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                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7840

                                    ΠΡΟΣ:
                 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην   ανάθεση της
υπηρεσίας  «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων
κοιμητηρίων Δ.Ε Αν.Ολύμπου»,  προϋπολογισμού   12.920,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,
με  τη  διαδικασία  της  απ΄  ευθείας  ανάθεσης (  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016)  και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.

  Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους  οικονομικούς φορείς, που ασχολούνται συστηματικά
με την εμπορία και διάθεση των εν λόγω υλικών, επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ.
Νικολάου  15,  Λιτόχωρο  ΤΚ  60200).  Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελλο,
αναγράφοντας   εξωτερικά  του  φακέλου  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσφέροντος,  τη  φράση
“προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία
προθεσμίας υποβολής προσφορών,  η οποία είναι  η  10.06.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00

 Η προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα  με την από 11.04.2022 τεχνική
περιγραφή της εν λόγω υπηρεσίας. 

   Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων,  σύμφωνα με το Ν.4412/2016,  παρακαλούμε,  μαζί  με  την προσφορά σας,  να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Η
υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  1)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε,  ΙΚΕ και  Ε.Ε ),  τους διαχειριστές,  2)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα
πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχει  ανατεθεί  το  σύνολο  της
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, 4) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο.  ή  υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναγράφεται πως δεν συντρέχουν οι
λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  για  καθένα  από  τα
παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα .

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, ( για κάθε νόμιμη χρήση )

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα  ( για συμμετοχή σε διαγωνισμό )

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε,
Ε.Ε,  ΙΚΕ  οφείλουν  να  καταθέσουν   πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του  ΓΕΜΗ   (
Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (
Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την
υποβολή του ) και 



ε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει ότι: 1) δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) δεν
έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας

Περισσότερες  πληροφορίες  και  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του
εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ.
2352350-155,  2352350-148,  FAX: 2352350-167,  Ε-mail:  promi  @  dion  -  olympos  .  gr,  promi  2@  dion  -
olympos  .  gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ
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                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής,ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό 
χώρων κοιμητηρίων  Δ.Ε. Αν.Ολύμπου»

Κωδικός: 45.6117.0003
Πίστωση: 13.000,00 €

Η παρούσα τεχνική περιγραφή της ανωτέρω αναφερόμενης υπηρεσίας αφορά στις εργασίες που
απαιτούνται για την ανόρυξη ταφείων ,ταφή-εκταφή (υποχρεωτικής)  , αποκομιδή οστών , κ.τ.λ.
καθώς  και  συνοδές  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  διευκόλυνση  του  έργου  της  ανόρυξης
ταφείων  ,  ταφής  -εκταφής  ,  όπως  συντήρηση,  καθαρισμός  των  χώρων εντός  των  ορίων  των
Δημοτικών  Κοιμητηρίων της ΔΕ Αν.Ολύμπου με σκοπό:

· Την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου,
· Την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών,
· Τη διευκόλυνση της διέλευσης εντός του χώρου,
· Την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά,
· Την καθαριότητα των χώρων του κοιμητηρίου.

Αντικείμενο της υπηρεσίας

Οι  εργασίες αφορούν την  ανόρυξη ταφείων,  την  ταφή-εκταφή (υποχρεωτικής)  και  τη μεταφορά
οστών στο Οστεοφυλάκιο και γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία του
κοιμητηρίου, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηριών (σχ. η υπ΄ αριθμ 288/2014 ΑΔΣ ).

