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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ΔΡΓΑΙΑ : ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ ΓΗΜΟΤ  

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ            ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΠΡΑΙΝΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ                                   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  :    8.954,75  Δςπώ 

      ΜΔ Φ.Π.Α. :    11.103,90  Δςπώ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 22/2021                                                      (οικονομικά έτη 2021-2022) 
(CPV : 98371200-6 ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΦΗ ΝΔΚΡΩΝ) 

                                                                         

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηηο εξγαζίεο ηαθήο ζηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα θαη 

ζηηο δηάθνξεο ζπλνδεπηηθέο θη επηθνπξηθέο εξγαζίεο πνπ πξνθύπηνπλ απ’ απηέο. Οη ηαθέο ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ Δήκν Μπηηιήλεο ζηηο πεξηπηώζεηο ελδεώλ (άπνξσλ) δεκνηώλ ή 

θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο, αλεμαξηήησο δόγκαηνο, θαηόπηλ αηηήζεσο πξνζθηιώλ ηνπ 

ζαλόληνο πξνζώπσλ, ππό ηνλ όξν όηη ν ζαλώλ δηέζεηε βηβιηάξην απνξίαο ζε ηζρύ, ή εθόζνλ  ην 

Σκήκα Πξόλνηαο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο κε έθζεζή ηνπ βεβαηώζεη ηελ θαηάζηαζε απνξίαο ηνπ 

ζαλόληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ ηνπ Δήκνπ 

Μπηηιήλεο. 

ηελ πεξίπησζε πξόζθπγα θαη δεδνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 4483/2017, ε ηαθή ζα 

γίλεηαη θαηόπηλ βεβαίσζεο από ηελ Τπεξεζία Απνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο όηη ν ζαλώλ δηέκελε ζε 

Δνκή Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ, ππεύζπλε δήισζε γνλέα, ζπγγεληθνύ ή πξνζθηινύο πξνζώπνπ όηη 

επηζπκεί ηελ ηαθή θαζώο θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο, θαζώο ην Σκήκα Κνηκεηεξίσλ ηνπ Δήκνπ 

Μπηηιήλεο ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα 

λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ Δήκνπ.  

Οη εξγαζίεο ηαθήο, πξνϋπνινγηζκνύ 11.103,90€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ θαη ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

Δήκνπ ησλ εηώλ 2021 θαη 2022. 

Ωο ηξόπνο αλάζεζεο ησλ εξγαζηώλ πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

                                                                            
               Μπηηιήλε, Μάξηηνο  2021 

  
                                                                                             
                                                                                                   ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
                                                                                    (Απιθμ. Απόυασηρ Γ.Γ./ Φ024-03/7659 Απόυαση                                                 

                                                                                                              Γενικού Γπαμματέα) 

 



    
                                                                            

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ΔΡΓΑΙΑ : ΣΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ  ΓΗΜΟΤ  

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                     ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΠΡΑΙΝΟΤ                                                            ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :    8.954,75  Δςπώ 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ                               ΜΔ ΦΠΑ (24%)   :   11.103,90   Δςπώ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ     

 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 22/21)               

(CPV : 98371200-6 ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΦΗ ΝΔΚΡΩΝ) 

 

 
 

                                                ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

Εξγαζία ηαθήο αλαγόκελε ζε ηαθή Σεκάρην 25 352 8.800,00 

Απξόβιεπηα  154,75 

ύλνιν  8.954,75 

Φ.Π.Α. 24% 2.149,15 

Γεληθό ύλνιν 11.103,90 
 

 
Η αλαθεξόκελε ηηκή δηακνξθώζεθε κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 

Δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρν είδνο παξνρήο 
ππεξεζηώλ. 
 
                    

                ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                    (Απιθμ. Απόυασηρ Γ.Γ./ Φ024-03/7659 Απόυαση                                                 

                                                                                                              Γενικού Γπαμματέα) 

 

Η Αναπληρώηρια Προϊζηαμένη              Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

              Σμήμαηος Περιβάλλονηος                         Δ/νζης Διοικηηικών 

            Και Δημοηικών Κοιμηηηρίων           Τπηρεζιών 

 

Σζαπώνη Μαρία    Εσζηράηιος Υριζηοθαρής 

 
               Πολ. Μησανικόρ Π.Δ. 
 
 
 

 
 
 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ΔΡΓΑΙΑ : ΣΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ ΓΗΜΟΤ  

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ            ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΠΡΑΙΝΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ     

 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 22/2021)   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  :    8.957,75  Δςπώ 

ΜΔ ΦΠΑ (24%)   :    11.103,90  Δςπώ 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

Άπθπο 1ο 
Αντικείμενο τηρ επγασίαρ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηηο εξγαζίεο ηαθήο απόξσλ δεκνηώλ ζηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα ηνπ 

Δήκνπ Μπηηιήλεο θαη πξνζθύγσλ. 

