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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  121.892,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Έκθεση

-Γενική  και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Προµέτρηση εργασιών

-Προϋπολογισµός

-Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Γραφείο Κοιµητηρίων

Τίτλος εργασίας: 
«Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα δηµοτικά 
κοιµητήρια»

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφών – εκταφών θανόντων ατόµων και τις

διάφορες παράπλευρες εργασίες. Για την εφαρµογή των διαδικασιών ταφών - εκταφών ισχύει ο

Κανονισµός Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης.

Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν.  3463/2006  “∆ηµοτικός  και  Κοινοτικός

Κώδικας”, στην αρµοδιότητα των δήµων ανήκει, µεταξύ των άλλων, και η κατασκευή, συντήρηση

και λειτουργία των κοιµητηρίων.  Στην προκειµένη περίπτωση οι παραπάνω εργασίες κρίνονται

άκρως  απαραίτητες  για  τη  εύρυθµη  λειτουργία  των δηµοτικών  κοιµητηρίων,  διότι  το  Γραφείο

Κοιµητηρίων  δεν  είναι στελεχωµένο µε εργατικό προσωπικό και αδυνατεί να πραγµατοποιεί τις

ταφές  και  εκταφές.  Επιπλέον  λαµβάνοντας  υπόψη  την  ύπαρξη  19 (δέκα  εννέα)  δηµοτικών

κοιµητηρίων,  την  χιλιοµετρική  απόσταση  µεταξύ  τους,  τον  πληθυσµιακό  όγκο  τον  οποίο

καλύπτουν, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας των ταφών και εκταφών σε ανάδοχο.

Επίσης σκοπός της ανάθεσης είναι η κάλυψη των εργασιών ταφών – εκταφών ακόµη και σε

περιπτώσεις  ταυτόχρονων  γεγονότων  σε  περισσότερα  του  ενός  κοιµητηρίων  ανά  το  ∆ήµο  τις

καθηµερινές ηµέρες και τις αργίες. 

∆εδοµένου των ανωτέρω, η υπηρεσία εκτιµά ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση της εργασίας για

την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου για χρονικό διάστηµα ενός έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του

ποσού.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και

θα  χρηµατοδοτηθεί  από  ίδιους  πόρους  του  ∆ήµου.  Η  εργασία  εκτιµάται  ότι  θα  βαρύνει  τον

προϋπολογισµό του έτους 2017 µε το ποσό των 85.000,00€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 36.892,00€

θα βαρύνει το προϋπολογισµό του 2018.

Θέρµη 10/01/2017
Η συντάξασα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρµη 11/01/2017

Η Προϊσταµένη ∆/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1  ο   - Αντικείµενο της εργασίας  

Η συγγραφή αυτή αφορά στις εργασίες ταφών-εκταφών στα δηµοτικά κοιµητήρια.

Άρθρο 2  ο   - ∆ιατάξεις που ισχύουν  

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

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

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

∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».

δ)Της  ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ 3400/20-12-2012  τεύχος  Β)  µε  την  οποία  ρυθµίζονται

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων

Συµβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ,Ανταγωνιστικότητας  ,Υποδοµών  ,Μεταφορών  και

∆ικτύων.
ε) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),

στ)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
ζ)Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
η)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθµίσεις».
θ)  Του  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “∆ηµόσιες  Συµβάσεις  ,΄Εργων,Προµηθειών  και
Υπηρεσιών”

ΑΡΘΡΟ 3°  Συµβατικά Στοιχεία 

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

α) Η ∆ιακήρυξη

β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

γ)  Ο προϋπολογισµός

δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
ε)Η τεχνική έκθεση
στ) Το έντυπο προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Η   εκτέλεσης   των  εργασιών   θα  γίνει  µε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισµό,   και  κριτήριο



κατακύρωσης την   πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
,επί του συνόλου  του προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης.

Άρθρο 5  ο   ∆ικαιούµενοι 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 6ο  Χρόνος  υπογραφής Σύµβασης – ∆ιάρκεια 

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.

