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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :    4.273,51  Ευρώ 
ΠΙΣΤΩΣΗ     :    5.000,00  Ευρώ 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
3) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2018   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :    4.273,51  Ευρώ 

ΠΙΣΤΩΣΗ     :    5.000,00  Ευρώ 
 

 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια και 
στις διάφορες παράπλευρες κι επικουρικές εργασίες που προκύπτουν απ’ αυτές. Οι εκταφές θα 
πραγματοποιούνται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο Λέσβου σε περίπτωση που οι συγγενείς των 
θανόντων δεν ανταποκριθούν στις ειδοποιήσεις του Δήμου και στη συνέχεια τα αντίστοιχα 
δικαιώματα θα βεβαιώνονται σε αυτούς.  

Επίσης, με μέριμνα του Δήμου Λέσβου θα πραγματοποιούνται οι εκταφές απόρων 
δημοτών ή δημοτών χωρίς συγγενικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Λέσβου. 

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες για τη εύρυθμη λειτουργία των 
δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς το Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου Λέσβου την παρούσα χρονική 
στιγμή δεν διαθέτει το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που 
προκύπτουν από την πληθυσμιακή κάλυψη του Δήμου.  

Οι εργασίες εκταφής, προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% 
θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου.  

Ως τρόπος εκτέλεσης των εργασιών προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
                                                                            
 

               Μυτιλήνη Ιανουάριος 2018 
 

                      
      
     Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ  
         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
   ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  
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                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Εργάτης ανειδίκευτος Ώρα (h) 583 7,32 4.267,56 

     

Απρόβλεπτα  5,95 

Σύνολο  4.273,51 

Φ.Π.Α. 17%  726,49   

Γενικό Σύνολο 5.000,00 
 

 
 
 

               Μυτιλήνη Ιανουάριος 2018 
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      ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ                                                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ             ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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ΠΙΣΤΩΣΗ     :    5.000,00  Ευρώ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της εργασίας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στις εργασίες εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο  
Διατάξεις που ισχύουν: 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά τεύχη: 

Συμβατικά τεύχη είναι: 
α) Η τεχνική περιγραφή. 
β) Ο προϋπολογισμός της μελέτης. 
γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές 
 

Άρθρο 4ο 
Τόπος, τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με τον τρόπο 
και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο σκέλος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 
μελέτης και μετά από σχετική εντολή της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών. 

Η ενημέρωση για τις εκταφές θα γίνεται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας, εφόσον έχει προηγηθεί έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου.  
 

Άρθρο 5ο  
Παραλαβή εργασιών 

Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η Επιτροπή Παραλαβής 
μπορεί να προτείνει την αποκατάστασή τους. 
 

 
 
 
 



Άρθρο 6ο  
Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωμή της αξίας της παρούσης εργασίας θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
αφού γίνει πιστοποίηση των εργασιών από την οικεία επιτροπή και στη συνέχεια εκδοθεί το 
σχετικό νόμιμο φορολογικό παραστατικό από τον ανάδοχο. Υπόλοιπο συμβατικού ποσού για το 
οποίο δεν θα υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση της αρμόδιας Επιτροπής δεν υποχρεούται στην 
καταβολή του.  Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 
 

Άρθρο 7ο 
 Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, 
που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Δήμο. 
  
 
                      
     Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ            ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η εκταφή των πτωμάτων θα γίνεται χειρονακτικά και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 Προσεκτική αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων από το μνήμα.  
 Αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου.  

 Διαπίστωση (με το άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή όχι 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου. 

Στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν οι εξής δυο υποπεριπτώσεις: 
- 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. 

- Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση τότε γίνεται η εκταφή, τα οστά καθαρίζονται, πλένονται 
και τοποθετούνται σε οστεοθήκη και οδηγούνται για φύλαξη στο οστεοφυλάκιο του 
Κοιμητηρίου ή στο χωνευτήρι. 

- 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. 

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).  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και την 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 
προέλθουν κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών. 

2. Οι εργασίες εκταφής ενεργούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας 
και λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του αναδόχου 
(εγκύκλιος 27/12). 

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

4. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι πεπειραμένο για το είδος της 
συγκεκριμένης εργασίας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την 
αντικατάσταση απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του 
ανάδοχου. 

5. Η μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη αυτού. 
6. Λόγω της φύσεως των εργασιών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες του έτους και εντός του ωραρίου λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
 
     Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                Ο Δ/ΝΤΗΣ  
                                       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
            ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ    


