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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 89.280,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση
-Συγγραφή Υποχρεώσεων
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
-Προϋπολογισμός
-Έντυπο προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α μελ.ΔΠΠ: 28/2017

Τίτλος προμήθειας
“Προμήθεια οστεοθυρίδων”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων
κατασκευών  προκατασκευασμένων  οστεοθυρίδων,  αποτελούμενων  από  δώδεκα  (12)
οστεοθυρίδες  η  κάθε  μία  κατασκευή,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  δημοτικών
κοιμητηρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ακόλουθο
πίνακα:

Α/Α Κοιμητήριο Οστεοθυρίδες

1 Αγ. Αντώνιος 60

2 Βασιλικά 48

3 Θέρμη 96

4 Καρδία 60

5 Λακκιά 24

6 Ν. Ραιδεστός 60

7 Μονοπήγαδο 36

8 Τριάδι 36

9 Πλαγιάρι 60

Σύνολο 480

Θέρμη 18/10/2017
Η συντάξασα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 23/10/2017

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°    Αντικείμενο της προμήθειας   

H  προμήθεια και  τοποθέτηση υπαίθριων  κατασκευών  προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων,
αποτελούμενων από δώδεκα (12) οστεοθυρίδες η κάθε μία κατασκευή, για την κάλυψη των
αναγκών των δημοτικών κοιμητηρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις:

α)  Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β)  Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)   Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α726.3.2014)«Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ...  και  λοιπές
ρυθμίσεις».
ε) Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις  ,΄Εργων,  Προμηθειών και  )
Υπηρεσιών”
στ) Της με αριθμό 57654/23-05-2017(ΦΕΚ 1781Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  με  την  οποία  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
ζ) Της  με  αριθμό  56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β)  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 3°    Συμβατικά Στοιχεία   

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη
β) Ο προϋπολογισμός 
γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Γενική  και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η τεχνική έκθεση
στ)Το έντυπο προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας
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Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με  συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Άρθρο 5  ο   Δικαιούμενοι συμμετοχής  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με 
το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6  ο     Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών  

Η παράδοση του υλικού θα γίνει τμηματικά για  έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η  μεταφορά  και παράδοση των υλικών θα γίνει με μεταφορικά μέσα του 
ανάδοχου  σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (εντός των ορίων του δήμου) σε οποιαδήποτε 
ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Η παράδοση των 
υλικών θα γίνεται  αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η 
αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
Οι τμηματικές παραγγελίες προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από την αρμόδια Υπηρεσία  του 
Δήμου Θέρμης, που  είναι και ο διαχειριστής της  προμήθειας . 
Χρόνος παράδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία: 2 μήνες

Άρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.
Διάρκεια σύμβασης τέσσερις μήνες από την υπογραφή αυτής.
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την υπογραφή 
της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τρόπο για το Δημόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία 
λήξεως δεν θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 
την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά 

Άρθρο 9ο               

Ευθύνη αναδόχου -Χρόνος εγγυήσης  
Ο ανάδοχος  προμηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Η όλη κατασκευή, εκτός από τις μαρμάρινες πλάκες – πόρτες, θα καλύπτεται για τουλάχιστον
δέκα (10) χρόνια εγγύηση αντοχής στα φορτία που θα επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και
στις  εξωτερικές  καιρικές  συνθήκες.  Σε  περίπτωση που εμφανιστούν  ρηγματώσεις  ή  άλλες
ενδείξεις για τη μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλεται στην ποιότητα των υλικών
ή  σε  κακοτεχνία  κατά  την  κατασκευή,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει
ολόκληρη την κατασκευή (δώδεκα οστεοθυρίδες/κατασκευή)  εντός δύο μηνών από την
έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι μαρμάρινες πλάκες - πόρτες θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους και οι όποιες βλάβες ή αντικαταστάσεις θα

γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την  έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβής του Δήμου, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και 
εξέταση αυτού
Η παραλαβή των υλικών γίνεται μετά από  μακροσκοπικό έλεγχο
Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλικών 
έτοιμων προς χρήση.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας 
ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή 
ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την 
αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση 
με ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 
 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους 
και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν 
προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο.

 
Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν.4412/2016, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
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εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 
Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,κατά 
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο      άρθρο 74     του ν. 4412/2016.      

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική οριστική  
παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής)  . Η εξόφληση της δαπάνης 
θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του 
Δήμου ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού δαπάνης 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται.

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 
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Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής 
περιόδου.

Άρθρο 14ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή.