Η σύµβαση  θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και  για δώδεκα (12) µήνες 
Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7  ο   – Τόπος τρόπος και  χρόνος εκτέλεσης της εργασίας  

Οι εργασίες θα εκτελούνται στα δηµοτικά κοιµητήρια του ∆ήµου µε τρόπο και τις προδιαγραφές 

που  περιγράφονται στο σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης και θα 

εκτελούνται για  τις ταφές αµέσως µε την παραλαβή της άδεις ταφής, για  τις εκταφές µετά από 

σχετική εντολή της καθ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας και εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών,  για 

εκταφή νεκρού και ενταφιασµό σε υφιστάµενο τάφο, συγγενούς του προηγούµενου θανόντα , 

αµέσως µε την παραλαβή της άδεις ταφής και για διαµόρφωση τάφων µετά από εκταφή εντός  επτά

(7) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική εντολή της καθ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας. 
Η  ενηµέρωση  για  τις  ταφές  ή  εκταφές  θα  γίνεται  από  την  Υπηρεσία,  αφού  γίνει  έλεγχος  των
απαιτούµενων προϋποθέσεων από τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θέρµης και
έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνει έγκαιρα τον
ανάδοχο για τις ταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την προετοιµασία των τάφων.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 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 ∆ηµόσιο. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προµήθειας
µετά  την  τελευταία  οριστική  παραλαβή  από  την  αρµόδια  επιτροπή  και  κατόπιν
έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.



Άρθρο 9ο       Ευθύνη αναδόχου  

Ο ανάδοχος  ευθύνεται να παραδώσει τα τις ανατιθέµενες  εργασίες σύµφωνα µετις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.

Άρθρο 10ο         Παραλαβή εργασιών  

1.Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,

σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

3.Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόµενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν

ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύµβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές

ανάγκες.

4.Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  µε  αιτιολογηµένη

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου,  µπορεί να εγκριθεί  η παραλαβή των εν λόγω

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η Οποία θα

πρέπει  να είναι  ανάλογη προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά την  έκδοση της  ως άνω

απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.

5.Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρµόδιο  αποφαινόµενο  όργανο  µε

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα

µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση

για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε

απόφαση  του  αρµοδίου  αποφαινοµένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν  µπορεί  να  συµµετέχουν  ο

πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από

την  σύµβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες

παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  σύµβαση  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι

εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των

προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων και την

έγκριση αυτών από το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο.  Οποιαδήποτε  ενέργεια  που  έγινε  από  την  αρχική

επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου

1.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 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 ανατιθέµενων  της παρούσης θα γίνεται µετά την κάθε τµηµατική οριστική  

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν προσκόµισης του σχετικού 

παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου υπηρεσίων)  . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ηµερών

από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του ∆ήµου 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 



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.

Στη συµβατική αξία της ανάθεσης , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι  οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  σε ποσοστό 8%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
γ)  Οποιαδήποτε  κράτηση  επιβληθεί  µε  νόµο  µέχρι  το  πέρας    των  πληρωµών  των  σχετικών
παραστατικών δαπάνης.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται οι εργασίες βαρύνει τον ∆ήµο.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρµη,  25/01/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προισταµένη Τµήµατος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προϊσταµένη ∆/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης:  ../2017

Φορέας:  ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Τίτλος εργασίας: 

«Εργασίες ταφών – εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια»

Προϋπολογισµός: 121.892,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Γραφείο Κοιµητηρίων

Τίτλος εργασίας: 
«Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα δηµοτικά 
κοιµητήρια»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφών – εκταφών θανόντων ατόµων και τις 

διάφορες παράπλευρες εργασίες. Για την εφαρµογή των διαδικασιών ταφών - εκταφών ισχύει ο 

Κανονισµός Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 “∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, 

στην αρµοδιότητα των δήµων ανήκει, µεταξύ των άλλων, και η κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία των κοιµητηρίων.  Στην προκειµένη περίπτωση οι παραπάνω εργασίες κρίνονται άκρως 

απαραίτητες για τη εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων, διότι το Γραφείο 

Κοιµητηρίων δεν είναι στελεχωµένο µε εργατικό προσωπικό και αδυνατεί να πραγµατοποιεί τις 

ταφές και εκταφές. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 19 (δέκα εννέα) δηµοτικών 

κοιµητηρίων, την χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ τους, τον πληθυσµιακό όγκο τον οποίο 

καλύπτουν, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της εργασίας των ταφών και εκταφών σε ανάδοχο.

Επίσης σκοπός της ανάθεσης είναι η κάλυψη των εργασιών ταφών – εκταφών ακόµη και σε 

περιπτώσεις ταυτόχρονων γεγονότων σε περισσότερα του ενός κοιµητηρίων ανά το ∆ήµο τις 

καθηµερινές ηµέρες και τις αργίες. 