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  οι  συνοδές  εργασίες  αφορούν  το  σύνολο  της  έκτασης  των
Δημοτικών  Κοιμητηρίων της ΔΕ Αν.Ολύμπου, τους κοινόχρηστους χώρους κίνησης, τους χώρους
περιμετρικά των υφιστάμενων ταφείων, τους αδιαμόρφωτους χώρους στα όρια της έκτασης, και
όπου  αλλού  κριθεί  απαραίτητο  κατόπιν  υποδείξεως  της  Υπηρεσίας  προκειμένου  να  μην
παρεμποδίζεται το έργο της ανόρυξης ταφείων ,  ταφής – εκταφής (υποχρεωτικής).  Οι εργασίες
πραγματοποιούνται επί παντός τύπου εδάφους, ανεξαρτήτως κλίσεων και ύψους από το έδαφος
και ανεξαρτήτως είδους και βλάστησης και διατομής των προεξεχόντων κλάδων των φυτών. Όλα τα
άχρηστα, προς απομάκρυνση, προϊόντα μεταφέρονται σε θέσεις, που θα υποδειχθούν από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η ανόρυξη ταφείων, η ταφή-εκταφή, η μεταφορά
οστών στο υφιστάμενο Οστεοφυλάκιο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας εργασίας ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά και να λαμβάνει
όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  την  αποφυγή  πρόκλησης  φθορών  στα  γειτονικά  ταφεία  ή  στις
υφιστάμενες υποδομές (διάδρομοι κίνησης κτλ). Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών από αμέλεια ή
άλλους λόγους οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα. Μετά το
πέρας  της  εν  λόγω  εργασίας  ο  ανάδοχος  μεριμνά  για  την  καθαριότητα  του  χώρου  (από  τις
εκσκαφές) και την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση. 

Αναλυτικά οι  όροι  εκτέλεσης της  υπηρεσίας έχουν  ως εξής :  



Α. ΤΑΦΕΣ
Ως προς την ταφή των αποβιωσάντων:

Σε  νέο  άνοιγμα  τάφου  (ορύγματος)  διαστάσεων  2,20  x 1,00  x 1,00μ  το  οποίο
μορφοποιείται οριστικά από τους εργάτες του ανάδοχου.

Σε  παλαιό  ταφικό  χώρο (μετά  από εκταφή)  σε  διαστάσεις  2,20x1,00x1,00μ μετά  το
οριστικό καθάρισμα και την τελική μορφοποίηση.
Επισημαίνεται  ότι  η  εργασία  ταφής  περιλαμβάνει  το  κατέβασμα  με  σχοινιά  του
φέρετρου μέσα στον τάφο, το σκέπασμα με χώμα και την τοποθέτηση στο χώρο του
τάφου των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας
υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών του Α.Ν 445/1968 νομοθεσίας. 

                      Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

Οι εκταφές θα εκτελούνται χειρονακτικά και περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες:
1. Προσεκτική αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων από το μνήμα 
2. Αφαίρεση του χώματος μέχρι το φέρετρο.
3. Διαπίστωση (με το άνοιγμα του καπακιου του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή μη αποστέωσης
του ενταφιασμένου ατομου.

Κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας επισημαίνονται οι εξής δυο υποπεριπτώσεις:

α) Εάν δεν υπάρχει πλήρης αποστέωση του νεκρού ατόμου, τότε το φέρετρο ξανασκεπάζεται με
χώμα, τοποθετείται ο σταυρός και το μάρμαρο κάλυψης και προσδιορίζεται νέος χρόνος εκταφής
από την Υπηρεσία. 
β) Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση τότε γίνεται η εκταφή, τα οστά καθαρίζονται, πλένονται και
τοποθετούνται  ή  σε  χωνευτήρι  ή  σε  οστεοθήκη  (που  παραχωρείτε  από  τους  συγγενής  του
θανόντος) και οδηγούνται για φύλαξη στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκταφής ο τάφος σκεπάζεται με χώμα. Σε περίπτωση μεταφοράς
των οστών σε άλλο κοιμητήριο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική
άδεια  από την  Υγειονομική  Υπηρεσία.  Η  μεταφορά  των  οστών είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του
υπόχρεου συγγενή του θανόντα. Ο παραχωρημένος χώρος για την ταφή θα είναι καθαρός και σε
τάξη  απαλλαγμένος  από  κάθε  είδους  σκουπίδια,  αγριόχορτα  και  οτιδήποτε  αλλά  αντικείμενα
επιβαρύνουν τον χώρο και θα πραγματοποιείτε απολύμανση εσωτερικά του τάφου και του χώρου
πέριξ αυτού. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και για την γενική καθαριότητα όλου
του κοιμητηρίου (καθαρισμός από αγριόχορτα, παλιά καντήλια, μάρμαρα, σκυρόδεμα, ξύλα κλπ.)
και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδεικνύεται κάθε φορά  από την αρμόδια υπηρεσία του
δήμου.  

