ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.
Τμ. Π.Ε.Π.Π.

ΜΕΛΕΤΗ υπ’ αριθ. E6/4/2018
ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια
Σπάρτης 2018»

Προϋπολογισμός: 28.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.888,00€.
ΣΥΝΟΛΟ: 35.588,00€

ΣΠΑΡΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

12

2

Υπηρεσία: «Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στα Α’ & Β’
Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας
Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Μελέτης:

Ε6/4/2018

CPV: 98371110-8 Υπηρεσίες
Κοιμητηρίων
Κ.Α.: 45-6162.002
Προϋπολογισμός:
28.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
6.888,00€, ΣΥΝΟΛΟ:
35.588,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε εργασίες ταφών – εκταφών θανόντων ατόμων και
τις διάφορες παράπλευρες εργασίες. Για την εφαρμογή των διαδικασιών ταφών - εκταφών
ισχύει ο Κανονισμός Κοιμητηρίων Δήμου Σπάρτης (Αποφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει, μεταξύ των άλλων και η λειτουργία των
κοιμητηρίων, μεταξύ των οποίων η τήρηση της σειράς ταφής, των υγειονομικών όρων
κατά τις ταφές και εκταφές, κλπ. Η υλοποίηση -και ο έλεγχος αυτής- των ανωτέρω
εργασιών είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των δύο μεγάλων
κοιμητηρίων της πόλης της Σπάρτης.
Στην προκειμένη περίπτωση η υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών με ίδια μέσα του Δήμου
είναι αδύνατη, διότι κατά το τέλος του 2017 συνταξιοδοτήθηκε το προσωπικό κοιμητηρίων
και έληξε η σύμβαση του εποχιακού προσωπικού αντίστοιχου κλάδου, με συνέπεια ο
Δήμος να μην διαθέτει πλέον προσωπικό για την εκτέλεση των ταφών και εκταφών στα Α’
και Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης και στα υπόλοιπα κοιμητήρια. Επιπλέον, δεν προβλέπεται και
ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή στο άμεσο μέλλον η πρόσληψη σχετικού προσωπικού
(σχετ: έγγραφο υπ’ αριθ. 6025/2018 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
Δεδομένου τούτου, η υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών από ανάδοχο, υπό την εποπτεία
των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται άκρως και απολύτως απαραίτητη και η Υπηρεσία
εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα ανάθεση της εργασίας με «σύμβαση εξ επαχθούς
αιτίας» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Η ίδια ανάγκη (ανάθεσης εργασιών που
μέχρι πρότινος γίνονταν από δημοτικούς εργάτες κοιμητηρίων, λόγω έλλειψης
προσωπικού) έχει αρχίσει να γίνεται κοινή ανά τη χώρα, με παρόμοιες συμβάσεις να
υλοποιούνται πλέον παγίως από πολλούς Δήμους (ενδεικτικά: Δ. Βόλου, Δ. Θέρμης, Δ.
Κομοτηνής, Δ. Θερμαϊκού, Δ. Ξάνθης, Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, Δ. Παύλου Μελά, Δ.
Καστοριάς, Δ. Λέσβου, Δ. Λοκρών, Δ. Διονύσου, Δ. Αιγιάλειας, Δ. Ιεράπετρας).
Η σύμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρις εξαντλήσεως του ποσού, που εκτιμάται πως
επαρκεί για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ο ανάδοχος θα καλύψει όλες τις ταφές και
εκταφές στα Α’ και Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης, ακόμη και σε περιπτώσεις ταυτόχρονων
γεγονότων σε περισσότερα του ενός κοιμητηρίων, τις καθημερινές ημέρες, τις αργίες, τις
εορτές, κλπ, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενώ θα καλύψει και προγραμματισμένες
υποχρεωτικές εκταφές βάσει του Κανονισμού Κοιμητηρίων σε οποιοδήποτε άλλο
κοιμητήριο του Δήμου, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη.
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Οι εργασίες της παρούσας:


Θα πρέπει να υλοποιηθούν από ανάδοχο που ασκεί συναφείς δραστηριότητες και έχει
συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων
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καταλληλότητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75
του Ν 4412/2016.


Δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί βλάβη στη
δημόσια υγεία (π.χ. βάσει της Κ.Υ.Α. 16228/17, ΦΕΚ 1723 Β’ 2017) και κατά συνέπεια
δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε
ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις (π.χ. βάσει της Υ.Α. 47829/17, ΦΕΚ
2161 Β’ 2017) για τις οποίες ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες
υγειονομικού ελέγχου του κράτους (σχετ: έγγραφο υπ’ αριθ. 101802/15469/23-42018 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λακωνίας).



Αποτελούν παροχή υπηρεσίας και όχι έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν
4412/2016.



Δεν αποτελούν εργασίες εργατοτεχνίτη οικοδομικές ή συναφείς τεχνικές εν γένει
πάσης φύσεως (όπως εργασίες κατασκευής ή συντηρήσεως οδών, γεφυρών,
σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, αεροδρομίων και υδραυλικών, ηλεκτρικών ή
μηχανολογικών εγκαταστάσεων) που περιλαμβάνονται στην Υ.Α. 55575/Ι.479 (ΦΕΚ
816 Β’ 1965) «περί κωδικοποίησης Κανονισμών ΙΚΑ» όπως αυτή ισχύει και ιδιαίτερα
στα Άρθ. 35 & 38 αυτής.



Δεν συνιστούν «εμπορικές πράξεις» δεδομένου ότι εκ του νόμου (Α.Ν. 582/68, ΦΕΚ
225 Α’ 1968) την αρμοδιότητα επί των Κοιμητηρίων της χώρας έχουν αποκλειστικά οι
Δήμοι, οι οποίοι προσδιορίζουν περιοριστικά και τα αναλογούντα τέλη, κατά συνέπεια
οι σχετικές εργασίες δεν περιέχουν διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών
αγαθών, ούτε φέρουν στοιχεία αβεβαιότητας και κινδύνου.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά (έσοδα Νεκροταφείων) του Δήμου και θα
βαρύνει τον ΚΑ 45-6162.002 του προϋπολογισμού του έτους 2018. Η υπηρεσία θα
κατακυρωθεί στον μειοδότη μέσω συνοπτικού διαγωνισμού και θα ξεκινήσει να υλοποιείται
το αργότερο εντός 5νθημέρου από την υπογραφή της σύμβασης. Η εργασία θα έχει ισχύ
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με
δυνατότητα παράτασης χωρίς να γίνει υπέρβαση του συμβατικού ποσού, βάσει του Άρθ.
217 του Ν. 4412/2016 μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή μέχρις
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις
συμβατικές ποσότητες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 25 / 04 / 2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 25 / 04 / 2018
Ο Δ/ντης Δ/νσης Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος Π.Ε, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.

Λιακάκος Δημήτριος
Πολ. Μηχ. με A’ βαθμ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν σε εργασίες ταφών – εκταφών θανόντων
ατόμων και τις διάφορες παράπλευρες εργασίες και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει και
η λειτουργία των κοιμητηρίων, συμπεριλαμβανόμενης της τήρησης της σειράς ταφής, της
διαχείρισης των ταφών και των ανακομιδών οστών (εκταφών), κλπ. Η υλοποίηση -και ο
έλεγχος αυτής- των ανωτέρω εργασιών είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία των κοιμητηρίων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει πλέον προσωπικό
κοιμητηρίων για την εκτέλεση των ταφών και εκταφών, είναι απολύτως αναγκαία η
σύναψη σύμβασης του Δήμου «εξ επαχθούς αιτίας», κρίνεται δηλαδή ως άκρως
απαραίτητη η υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών στα δύο μεγάλα κοιμητήρια του Δήμου
από ανάδοχο υπό την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου.
Σκοπός της ανάθεσης είναι ο ανάδοχος να καλύψει όλες τις ταφές και εκταφές στα Α’ και
Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης τις καθημερινές ημέρες και τις αργίες (και εορτές, κλπ), ακόμη και
σε περιπτώσεις ταυτόχρονων γεγονότων στα κοιμητήρια αυτά, ανεξαρτήτως των καιρικών
συνθηκών, καθώς και επιπλέον να καλύψει τυχόν προγραμματισμένες υποχρεωτικές βάσει
του Κανονισμού Κοιμητηρίων εκταφές σε οποιοδήποτε άλλο κοιμητήριο του Δήμου,
εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη.

