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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ανακαίνιση του δημοτικού κοιμητηρίου του
Δήμου Λαμιέων καθώς και την διαμόρφωση χώρων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
του. Το κοιμητήριο όπως και τα κτίρια που θα γίνουν οι παρεμβάσεις βρίσκονται στο τέρμα της
οδού Αναπαύσεως στην Δ.Κ. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων.
Πρόκειται για τρία ισόγεια κτίρια και ένα διώροφο όπου, τα ισόγεια έχουν χρήσεις
γραφείων, αποθήκης και χώρος προσωπικού, ενώ το διώροφο λειτουργεί ως οστεοφυλάκειο.
Τα εμβαδό του κτιρίου γραφείων είναι 37,13μ2, της αποθήκης 64,20μ2, του χώρου προσωπικού
23,27μ2 και του οστεοφυλάκειου 256,25μ2.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κοιμητηρίου θα χρειαστεί ένας συνδυασμός
επεμβάσεων. Συγκεκριμένα:
•

Επιδιόρθωση στέγης κτιρίου γραφείων

•

Αντικατάσταση φωτιστικών μέσων με φωτιστικά LED σε όλους τους χώρους χρήσης
από το προσωπικό

Για την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου και την αισθητική αναβάθμιση αυτού
θα χρειαστούν οι κάτωθι εργασίες:
•

Διαμόρφωση χώρου ψυκτικών θαλάμων και χώρου αποθήκης

•

Διαμόρφωση χώρου πλύσεων οστών και WC

•

Εξωτερικός χρωματισμός του οστεοφυλακείου

•

Αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας εισόδου

Στα πλαίσια αυτών, προβλέπεται η επιδιόρθωση της στέγης του κτιρίου με τάβλες και
μόνωση αυτών με ασφαλτόπανο καθώς και τοποθέτηση ορισμένων νέων κεραμιδιών, ενώ για
τη θερμοπρόσοψη (όπου αυτή χρειαστεί) θα τοποθετηθούν θερμομονωτικά πλακίδια
διογκωμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 60mm (πλακίδιο 10mm + πολυστυρένιο 50mm).
Τέλος προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών φθορισμού, με φωτιστικά
φωτοδιόδων (LED) (με ενσωματωμένο driver).

1

Επιπρόσθετα για την καλύτερη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου οι ψυκτικοί θάλαμοι
θα μεταφερθούν σε ένα τμήμα του κτηρίου της αποθήκης το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα
με χώρισμα γυψοσανίδας, τοποθέτηση πλακιδίων στο δάπεδο και βάψιμο των τοίχων. Ο
υπόλοιπος χώρος θα διατηρηθεί ως έχει, ενώ η στέγη θα αντικατασταθεί στο σύνολό της. Ο
υφιστάμενος χώρος πλύσης οστών θα καταργηθεί και η δραστηριότητα αυτή θα μεταφερθεί στο
κτήριο που τώρα στεγάζονται οι ψυκτικοί θάλαμοι. Για τη δραστηριότητα αυτή θα τοποθετηθούν
ανοξείδωτος νεροχύτης και ράφια DEXION. O υπόλοιπος χώρος θα χρησιμοποιείται ως
αποδυτήρια για τους εργαζόμενους του κοιμητηρίου, ενώ ένα τμήμα του θα χωριστεί με
γυψοσανίδα, όπου θα κατασκευαστεί WC το οποίο θα περιλαμβάνει λεκάνη, νιπτήρα και
ντουζιέρα. Πέραν αυτών, το οστεοφυλάκιο θα ηλεκτροδοτηθεί μέσω υπόγειου καλωδίου που θα
συνδέεται με το κτήριο γραφείων.
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