Οι εργασίες εκταφής εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας
και λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζόμενων του ανάδοχου 

Οι  εργασίες υποχρεωτικής εκταφής νεκρών κρίνεται  απαραίτητη  ώστε  να αποφευχθεί  ο
κορεσμός του χώρου των κοιμητηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  των απαιτούμενο εξοπλισμό που για τις ανωτέρω
εργασίες και να φροντίζει για  τη διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού του και τη μεταφορά του με
ίδια μέσα.

                                        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. 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 εκτελούμενων εργασιών.



2. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και ασφάλειας που ορίζει ο νόμος.

3. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος
της εργασίας που θα εκτελεί.  Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται  να υποχρεώσει  τον
ανάδοχο σε αντικατάσταση απειθών, ανίκανων, απρεπών ή μη έντιμων υπαλλήλων από το
προσωπικό του ανάδοχου.

4. Οι  εργασίες  ταφής  και  εκταφής  ενεργούνται  σύμφωνα  με  τη  κείμενη  νομοθεσία  περί
δημόσιας υγείας και λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του
αναδόχου 

5. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες παρέχεται από τον ανάδοχο. Η
μεταφορά του προσωπικού της αναδόχου εταιρίας θα γίνεται με δικά της μέσα.

6. Λόγω  του  ιδιαιτέρως  ευαίσθητου  κοινωνικού  χαρακτήρα  τους,  οι  εργασίες  θα
πραγματοποιούνται  σε  όλες  τις  ημέρες  του έτους  και  σε  όλες  τις  αργίες,  ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών και με τρόπο διακριτικό διαφυλάσσοντας την ιδιωτικότητα του θανόντα
και των συγγενών του .

7. Ο ανάδοχος οφείλει να κατέχει για την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας τον απαραίτητο
και επαρκή εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε να μπορεί να εκτελεί τις εργασίες (κηδείες -
εκταφές) ταυτόχρονα και σε διαφορετική κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα,
όταν προκύψει η ανάγκη.

8. Οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται για μεν τις ταφές αμέσως με την παραλαβή της άδειας
ταφής για τις δε αναγκαστικές εκταφές, μετά από σχετική εντολή της καθ’ ύλη αρμόδιας
υπηρεσίας και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

9. Η ενημέρωση για τις ταφές ή αναγκαστικές εκταφές  θα γίνεται από την αρμόδια κατά
περίπτωση  υπηρεσία,  αφού  προηγηθεί  έλεγχος  των  προβλεπόμενων  από  τον  Κανονισμό
Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου προϋποθέσεων και  αφού έχουν εξοφληθεί  οι  οφειλές των
υπόχρεων των θανόντων. Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον
ανάδοχο για τις ταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την προετοιμασία των τάφων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ταφές 153 65 9945

2 Εκταφές 5 95 475

ΣΥΝΟΛΟ 10.420,00 €

ΦΠΑ 24% 2.500,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.920,80 €

 
Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές στην αγορά. Η πληρωμή
της αξίας της παραπάνω εργασίας θα γίνεται   με  την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την ύπαρξη της κατά το νόμο βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια  12  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ή λιγότερο
εφόσον εξαντληθεί νωρίτερα το προβλεπόμενο συμβατικό ποσό. 

                                       



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
υπηρεσία

«παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων
κοιμητηρίων Δ.Ε Αν.Ολύμπου»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ταφές 153

2 Εκταφές 5

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

                                                      

Οι υπηρεσίες  θα εκτελεστούν  σύμφωνα  με την από 11.04.2022 τεχνική περιγραφή της εν λόγω 
ανάθεσης

                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                              ( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

                                                                 
                                                               