Δεδομένου των ανωτέρω, η υπηρεσία εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση της εργασίας
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της παρούσας, το
οποίο βάσει της προμέτρησης εκτιμάται πως καλύπτει τις εργασίες για χρονικό διάστημα
ενός έτους.

Για την υλοποίηση των εργασιών της παρούσας έχει εφαρμογή η νομοθεσία περί
νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και προβλέψεων των Κ.Υ.Α.
Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του Άρθ. 49α του Ν.
4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει και
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εφαρμόζεται ο Κανονισμός Κοιμητηρίων Δήμου Σπάρτης (Απόφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012,
ΑΔΑ: Β41ΒΩ1Ν-6ΞΜ).
Οι εργασίες που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες:
1. ΤΑΦΕΣ
1.1.

Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών τάφων από τους
οποίους έχει γίνει εκταφή.

1.2.

Ταφές με εκσκαφή
μηχανήματος.

1.3.

Ταφές σε κτιστούς τάφους.

1.4.

Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων.

νέων

χώρων

ταφής,

με

χρήση

μικρού

σκαπτικού

2. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ)
2.1.

Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.

2.2.

Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες
ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.

Α. Περιγραφή εργασιών
1. ΤΑΦΕΣ
1.1.

Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών τάφων από τους
οποίους έχει γίνει εκταφή.
Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του
λάκκου ταφής για την υποδοχή του φέρετρου, στο κατέβασμα με σχοινιά του
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο
σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m
και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της
νεκρώσιμης ακολουθίας.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
την εκσκαφή στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του
υπόχρεου για τον τάφο, οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης
υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή του φέρετρου, η προμήθεια τυχόν
απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου, καθώς και
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης (μετακίνησης, απόθεσης, κλπ)
διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) υφιστάμενων μνημείων.

1.2.

Ταφές με εκσκαφή
μηχανήματος.

νέων

χώρων

ταφής,

με

χρήση

μικρού

σκαπτικού

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με
μικρό σκαπτικό μηχάνημα σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά
του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο
χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου ύψους
τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των
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στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
την εκσκαφή στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του
προτεινόμενου από τον ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από
συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από την υπηρεσία των
συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη.
1.3.

Ταφές σε κτιστούς τάφους.
Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε
κρύπτη (φερετροθήκη) κτιστού τάφου και η αεροστεγής σφράγισή της.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
τις εργασίες στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του
υπόχρεου για τον τάφο, η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη
σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα σφραγίσεως, κλπ), τυχόν
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του
φέρετρου, καθώς και τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης (μετακίνησης,
απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του κτιστού τάφου.

1.4.

Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων.
Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή
υπολείμματα ιστών εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με
τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου
ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται
αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης του
χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m.

2. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ)
2.1.

Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.
Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος
μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης αποστέωσης του
ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρονακτική
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των
οστών και στην απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι). Κατ’ εξαίρεση, στην
παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται σε αυτήν την εργασία, εφόσον το αίτημα
αφορά σε φύλαξη των οστών, και η πλύση των οστών με νερό, η τοποθέτησή
τους σε διάτρητο κιβώτιο (τελάρο, καφάσι) για στέγνωμα επί τουλάχιστον 24
ώρες σε κατάλληλο χώρο του κοιμητηρίου και η παράδοσή τους στον υπόχρεο
για τον τάφο, για τοποθέτηση σε οστεοθήκη και περαιτέρω φύλαξη.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
την εκσκαφή στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του
υπόχρεου για τον τάφο, οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης
(αποκόλλησης, μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών
(μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στις περιπτώσεις όπου το αίτημα
εκταφής αποσκοπεί στην υλοποίηση διαδοχικής ταφής στον ίδιο τάφο. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου)
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και απολυμαντικών / αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης
σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών
είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του θανόντα.
2.2.

Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες
ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.
Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας
Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 12, παρ. 2 του
Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου.
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης
(αποκόλλησης, μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών
(μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην χειρονακτική εκσκαφή του
τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη διαπίστωση
της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.
-

Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία
περιλαμβάνει την εκ νέου χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα
εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην προσεκτική απόθεση επί του
τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου.

-

Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία
περιλαμβάνει την ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση
του τάφου με το χώμα εκταφής, την προσεκτική απόθεση επί του τάφου
των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον αδρό
καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι).

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
την εκσκαφή στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο,
όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.
Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος
μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του
ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου /
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της αρχικής του στάθμης.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν αποβλήτων από
την εκσκαφή στον ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου.
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του
υπόχρεου για τον τάφο, οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης
(αποκόλλησης, μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών
(μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου.

Β. Γενικές προδιαγραφές εργασιών


Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Α’ και Β’ Κοιμητήρια
Σπάρτης, με εξαίρεση τις εργασίες υπ’ αριθ. 2.2.Α («Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές
βάσει εντολών της υπηρεσίας») που μπορεί να υλοποιούνται και σε οποιοδήποτε άλλο
κοιμητήριο του Δήμου Σπάρτης, εφόσον παρίσταται επείγουσα ανάγκη διαχείρισης των
διαθέσιμων χώρων ταφής εκ μέρους του Δήμου.
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Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει
δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα
γίνεται από την Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από
τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των
υπόχρεων των θανόντων.



Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.



Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει
ικανός χρόνος για την προετοιμασία των εργασιών.



Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε
πρόβλημα που παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ.
βανδαλισμούς, ζημιές, κλπ).



Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της
παρούσας.



Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
περί δημόσιας υγείας και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών και θα
λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζόμενων του ανάδοχου.



Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες
τις ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών,
ενδεχομένως και ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και
ημέρα.

Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και
τεχνικές ικανότητας, κλπ, περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 25 / 04 / 2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 25 / 04 / 2018
Ο Δ/ντης Δ/νσης Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος Π.Ε, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.

Λιακάκος Δημήτριος
Πολ. Μηχ. με A’ βαθμ.
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Υπηρεσία: «Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στα Α’ & Β’
Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας
Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Μελέτης:

Ε6/4/2018

CPV: 98371110-8 Υπηρεσίες
Κοιμητηρίων
Κ.Α.: 45-6162.002
Προϋπολογισμός:
28.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
6.888,00€, ΣΥΝΟΛΟ:
35.588,00€

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή εργασιών

ΤΕΜ

1

ΤΑΦΕΣ

1.1

Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών
τάφων από τους οποίους έχει γίνει εκταφή.

114

1.2

Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση μικρού
σκαπτικού μηχανήματος.

30

1.3

Ταφές σε κτιστούς τάφους.

20

1.4

Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων.

10
Σύνολο Ταφών

174

2

ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ)

2.1

Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για
τον τάφο, όταν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.

80

2.2

Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της
υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής
του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης
αποστέωση.

140

Σύνολο Εκταφών

220

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση για διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους,
βάσει της ετήσιας στατιστικής θνησιμότητας της ΔΕ Σπάρτης και της πρότερης εμπειρίας
της Υπηρεσίας με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων, ως εκ τούτου είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες (θνησιμότητα) που θα προκύψουν
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 25 / 04 / 2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 25 / 04 / 2018
Ο Δ/ντης Δ/νσης Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος Π.Ε, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.

