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Α. Αντικείμενο 
       Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 89.796,25 € προβλέπεται να 
γίνουν, εργασίες συντήρησης, επισκευών και βελτίωσης κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.  
 
Ειδικότερα θα γίνουν: 
 
Δ.Ε. Βοιών: 

Κοιμητήριο Δ.Κ. Νεάπολης.  
Καθαίρεση κατεστραμμένων τσιμεντοστρώσεων έξωθεν και πλαγίως ιερού ναού 

κοιμητηρίου διαστάσεων 5,30x3,70μ και 8,20x0,60μ, κεντρικού διαδρόμου αυτού διαστάσεων 
6,00x3,30μ και κάθετου διαδρόμου πλησίον ναού διαστάσεων 24,00x2,50μ. 

Δημιουργία στραγγιστηρίου όμβριων υδάτων διαστάσεων 1,70x1,70μ επί του κάθετου 
διαδρόμου πλησίον ναού. 

Διάστρωση βοτσαλωτού δαπέδου κεντρικού διαδρόμου επιφάνειας 155,00μ2, διαδρόμου 
γύρωθε ιερού ναού επιφάνειας 91,00μ2 και κάθετου διαδρόμου πλησίον ναού επιφάνειας 
60,00μ2. 

Κοιμητήριο Τ.Κ. Αγίου Νικολάου.  
Επισκευές επιχρισμάτων συνολικής επιφάνειας 30,00μ2 (περίφραξη, οστεοφυλάκειο), 

χρωματισμοί επιφανειών 102,00μ2 στο οστεοφυλάκειο, επίστρωση δαπέδου με πλακίδια 
κεραμικά διαστάσεων 4,00x2,70μ, 0,50x1,10 και 1,45x7,00μ, κατασκευή μεταλλικών ραφιών 
εντός του χώρου και υγρομόνωση οροφής οστεοφυλακείου διαστάσεων 4,40x5,70μ. 

Κοιμητήριο Τ.Κ. Φαρακλού.  
Κατασκευή λιθοδομής εντός του χώρου διαστάσεων 6,00x2,00x0,60 μίας όψης και 

διαστάσεων 6,00x0,50x0,60 δύο όψεων, με ακανόνιστη χονδρόπλακα στο τελείωμά της. 
Κοιμητήριο Τ.Κ. Λαχίου. 
Μεταφορά ενός μνήματος σε νέα θέση εντός του κοιμητηρίου, κατασκευή τμήματος 

περίφραξης του χώρου διαστάσεων 5,50x1,00μ και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας διαστάσεων 
2,00x2,50μ. 

 
 
 



 

   

  
 

Δ.Ε. Μονεμβασίας: 
Κοιμητήριο Τ.Κ. Μονεμβασίας. 
Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων από τη περίφραξη  σε επιφάνεια 320,00 μ2 περίπου  

και εκ νέου αρμολόγημα. Επίσης επίστρωση με ακανόνιστες χονδρόπλακες σε επιφάνεια 
167,00μ2 και κατασκευή 15 οστεοφυλακίων. 

Κοιμητήριο Τ.Κ. Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου). 
Καθαίρεση  σαθρών επιχρισμάτων  της  περίφραξης, η οποία είναι από λιθοδομή, 

επιφάνειας  95,00 μ2 περίπου και εκ νέου αρμολόγημα αυτής. Επίσης μικροεπισκευές με 
σκυρόδεμα και επιχρίσματα.  

Κοιμητήριο Τ.Κ. Βελιών.  
(Προφήτης Ηλίας) 
Καθαίρεση  σαθρών επιχρισμάτων  της λιθοδομής  και νέο αρμολόγημα  σε επιφάνεια 

120,00 μ2 περίπου. 
(Άγιοι Σαράντα) 
Συμπλήρωση εκ  λιθοδομής  στην είσοδο του κοιμητηρίου.   
Κοιμητήριο Τ.Κ. Αγγελώνας. 
Κατασκευή 50 οστεοφυλακίων. 

 
Δ.Ε. Ασωπού: 

Κοιμητήριο Τ.Κ. Δαιμονιάς (οικισμός Αρχαγγέλου). 
Αντικατάσταση πλάκας οστεοφυλακίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 

7,00x3,00m. 
Κοιμητήριο Τ.Κ. Φοινικίου. 
Καθαίρεση τμήματος περίφραξης από λιθοδομή μήκους 30,00μ και ύψους 1,50μ και 

κατασκευή νέας από οπλισμένο σκυρόδεμα ιδίων διαστάσεων. 
  
 

Β. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση 
Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες.   
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 
 

Γ. Ποινικές Ρήτρες 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται  Ποινική ρήτρα 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
 

Δ. Διατάξεις που ισχύουν 
      Το έργο διέπεται από το νόμο Ν.4412/2016, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β/2012) κλπ καθώς και 
των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν. 

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη. 

 
 
                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                  
Μολάοι:  01 /04/2019                                                                      Μολάοι: 01/04/2019                                                                
Ο Μελετητής                                                                                        Η Προϊσταμένη                                 
                                                                                                                
                                                                                                         
Σταθάκης Παρασκευάς                                                                         Σοφία Πατσά                                        
Πολ. Δομ. Έργων Τ.Ε.                                                                      Μηχ. Ορ. Πόρων Π.Ε.                                     
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