ακραίες λωρίδες τις πλάκας πλάτους 
20% του μήκους της πλάκας ανεβαίνει ο μισός οπλισμός της κάτω παρειάς. 
Περιμετρικά τις οπής διαστάσεων 0,5Χ0.5 μέτρα δημιουργείται ενισχυμένη ζώνη 
προσθέτοντας  3Φ12 σε κάθε πλευρά  που θα εκτείνονται σε όλο το μήκος της 
πλακάς.   

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην αγκύρωση της πλάκας με τα τοιχία, με πρόβλεψη 
αναμονών κατάλληλου μήκους. 

 Κατόψεις  και λεπτομέρειες φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.  

 

Επισκευή και μερική ανακατασκευή αυλότοιχου. Θα γίνουν τοπικές 
επισκευές όπου απαιτείται και θα ανακατασκευαστεί τμήμα του αυλότοιχου που 
έχει καταρρεύσει με περισυλλογή και επανάχρηση των υφιστάμενων λιθοσωματων. 
Επιπλέον θα γίνει κατασκευή επίστεψης πάχους 8 εκ. στο τμήμα του αυλότοιχου 
που δεν έχει, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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Επισκευή παλιού οστεοφυλακίου. Περιλαμβάνονται εργασίες μόνωσης του 
δώματος με αντανακλαστική υγρομονωτική επίστρωση σε δυο χέρια σταυρωτά, 
κατασκευή επιχρισμάτων τριών στρώσεων στο ημιυπόγειο, αστάρωμα και 
χρωματισμοί όλων των επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά και τέλος κατασκευή 
και τοποθέτηση μεταλλικών κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα).   

 

Κατεδάφιση υφιστάμενων  τουαλετών και διαμόρφωση υφιστάμενου 
κτιρίου σε τουαλέτες, χώρο πλύσης οστών και αποθήκη. Περιλαμβάνονται 
εργασίες κατεδάφισης των υφιστάμενων τουαλετών. Θα απομακρυνθούν  όλα τα 
στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, (πλάκες, πρέκια, δάπεδα), τα στοιχεία 
πλήρωσης, τα κουφώματα, ο εξοπλισμός υγιεινής και όλες οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, με μηχανικά μέσα και  με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
προκληθούν βλάβες στο παρακείμενο κτίσμα.  

Στο κτίριο που βρίσκεται σε επαφή θα διαμορφωθούν δύο WC με κοινό 
προθάλαμο, ένας χώρος πλύσης και στεγνώματος οστών και μια μικρή αποθήκη. 
Εσωτερικά θα διαμορφωθούν χωρίσματα με δρομική τοιχοποιία, επίχρισμα τριών 
στρώσεων και θα βαφούν ακριλικά χρώματα. Τα WC θα διαστρωθούν με κεραμικά 
πλακίδια στο δάπεδο και στους τοίχους ως την στάθμη των δύο (2) μέτρων και θα 
εξοπλιστούν με είδη υγιεινής από πορσελάνη. Ομοίως θα διαστρωθεί το δάπεδο 
του προθαλάμου. Οι πόρτες θα κατασκευαστούν από σιδηρές διατομές με 
κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή και θα έχουν γρίλιες για εξαερισμό. Θα 
εξασφαλιστεί μηχανικός εξαερισμός των WC και του χώρου πλύσης οστών. Τέλος θα 
κατασκευαστεί επαρκής υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση.  

Εξωτερικά θα γίνουν καθαιρέσεις και εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων  και 
θα ακολουθήσει αστάρωμα και χρωματισμός με ακριλικά χρώματα. Στο δώμα του 
κτιρίου θα γίνει μόνωση με αντανακλαστική υγρομονωτική επίστρωση σε δυο χέρια 
σταυρωτά. 

Κατόψεις  και λεπτομέρειες φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. 

 

Καθαίρεση υφιστάμενων αναβαθμών και κατασκευή νέων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.  

Θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα λίθινα τοιχία με ταυτόχρονη διαλογή των 
χρήσιμων λίθων για επανάχρηση και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο 
αντίστοιχο τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος και σκαλοπάτια, ποιότητας C20/25.  Ο 
κορμός οπλίζεται με διπλή εσχάρα Φ8/25 και το πέλμα με φ12/15. Το πλάτος του 
πέλματος θα είναι περίπου το 60% του ύψος του κορμού και το πάχος και των δυο 
θα είναι 25 εκ. 

 

Εργασίες διαμόρφωσης και καλλωπισμού περιβάλλοντος χώρου. 
Περιλαμβάνονται τσιμεντοστρώσεις, τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, συλλογή 
μπαζών, κοπή δέντρων και χόρτων, τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων. 



Τσιμεντοστρώσεις θα έχουν πάχος 10 εκ. και θα είναι ελαφρά οπλισμένες με 
δομικό πλέγμα. Πριν την διάστρωση θα έχει προηγηθεί καλή διαβροχή, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωση του  εδάφους. Οι περιοχές που θα τσιμεντοστρωθούν θα 
υποδειχθούν επί τόπου από την υπηρεσία.  

Τα κιγκλιδώματα θα είναι απλή μορφής από συμπαγείς σιδηρές διατομές, με 
ύψος τουλάχιστον 1 μ. και θα βάφονται με κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή. Τα 
κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν σε θέσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους 
επισκέπτες και θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

Τέλος θα τοποθετηθούν 2 ξύλινα παγκάκια σε θέσεις που θα υποδείξει η 
υπηρεσία.  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης  
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