Λιακάκος Δημήτριος
Πολ. Μηχ. με A’ βαθμ.
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Υπηρεσία: «Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στα Α’ & Β’
Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας
Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Μελέτης:

Ε6/4/2018

CPV: 98371110-8 Υπηρεσίες
Κοιμητηρίων
Κ.Α.: 45-6162.002
Προϋπολογισμός:
28.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
6.888,00€, ΣΥΝΟΛΟ:
35.588,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη σύνταξη του παρόντος χρησιμοποιήθηκαν τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει της
εμπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση της αντίστοιχης παροχής υπηρεσίας μικρής
διάρκειας του 2017-18, της έρευνας της υπηρεσίας για τις τρέχουσες αγοραίες τιμές
παροχής σχετικών υπηρεσιών σε άλλους Δήμους της χώρας και, τέλος, των τελών
κοιμητηρίων Δ. Σπάρτης έτους 2018 (Α.Δ.Σ. 448/23-10-2017, ΑΔΑ: Ω1Ψ8Ω1Ν-ΦΛΦ).
Βάσει της Α.Δ.Σ. 448/17, τα τέλη για ταφή & εκταφή είναι 150,00€. Βάσει του παρόντος,
η μέση δαπάνη για ταφή & εκταφή προϋπολογίζεται στα 150,28€.
Α/Α

Περιγραφή εργασιών

ΤΕΜ Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€)

Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων
1.1 ταφής ή παλιών τάφων από τους οποίους
114
έχει γίνει εκταφή.
1.2

Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με
χρήση μικρού σκαπτικού μηχανήματος.

100,00

11.400,00

30

90,00

2.700,00

1.3 Ταφές σε κτιστούς τάφους.

20

90,00

1.800,00

1.4 Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων.

10

60,00

600,00

Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής
2.1 του υπόχρεου για τον τάφο, όταν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.

80

65,00

5.200,00

140

50,00

7.000,00

Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει
εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες
2.2 ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του
υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση.

Άθροισμα 28.700,00€
ΦΠΑ (24%)

6.888,00€

ΣΥΝΟΛΟ 35.588,00€
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί μέχρι το ποσό της ως άνω συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορεί να
τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 25 / 04 / 2018
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 25 / 04 / 2018
Ο Δ/ντης Δ/νσης Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος Π.Ε, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.

Λιακάκος Δημήτριος
Πολ. Μηχ. με A’ βαθμ.
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Υπηρεσία: «Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στα Α’ & Β’
Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας
Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Μελέτης:

Ε6/4/2018

CPV: 98371110-8 Υπηρεσίες
Κοιμητηρίων
Κ.Α.: 45-6162.002
Προϋπολογισμός:
28.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)
6.888,00€, ΣΥΝΟΛΟ:
35.588,00€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης 2018». Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 456162.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σπάρτης, που έχει ίδιο
τίτλο και διαθέτει 35.588,00€.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο : Δήμος Σπάρτης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα οχτώ
ευρώ (35.588,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το τεύχος αυτής της Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί πρότυπο τεύχος και περιλαμβάνει
τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους υπό τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους
των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα υλοποιηθεί η παροχή
υπηρεσίας από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί.
Το αντικείμενο της παρούσας:


Δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που θεωρείται πως ενδέχεται να προκαλέσουν
κίνδυνο βλάβης της δημόσιας υγείας και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται
δραστηριότητες «υγειονομικού ενδιαφέροντος» για τις οποίες ασκείται έλεγχος ή
εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους.



Αποτελεί παροχή υπηρεσίας και όχι έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.



Δεν περιλαμβάνει χειρονακτικές εργασίες εργατοτεχνίτη οικοδομικές ή συναφείς
τεχνικές εν γένει πάσης φύσεως (όπως εργασίες κατασκευής ή συντηρήσεως οδών,
γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, αεροδρομίων και υδραυλικών,
ηλεκτρικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων) που περιλαμβάνονται στην Υ.Α.
55575/Ι.479 (ΦΕΚ 816 Β’ 1965) «περί κωδικοποίησης Κανονισμών ΙΚΑ» όπως αυτή
ισχύει και ιδιαίτερα στα Άρθ. 35 & 38 αυτής.