∆εδοµένου των ανωτέρω, η υπηρεσία εκτιµά ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση της εργασίας για την 

κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου για χρονικό διάστηµα ενός έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι εργασίες που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες και αναλύονται παρακάτω:

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ

2 ΕΚΤΑΦΕΣ 

2.1
Εκταφή νεκρού (ανακοµιδή οστών) κατόπιν αίτησης εκταφής υπόχρεων 

συγγενών

2.2
Εκταφή νεκρού και ενταφιασµός σε υφιστάµενο τάφο, συγγενούς του 

προηγούµενου θανόντα

3 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΗ

Περιγραφή εργασιών



 

1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ

Οι ταφές γίνονται ως εξής:

1) Άνοιγµα τάφου διαστάσεων περίπου 2,20Χ1,00µ και µε βάθος περίπου1,00µ, ενώ θα πρέπει 

να έχουν µεταξύ τους απόσταση περίπου 0,50µ, η οποία υπολογίζεται από τα όρια της 

εκσκαφής. 

2) Κατέβασµα του φέρετρου µε σχοινιά µέσα στον τάφο και µε τη βοήθεια ενός ατόµου - 

εργάτη, όπου χρειάζεται, σκέπασµα µε χώµα και τοποθέτηση των στεφανιών της 

νεκρώσιµης ακολουθίας πάνω σ΄ αυτό. Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού θα 

γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα 

σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους 0,25µ περίπου.

2. ΕΚΤΑΦΕΣ 

Οι εργασίες εκταφών περιγράφονται ως εξής:

2.1. Εκταφή νεκρού (ανακοµιδή οστών) κατόπιν αίτησης εκταφής υπόχρεων συγγενών, αφού 

έχει συµπληρωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής ταφής σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας 

Νεκροταφείων του ∆ήµου Θέρµης.

Η εκταφή γίνεται χειρονακτικά και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες:

1. Προσεκτική αφαίρεση του σταυρού και των µαρµάρων από το ταφικό µνηµείο (µνήµα).

2. Αφαίρεση του χώµατος µέχρι του φέρετρου.

3. ∆ιαπίστωση µε το άνοιγµα του καπακιού του φέρετρου της ολοκληρωµένης ή µη 

αποσύνθεσης του ενταφιασµένου ατόµου.

Στην συγκεκριµένη εργασία υπάρχουν οι εξής δυο υποπεριπτώσεις:

• Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πλήρης αποσύνθεση του νεκρού, τότε τοποθετείται 

ξανά το καπάκι στο φέρετρο, σκεπάζεται µε χώµα, τοποθετείται ο σταυρός και το 

µάρµαρο κάλυψης, αν υπάρχει, ενηµερώνεται το Γραφείο Κοιµητηρίων και 

προσδιορίζεται νέα ηµεροµηνία εκταφής µετά από δύο (2) έτη.

• Εάν υπάρχει πλήρης αποσύνθεση, τότε προχωρά η διαδικασία της εκταφής, ως εξής: 

Τα οστά καθαρίζονται από τα χώµατα και κατόπιν τοποθετούνται στο χωνευτήριο ή σε οστεοθήκη 

που παραχωρεί ο ∆ήµος και οδηγούνται για φύλαξη στο οστεοφυλάκιο του Κοιµητηρίου. Η 

επιλογή τοποθέτησης των οστών (οστεοφυλάκιο ή χωνευτήριο) δηλώνεται στην αίτηση εκταφής 

των υπόχρεων και ο ανάδοχος ενηµερώνεται σχετικά από το Γραφείο Κοιµητηρίων.

2.2 Εκταφή νεκρού και ενταφιασµός εντός του ιδίου τάφου νέου συγγενούς του πρώτου 

θανόντα, κατά τη βούληση των συγγενών. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει συµπληρωθεί ο 

υποχρεωτικός χρόνος ταφής και να έχει επέλθει πλήρης αποσύνθεση. Ο ανάδοχος ενηµερώνεται 

σχετικά από το Γραφείο Κοιµητηρίων.

Η εκταφή γίνεται χειρονακτικά και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες:

1. Προσεκτική αφαίρεση του σταυρού και των µαρµάρων από το ταφικό µνηµείο (µνήµα).

2. Αφαίρεση του χώµατος µέχρι του φέρετρου.

3. Ανακοµιδή και µεταφορά οστών στο χωνευτήριο ή σε οστεοφυλάκιο κατά τη βούληση των 

συγγενών.

4. Αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων ξύλου του φέρετρου από τον τάφο



5. Ενταφιασµός θανόντα, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

6. Επανατοποθέτηση του σταυρού ή µαρµάρινης πλάκας, κατά την επιθυµία των συγγενών.

