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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστεί η επέκταση του Β΄ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
 
Η επέκταση αφορά έκταση 2630 τμ η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 
 

 
 
        
Πρόκειται για μια λωρίδα μήκους 240 μέτρων με μέσο πλάτος 10,95 μέτρα. Η 
πρόσβαση θα γίνεται από ξεχωριστή είσοδο από τον κύριο χώρο των Β΄ Κοιμητηρίων 
(από το ίδιο δρόμο) λόγω διαφορετικής υψομετρικής διαμόρφωσης.  
 
Οι παρακάτω εργασίες θα λάβουν χώρα με την εξής σειρά: 
 

• Καθαρισμός φυτικών πρανούς μεταξύ χωματόδρομου και της μάντρας του 
υφισταμένου κοιμητηρίου 

• Καθαίρεση και απομάκρυνση της μάντρας από τσιμεντόλιθους 

• Καθαίρεση και απομάκρυνση δοκού επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(θεμελίωση μάντρας) 

Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

 



• Εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή των πελμάτων των τοίχων αντιστήριξης Τ1 
έως Τ7. 

• Σκυροδέτηση  των τοιχείων των τοίχων αντιστήριξης Τ1 έως Τ7 

• Επίχωση του επικλινούς χώρου μεταξύ υφιστάμενου χωματόδρομου και των 
τοίχων αντιστήριξης με τα υλικά των προηγούμενων εκσκαφών αλλά και με 
προμήθεια από δανειοθαλάμους και υλικά λατομείου 

• Διαμόρφωση τελικών κλίσεων ώστε τα όμβρια να οδεύουν προς την αντίθετη φορά 
(απομάκρυνση από τους τοίχους αντιστήριξης) 

• Κατασκευή περιμετρικής τάφρου τύπου ανάποδο Π με μεταλλική γαλβανιζέ 
εσχάρα που θα οδηγούν τα όμβρια στον δρόμο (εκτός της έκτασης της επέκτασης 
του κοιμητηρίου) 

   
 

Παρακάτω δίδεται οριζοντιογραφία του χώρου με τις θέσεις των τομών, καθώς και οι 
τομές στις θέσεις 1 έως 7: 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
Στα σκαριφήματα των διατομών εμφανίζεται ο μαντρότοιχος από τσιμεντόλιθους που 
θα καθαιρεθεί. Στα σκαριφήματα των τοίχων, οι τοίχοι αντιστήριξης με ύψος στηθαίου 
90 εκ. ενιαία. Επιπρόσθετα φαίνεται και η τάφρος συλλογής ομβρίων υδάτων και η 
διαμόρφωση της κλίσης του διαμορφωμένου εδάφους ώστε τα νερά να 
απομακρύνονται από το υφιστάμενο κοιμητήριο. 
 
 

Αλεξ/πολη 25-10-2021 
 

                     Ο συντάξας  
 
        
         Τανταλάκης Θεμιστοκλής 
                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός      
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