Στη συμβατική αξία της προμήθειας  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.
γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε 
εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
46 του Ν.3801/2009) και  εγκύκλιος  11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών 
«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες 
δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης 
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 250,00€ ανά δημοσίευση.
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών 
παραστατικών δαπάνης.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  13/11/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   13/11/2017

Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   13/11/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

 «Προμήθεια οστεοθυρίδων» 
Αριθ. Μελέτης:  107/2017 Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α μελ.ΔΠΠ: 28/2017

Τίτλος προμήθειας
“Προμήθεια οστεοθυρίδων”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή οστεοθυρίδας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α5/1210, άρθρο 11, παρ.2, “Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων”
(ΦΕΚ 424Β/78  οι οστεοθυρίδες  θα έχουν διαστάσεις  τουλάχιστον 0,30x0,30x0,55μ..  Εντός
των θυρίδων θα τοποθετούνται μεταλλικές οστεοθήκες για τη φύλαξη των οστών, οι οποίες
δεν  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  προμήθεια.  Οι  θυρίδες  θα  κλείνουν  με  εξωτερικά
θυρόφυλλα για να μην φαίνονται οι θήκες.

Η κάθε κατασκευή οστεοθυρίδων (συγκρότημα) στην πρόσθια όψη θα αποτελείται από
δώδεκα (12) θυρίδες σε διάταξη τεσσάρων σειρών καθ΄ύψος επί τρεις θυρίδες στη σειρά. Οι
εξωτερικές διαστάσεις κάθε κατασκευής οστεοθυρίδων θα είναι: μήκος 205cm, πλάτος 45 cm
και ύψος 168 cm. 

Κάθε θυρίδα θα έχει διαστάσεις: μήκος 57 cm, πλάτος (βάθος) 36 cm και ύψος 30 cm.
Στο άνοιγμα κάθε θυρίδας θα τοποθετηθεί λευκή μαρμάρινη πλάκα – πόρτα – κατάλληλων
διαστάσεων (60  cm πλάτος, 35  cm  ύψος και πάχος 2  cm), η οποία θα φέρει περιμετρικά
εγκοπή έτσι ώστε να κλείνει ερμητικά και να προστατεύεται το περιεχόμενο της θυρίδας. Θα
τοποθετηθούν  δώδεκα  (12)  πόρτες  ανά  συγκρότημα  οστεοθυρίδων.  Σε  κάθε  θυρίδα  θα
τοποθετηθεί  κλειδαριά  ασφαλείας  και  αρίθμηση  σε  χρυσό  χρώμα  (ορειχάλκινοι  αριθμοί),
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης η πόρτα σταθεροποιείται στην οροφή της
οστεοθυρίδας με ειδική ορειχάλκινη πεταλούδα χρυσού χρώματος. Στο μέσο της πόρτας θα
τοποθετηθεί βιδωμένος ορειχάλκινος κρίκος χρυσού χρώματος.

Οριζόντια ενδιάμεσα μεταξύ των οστεοθυρίδων θα τοποθετηθούν πέντε πλάκες του ιδίου
υλικού κατασκευής διαστάσεων 205cm μήκος,  45cm πλάτος και 3 cm ύψος, οι οποίες στη μια
πλευρά του μήκους θα φέρουν κατάλληλη πατούρα για τη συγκράτηση των πλακών επικάλυψης
των ανοιγμάτων των θυρίδων.

Η  σύνδεση  και  η  στερέωση  μεταξύ  των  οστεοθηκών  και  των  πλακών  που
παρεμβάλλονται  μεταξύ τους  θα γίνει  με κόλλα πλακιδίων – μαρμάρων ή άλλο κατάλληλο
υλικό.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                                σελ. 8 από 12



Στο  άνω  μέρος  της  κατασκευής  οστεοθυρίδων  θα  τοποθετηθεί  δίρριχτη  στέγη,
διαστάσεων  145cm x 40cm, αποτελούμενη  από δύο τριγωνικά αετώματα,  μέγιστου ύψους
40cm, και δύο πλάκες επικάλυψης. Το αέτωμα της πρόσοψης θα είναι επικαλυμμένο με λευκό
μάρμαρο. Στην πρόσθια όψη της αετώματος  θα τοποθετηθεί ορειχάλκινος σταυρός χρυσού
χρώματος διαστάσεων  25cmΧ13cm. 

Απόκλιση από τις επιμέρους διαστάσεις γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι η
απόκλιση  στις  εξωτερικές  διαστάσεις  δεν  ξεπερνάει  το  5%  και  τηρούνται  οι  ελάχιστες
διαστάσεις των θυρίδων.

Η έδραση της κατασκευής των οστεοθυρίδων θα κατασκευαστεί  από την υπηρεσία.
Μεταξύ της βάσης και των συγκροτημάτων των θυρίδων παρεμβάλλεται προκατασκευασμένη
πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου πάχους 8 - 10cm, που θα φέρει στο κάτω
μέρος αυλακώσεις, οι οποίες θα γεμίσουν με υδαρές κονίαμα για καλύτερη πρόσφυση.

Οι  οστεοθυρίδες  θα  πρέπει  συναρμολογούνται  επιτόπου  στις  τελικές  θέσεις
τοποθέτησης από τον κατασκευαστή. Επίσης για την τοποθέτηση των οστεοθυρίδων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί  γερανοφόρο  όχημα  κατάλληλο  για  κάθε  περίπτωση  ανάλογα  με  τη
διαθεσιμότητα του χώρου.

