ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ
Προυπ 70.000 Ευρώ
( με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Χρήση 2020
Έργο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του δημοτικού
νεκροταφείου στην θέση «Παναγία» οικισμού Κατωμερίου. Ειδικότερα θα γίνει εκθάμνωση του
εδάφους και αποψίλωση των δέντρων και εκσκαφή σε βάθος 2,00m σε μια επιφάνεια 1.300,00τ.μ.
Επιπλέον θα γίνει περίφραξη του ακινήτου με αργολιθοδομή ύψους 1,50m και πάχους 0,50m σε
μήκος 120,00m και κατασκευή τοιχείου από σκυρόδεμα ύψους 1,00m, πάχους 0,20m σε μήκος
35,00m περίπου στο μέσον του ακινήτου για την εξομάλυνση της υψομετρικής διαφοράς και τέλος
θα γίνει διαμόρφωση με σκυρόδεμα διαδρόμων και χωροθέτηση των κενοταφίων.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
1 Εκθάμνωση εδάφους, με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m (ΟΙΚ20.1.2)
2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)
3 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ22.2)
4 Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)
5 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500A (ΟΔΟΒ30.1)
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με
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ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων (ΟΙΚ42.5.3)
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
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αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.2.4)
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου
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χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1)
9 Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ)
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 56.451,61 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 70.000,00 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
2229/94 και τον Ν2372/96.
 Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 402/96.
 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ. 323/89.
 Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά τη σύνταξη
μελετών - προμήθειες.
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