Κατά την εργασία αυτή τα δοµικά στοιχεία του ταφικού µνηµείου παραµένουν ως έχουν. 

Επειδή κατά τον ενταφιασµό µπορεί να χρειαστεί κάποια µάρµαρα να σπάσουν, ώστε να κατέλθει 

απρόσκοπτα το φέρετρο εντός του τάφου, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσπαθήσει να προκληθεί η 

µικρότερη ζηµία.

3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΗ

Μετά την εκταφή και ανακοµιδή των οστών (περίπτωση 2.1) θα πρέπει να γίνει 

διαµόρφωση του τάφου για τη δηµιουργία νέου χώρου ενταφιασµού. Οι εργασίες περιγράφονται 

αναλυτικά ως εξής:

1. Καθαίρεση πλαισίου, κηροστατών και άλλων δοµικών στοιχείων των ταφικών µνηµείων µε 

εργαλεία χειρός ή µε µηχανικό τρόπο.

2. Αποµάκρυνση των υπολειµµάτων θραύσης των δοµικών στοιχείων και τοποθέτησης εντός 

του κοιµητηρίου σε συγκεκριµένη θέση καθ΄ υπόδειξη του ∆ήµου, ώστε να µην ενοχλούν 

παρακείµενους τάφους και να είναι εύκολη η αποµάκρυνσή τους από τις υπηρεσίες του 

∆ήµου.

3. Πλήρωση του τάφου µε χώµα, εξοµάλυνση του εδάφους και επαναφορά στην πρότερη 

κατάσταση, ώστε να δηµιουργηθεί νέος χώρος ενταφιασµού

Η εξασφάλιση του χώµατος για την πλήρωση των κενών τάφων µετά από τις εκταφές είναι 

υποχρέωση του ∆ήµου. Η µεταφορά του χώµατος από τη θέση εναπόθεσης του, συνήθως πλησίον 

του νεκροταφείου, µέχρι τον τάφο θα γίνεται από τον ανάδοχο µε χειροκίνητη µεταφορά ή µε κάθε 

άλλο πρόσφορο τρόπο.

   Οι εργασίες εκταφής ενεργούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας και 

λαµβάνονται τα µέτρα ατοµικής προστασίας των εργαζόµενων του ανάδοχου (εγκύκλιος 27/12).

Η εργασία θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για ένα (1) 

ηµερολογιακό έτος ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσού. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης 

παράτασης της σύµβασης έως και δύο (2) µήνες, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

υπό τους όρους και τις συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων είτε του 

προϋπολογισµού της δαπάνης. Ο ∆ήµος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές 

ποσότητες. Ο ∆ήµος δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει τη σύµβαση κατά δύο (2) µήνες, εάν 

αρνηθεί ο ανάδοχος.

Επειδή ο αριθµός των ταφών – εκταφών δεν µπορεί να προβλεφθεί επ΄ακριβώς, λόγω της φύσης 

του αντικειµένου, και εφ’ όσον παρουσιασθεί ανάγκη, οι συµβατικές ποσότητες κάθε εργασίας 

µπορούν να αυξοµειωθούν κατά 30% ανάλογα µε τις ανάγκες του Γραφείου Κοιµητηρίων, χωρίς να

γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της δαπάνης και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η ενηµέρωση για τις επικείµενες ταφές ή εκταφές θα γίνεται από το Γραφείο Κοιµητηρίων, αφού 

γίνει έλεγχος των απαιτούµενων προϋποθέσεων από τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοιµητηρίων του 

∆ήµου Θέρµης. Το Γραφείο Κοιµητηρίων θα ενηµερώνει έγκαιρα τον ανάδοχο για τις ταφές, ώστε 

να υπάρχει ικανός χρόνος για την προετοιµασία των τάφων.

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νοµοθεσίας  περί δηµόσιας 

υγιεινής, νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό και προσωπικό, ώστε να µπορεί να

εκτελεί τις εργασίες, κυρίως τους ενταφιασµούς, ταυτόχρονα και σε διαφορετικά 

κοιµητήρια ακόµη και την ίδια ώρα και ηµέρα, όταν προκύψει η ανάγκη.

2. Λόγω της φύσεως των εργασιών, ιδιαίτερα οι ταφές, θα πραγµατοποιούνται σε όλες τις  

ηµέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρ  τ  ήτως καιρικών συνθηκών.  

3. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές 

εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την µη τήρηση 



της εργατικής νοµοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήµατος των µελών του συνεργείου

του καθώς και σε τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να προέλθει κατά την 

διάρκεια των πραγµατοποιούµενων εργασιών.

4. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και τα 

απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας που ορίζει ο νόµος για το προσωπικό του.

5. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος της

εργασίας που θα κάνει. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση

απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του ανάδοχου.

6. Ο εξοπλισµός που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες θα είναι του αναδόχου. Η 

µεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται µε ίδια µέσα.

7. Οι δαπάνες αποζηµίωσης από ζηµιές που τυχόν προκληθούν σε παρακείµενα ταφικά 

µνηµεία κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

8. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απολύτως ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου 

καθώς και των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. 

9. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απολύτως 

ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν την έναρξη και κατά την πρόοδο των 

εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 

τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών. Παράληψη 

του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε πληροφορία που αφορούν στις εργασίες και την 

εκτέλεσή τους δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωση 

του προς τις συµβατικές του ευθύνες

Θέρµη ../01/2017

Η συντάξασα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ

∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη ../01/2017

Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης:  05/2017

Φορέας:  ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Τίτλος εργασίας: 

«Εργασίες ταφών – εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια»

Προϋπολογισµός: 121.892,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Γραφείο Κοιµητηρίων

Τίτλος εργασίας: 
«Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα δηµοτικά 
κοιµητήρια»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΤΕΜ

1 Ενταφιασµός σε νέο τάφο 400

2 Εκταφές

2.1
Εκταφή  νεκρού  (ανακοµιδή  οστών)  κατόπιν
αίτησης εκταφής υπόχρεων συγγενών

200

2.2
Εκταφή νεκρού και ενταφιασµός σε υφιστάµενο
τάφο, συγγενούς του προηγούµενου θανόντα

190

3 ∆ιαµόρφωση τάφων µετά από εκταφή 200

Θέρµη ../01/2017

Η συντάξασα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ

∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη ../01/2017

Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης:  05/2017

Φορέας:  ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Τίτλος εργασίας: 

«Εργασίες ταφών – εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια»

Προϋπολογισµός: 121.892,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΤΕΜ Τιµή Μονάδος (€) ∆απάνη (€)

1 Ενταφιασµός σε νέο τάφο 400 120,00 48.000,00

2 Εκταφές

2.1
Εκταφή νεκρού (ανακοµιδή 
οστών) κατόπιν αίτησης εκταφής 
υπόχρεων συγγενών

200 50,00 10.000,00

2.2
Εκταφή νεκρού και ενταφιασµός 
σε υφιστάµενο τάφο, συγγενούς 
του προηγούµενου θανόντα

190 170,00 32.300,00

3. 
∆ιαµόρφωση τάφων µετά από 
εκταφή

200 40,00 8.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 98.300,00

ΦΠΑ 24% 23.592,00

ΣΥΝΟΛΟ 121.892,00

Η εργασία εκτιµάται ότι θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2017 µε το ποσό των 

85.000,00€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 36.892,00€ θα βαρύνει το προϋπολογισµό του 2018 και θα 

καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Σχετικός Κ.Α. 02.45.6162.002

Οι συµβατικές ποσότητες κάθε εργασίας µπορούν να αυξοµειωθούν κατά 30% ανάλογα µε τις 

ανάγκες του Γραφείου Κοιµητηρίων, χωρίς να γίνει υπέρβαση της σύµβασης ως προς το 

οικονοµικό αντικείµενο αυτής.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρµη,  25/01/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προισταµένη Τµήµατος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προϊσταµένη ∆/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθ. Μελέτης:  05/2017

Φορέας:  ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Τίτλος εργασίας: 

«Εργασίες ταφών – εκταφών στα 

δηµοτικά κοιµητήρια»

Προϋπολογισµός: 121.892,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΤΕΜ Τιµή Μονάδος (€) ∆απάνη (€)

1 Ενταφιασµός σε νέο τάφο 400

2 Εκταφές

2.1
Εκταφή νεκρού (ανακοµιδή 
οστών) κατόπιν αίτησης εκταφής 
υπόχρεων συγγενών

200

2.2
Εκταφή νεκρού και ενταφιασµός 
σε υφιστάµενο τάφο, συγγενούς 
του προηγούµενου θανόντα

190

3. 
∆ιαµόρφωση τάφων µετά από 
εκταφή

200

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρµη,  25/01/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προισταµένη Τµήµατος 
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη,   25/01/2017
Η Προϊσταµένη ∆/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρµη ……/….../2016

Σφραγίδα & Υπογραφή
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