 

Άπθπο 2ο  

Γιατάξειρ πος ισσύοςν: 

Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Δήκσλ & Κνηλνηήησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

β) Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

γ) Σνπ Ν. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

δ) Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

ε) Σεο αξηζκ. Α5/1210/1978 ΚΤΑ 

ζη)  Σνπ αξζξ. 78 ηνπ Ν. 4483/2017 

δ) Σνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ Δήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ 

ε) Σν άξζξν 78 ηνπ Ν. 4483/2017 

 

 

 

 



Άπθπο 3ο 

ςμβατικά τεύση: 

πκβαηηθά ηεύρε είλαη: 

α) Η ηερληθή πεξηγξαθή. 

β) Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο. 

γ) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ. 

δ) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

Άπθπο 4ο 

Σόπορ, τπόπορ και σπόνορ εκτέλεσηρ τηρ επγασίαρ 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο ζύκθσλα κε 

ηνλ ηξόπν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζθέινο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο 

παξνύζαο κειέηεο.  

Οη ηαθέο ζα γίλνληαη κεηά από ζρεηηθή εληνιή ηνπ Σκήκαηνο Κνηκεηεξίσλ ηνπ Δήκνπ 

Μπηηιήλεο, εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί έιεγρνο ησλ απαηηνύκελσλ πξνϋπνζέζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Κνηκεηεξίσλ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο. Η δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη 

από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο θαη έλα έηνο. 

 

Άπθπο 5ο  

Ασυάλιση πποσωπικού 

     Ο αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί. Η 

δαπάλε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο βαξύλεη απηόλ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξύλεηαη ν εξγνδόηεο 

κε απνδεκηώζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ, θαζώο θαη κε απνδεκηώζεηο γηα 

δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ηα θαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα 

ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Δεκνζίνπ, Δήκσλ θαη πάζεο θύζεσο έξγα. 

    Ο αλάδνρνο ιακβάλεη κέηξα γηα πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ θαη θάζε ηξίην, 

θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ πξνο απηνύο. 

 

Άπθπο 6ο  

Παπαλαβή επγασιών 

Η παξαιαβή ησλ αλαηηζέκελσλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ νηθεία Επηηξνπή. Εάλ θαηά ηελ 

παξαιαβή δηαπηζησζνύλ απνθιίζεηο από ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, ε Επηηξνπή Παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

 

 

 



Άπθπο 7ο  

Σπόπορ πληπωμήρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, 

αθνύ γίλεη πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ από ηελ νηθεία επηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα εθδνζεί ην 

ζρεηηθό λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό από ηνλ αλάδνρν. Τπόινηπν ζπκβαηηθνύ πνζνύ γηα ην 

νπνίν δελ ζα ππάξρεη αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο δελ ππνρξενύηαη ζηελ 

θαηαβνιή ηνπ.  Δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο νύηε ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη 

απνδεκίσζεο. 

Άπθπο 8ο 

 Φόποι, τέλη, κπατήσειρ 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, 

πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκέξα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη 

ηνλ Δήκν. 

  

Άρθρο 9Ο 

Προζόνηα Αναδότοσ – Περιετόμενο θακέλοσ Προζθοράς 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, δει. απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Επαγγεικαηηθό Μεηξών κε αλαθνξά ζην εηδηθό επάγγεικα 

ηεο παξνύζαο κειέηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα 

ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ηνπ. 

 

Άρθρο 10Ο 

Πρόζκληζη για ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο, ζα 

πξέπεη ν πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή – αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ελ 

ηζρύ ηεο Επηρείξεζήο ηνπ, Απόζπαζκα ηνπ Πνηληθνύ Μεηξώνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξείο 

κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ θαζώο θαη Τπεύζπλε Δήισζε πνπ αθνξά ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ 

ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16, νπνία ζα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο 

πξόζθιεζεο θαη ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν από ηελ Τπεξεζία σο ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

                      

   Άρθρο 11ο  

Έκπηωζη ηοσ αναδότοσ 

Εάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε 

θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 ή πξνο ηηο λόκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, 



θαιείηαη κε εηδηθή πξόζθιεζε ηνπ Δεκάξρνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεώζεηο απηέο ή 

ηηο εληνιέο κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία, όρη πάλησο κηθξόηεξε ησλ δέθα εκεξώλ.  

Σε πεξίπησζε πνπ αμηώλεηαη από ηνλ αλάδνρν ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή πξνθαλώλ 

θηλδύλσλ, ε ηαζζόκελε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα εκεξώλ.  

Η εηδηθή πξόζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηή δελ αλαηξέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Εηδηθή πξόζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, κέρξη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Εάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξόζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή πξόζθιεζε, θεξύζζεηαη 

έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.  

Ο έθπησηνο αλάδνρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα αλαιάβεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ 

εθηέιεζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ εξγαζηώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ηνπ εμακήλνπ νύηε κεγαιύηεξν 

ηνπ έηνπο. 