Περιγραφή υλικού κατασκευής  

Με το με αρ. πρωτ.  19778/04-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.
Θέρμης  δίνονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  υλικού  κατασκευής  των  οστεοθυρίδων  ως
ακολούθως:

Οι  παραπάνω  θυρίδες  δύνανται  να  κατασκευαστούν  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  με
εμφανή τοιχώματα, δηλαδή λεία χωρίς ρωγμές και επιφανειακές ατέλειες, πάχους τουλάχιστον
5,5εκ.  Θα  χρησιμοποιηθεί  σκυρόδεμα  μικρής  κοκκομετρίας  τύπου  γαρμπιλομπετόν  ή
αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, που η σύνθεσή του να πληροί τουλάχιστον την κατηγορία
αντοχής του σκυροδέματος C20/25, όπως θα αποδεικνύεται από εργαστηριακά αποτελέσματα
πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου ή δημοσίων εργαστηρίων, και να είναι σύμφωνη με την
τεχνική προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

Το  μίγμα  θα  περιέχει  κατ΄ελάχιστο  λευκό  τσιμέντο,  αδρανή  όπως  άμμο,  γαρμπίλι,
μάρμαρο  κλπ.  και  στεγανωτικό  υλικό  μάζας,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  λευκότητα  του
αποτελέσματος, η αδιαβροχοποίηση του κονιάματος, η αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος
και η ελαχιστοποίηση των ρωγμών.

Το  ανωτέρω  σκυρόδεμα  θα  είναι  οπλισμένο  με  πλέγμα  διαμέτρου  τουλάχιστον
Φ4,2mm και μέγιστου βρόγχου 10x10 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.

Εναλλακτικά της παραπάνω κατασκευής, σε ανάλογες ειδικές μικροκατασκευές μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ινοπλισμένο σκυρόδεμα με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3εκ. κατηγορίας
αντοχής  σκυροδέματος  C20/25,  όπως  θα  αποδεικνύεται  από  ελέγχους  πιστοποιημένων  ή
δημοσίων εργαστηρίων, με τη χρήση λευκού τσιμέντου και στεγανωτικού μάζας.

Οι  μεμονωμένες  οστεοθυρίδες  θα  συγκολλούνται  μεταξύ  τους  με  ακρυλική  κόλλα
μαρμάρου,  ενώ  το  τελικό  αποτέλεσμα  θα  αδιαβροχοποιηθεί  εξωτερικά  με  ειδικό  βερνίκι
πολυουρεθανικής βάσης.

Στην περίπτωση επιτόπιας  σκυροδέτησης των απαιτούμενων οστεοθυρίδων,  για την
απόδειξη της αντοχής θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές με λήψη δοκιμίων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της κατασκευής θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και αντοχή της.

Εγγύηση
                                                 

Ο ανάδοχος  προμηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Η όλη κατασκευή, εκτός από τις μαρμάρινες πλάκες – πόρτες, θα καλύπτεται για τουλάχιστον
δέκα (10) χρόνια εγγύηση αντοχής στα φορτία που θα επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και
στις  εξωτερικές  καιρικές  συνθήκες.  Σε  περίπτωση που εμφανιστούν  ρηγματώσεις  ή  άλλες
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ενδείξεις για τη μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλεται στην ποιότητα των υλικών
ή  σε  κακοτεχνία  κατά  την  κατασκευή,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει
ολόκληρη την κατασκευή (δώδεκα οστεοθυρίδες/κατασκευή)  εντός δύο μηνών από την
έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Οι μαρμάρινες πλάκες - πόρτες θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους και οι όποιες
βλάβες ή αντικαταστάσεις θα γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την  έγγραφη ειδοποίηση
της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Θέρμη 18/10/2017
Η συντάξασα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 23/10/2017

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

 «Προμήθεια οστεοθυρίδων» 
Αριθ. Μελέτης:  107/2017 Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του 2018  και θα υπάρξει σχετική δέσμευση της 
Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στον προϋπολογισμό του 2018   θα 
συμπεριληφθεί  το παραπάνω ποσό σε σχετικό Κ.Α.

  Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά και τοποθέτηση των οστεοθυρίδων

Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων  ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες 
που  δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο 
Δήμος να μην τις απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του
ανάδοχου. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  13/11/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   13/11/2017

Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   13/11/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Οστεοθυρίδες ΤΜΧ 480 150,00 72.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00
ΦΠΑ 24%  17.280,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.280,00
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Αριθ. Μελέτης:  107/2017 Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Οστεοθυρίδες ΤΜΧ 480
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  13/11/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   13/11/2017

Η Προισταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,  13/11/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης

Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θέρμη,  ../../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                                σελ. 12 από 12
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