 

Άρθρο 12Ο 

Επίλσζη διαθορών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο επηιύνληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άρθρο 13Ο 

Αναθεώρηζη ηιμών 

 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, 

αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο. Σην πνζό 

ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η ακνηβή 

δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή 

θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

 

Άρθρο 14Ο 

Φόροι, ηέλη, κραηήζεις 

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή ηξίησλ 

πνπ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.        

 

 



 

                                                   Άρθρο 14Ο 

Εγγσήζεις 

Δελ απαηηείηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο βάζε ηνπ άξζξνπ 72, 

παξ. 1α ηνπ Ν. 4412/16. 

Δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο βάζε ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1β ηνπ Β. 

4412/16. 

 

              ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                    (Απιθμ. Απόυασηρ Γ.Γ./ Φ024-03/7659 Απόυαση                                                 

                                                                                                              Γενικού Γπαμματέα) 

 

Η Αναπληρώηρια Προϊζηαμένη              Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

              Σμήμαηος Περιβάλλονηος                         Δ/νζης Διοικηηικών 

            Και Δημοηικών Κοιμηηηρίων           Τπηρεζιών 

 

Σζαπώνη Μαρία    Εσζηράηιος Υριζηοθαρής 

 
               Πολ. Μησανικόρ Π.Δ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ΔΡΓΑΙΑ : ΣΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ ΓΗΜΟΤ  

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ             ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΠΡΑΙΝΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ     

 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 22/2021)   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  :    8.957,75  Δςπώ 

ΜΔ ΦΠΑ (24%)  :    11.103,90  Δςπώ 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Οη εξγαζίεο ηαθήο ζα γίλνληαη ρεηξνλαθηηθά θαη  εθόζνλ ιακβάλνληαη ηα κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ αλάδνρνπ.  

Γηα ηνπο ελήιηθεο νη ηαθέο ζα γίλνληαη ζε ζπλεζηζκέλνπο ηάθνπο δηαζηάζεσλ 2,20κ. Υ 1,0 

κ. θαη γηα ηα παηδηά ζε ηάθνπο δηαζηάζεσλ 1,10κ. Υ 0,50κ. Σν γεληθό βάζνο ζα είλαη πεξίπνπ 

1,80κ. Ο ππζκέλαο ησλ ηάθσλ ζα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1,0κ. ρακειόηεξα από ηε ζηάζκε 

νπνηνπδήπνηε παξεπξηζθόκελνπ δξόκνπ.  

Οη ηάθνη, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνύ ζα γεκίδνπλ θαιά κε γαηώδε πιηθά κέρξη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ από απηή ζα ζρεκαηίδεηαη γεώινθνο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,25κ. 

Ο εληαθηαζκόο όζσλ έρνπλ απνβηώζεη από ινηκώδεο λόζεκα πνπ ππάγεηαη ζηνλ Δηεζλή 

Τγεηνλνκηθό Καλνληζκό ζα γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν ηαθηθό ηκήκα. Εθόζνλ δελ πθίζηαηαη ηέηνην 

ηκήκα ζην θνηκεηήξην, ν εληαθηαζκόο ζα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηαθώλα ηνπ θνηκεηεξίνπ. ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο δελ αλνίγεηαη ην θέξεηξν. 

Δελ επηηξέπεηαη ν εληαθηαζκόο αλ δελ πξνθύπηεη από ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ όηη 

έρνπλ παξέιζεη 12 ώξεο από ηελ ηειεπηαία πλνή. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ζην αθέξαην ηελ επζύλε θαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ινηπώλ εξγνδνηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ησλ θπξώζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ κε ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ επζύλε ηπρόλ 

εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ησλ κειώλ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ. Επίζεο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε 

πξόθιεζε βιάβεο ζε ηξίηνπο, πξόζσπα ή πιηθά, πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ εξγαζηώλ. 

2. Οη εξγαζίεο ηαθήο ελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκόζηαο πγείαο 

θαη εθόζνλ ιεθζνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αλαδόρνπ.  



3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό, ηα απαξαίηεηα πιηθά ηαθήο, 

θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο αλάγθεο ηεο θεδείαο. 

4. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Η επηβιέπνπζα ππεξεζία δηθαηνύηαη λα δηαηάμεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε απεηζώλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ππαιιήισλ εθ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

αλάδνρνπ. 

5. Η κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε απηνύ. 

6. Λόγσ ηεο θύζεσο ησλ εξγαζηώλ, νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 

                                                                    

 

                   ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                    (Απιθμ. Απόυασηρ Γ.Γ./ Φ024-03/7659 Απόυαση                                                 
                                                                                                              Γενικού Γπαμματέα) 

 

 

 

Η Αναπληρώηρια Προϊζηαμένη              Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

              Σμήμαηος Περιβάλλονηος                         Δ/νζης Διοικηηικών 

            Και Δημοηικών Κοιμηηηρίων           Τπηρεζιών 

 

Σζαπώνη Μαρία    Εσζηράηιος Υριζηοθαρής 

 
               Πολ. Μησανικόρ Π.Δ. 

                                                                                      