Άρθρο 2ο : Διατάξεις
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:


N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Άρ.
209: «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως ισχύει.



Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», Άρ. 72:
«Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.



Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»



Αναγκών του Δήμου, που επιβάλλουν την υπηρεσία.
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Οι συμβάσεις εκτελέσεως της παροχής υπηρεσιών είναι
συμβαλλόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

αμφοτεροβαρείς δηλ. οι

Συστατικά στοιχεία των συμβάσεων είναι τα εξής:
α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου της παροχής υπηρεσιών» βάσει του οποίου
δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή του. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη του έργου.
Σε κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου της παροχής υπηρεσιών είναι:
α1) Τα τεύχη της μελέτης της παροχής υπηρεσιών (τεχνικά, οικονομικά, συμβατικά) και οι
εγκριτικές της μελέτης αποφάσεις του κυρίου της παροχής υπηρεσιών.
α2) Η διακήρυξη δημοπρασίας εκτελέσεως της παροχής υπηρεσίας.
α3) Οι αποφάσεις του κυρίου της παροχής υπηρεσίας για τη χρηματοδότηση και την
εκτέλεσή της.
β) Όλα τα στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη
δημοπρασία της παροχής υπηρεσιών.
γ) Η απόφαση του κυρίου της παροχής υπηρεσιών με την οποία κατακυρώθηκε
(εγκρίθηκε) η δημοπρασία.
Τα στοιχεία των συμβάσεων αλληλοσυμπληρώνονται. Τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της
«προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο της παροχής υπηρεσιών,
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού της παροχής υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου
καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται κατά την
κατωτέρω σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, στη Διακήρυξη
της Δημοπρασίας:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Ο Προϋπολογισμός της παρούσας Μελέτης
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης
6. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Η Τεχνική Έκθεση της παρούσας Μελέτης
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης – Διάρκεια Σύμβασης
Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει
διάρκεια ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της
Η εργασία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1)
ημερολογιακό έτος, με δυνατότητα παράτασης χωρίς να γίνει υπέρβαση του συμβατικού
ποσού, βάσει του Άρθ. 217 του Ν. 4412/2016 μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος δεν έχει την
υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.
Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 6ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται με επισκέψεις συνεργείου όποτε παρίσταται σχετική
ανάγκη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στέλνει προσωπικό που θα εκτελεί τις
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εργασίες που απαιτούνται ενώ θα προγραμματίζει και αυτές που απαιτούν μεγαλύτερες
παρεμβάσεις. Το πλήθος και η συχνότητα των επισκέψεων και των ατόμων και ωρών
εργασίας σε κάθε επίσκεψη, μεταβάλλεται ανάλογα με τις υπό εκτέλεση εργασίες.
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παρέχει και εγγυείται, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας μελέτης καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, την καλή εκτέλεση
όλων των εργασιών της παρούσας σύμβασης καθώς και το άριστο αποτέλεσμά τους, με
τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, τα απαραίτητα υλικά και με
την προγραμματισμένη παρουσία της απαραίτητης ομάδας εργασίας.
Ο Ανάδοχος θα ορίσει έναν «διευθύνοντα των εργασιών» (σε περίπτωση ατομικής
επιχείρησης μπορεί και να είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όπως αναφέρονται στο επόμενο Άρθρο 7 ο), ο
οποίος θα έχει κύρια ευθύνη τον ποιοτικό έλεγχο και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών
της παρούσας, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει γνώση των εργασιών, να ελέγχει και να
επιθεωρεί τις εργασίες, να διευθύνει, να ενημερώνει και να κατευθύνει το προσωπικό, να
εκπαιδεύει επί τόπου την ομάδα έργου, να συντονίζει και να (επανα-)προγραμματίζει τις
εργασίες, να στέλνει τις τυχόν απαιτούμενες αναφορές εκτελεσμένων εργασιών,
περιοδικές αναφορές και τυχόν προτάσεις βελτίωσης και να διευθετεί ανά πάσα στιγμή και
επί τόπου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα επαφής μαζί του κατά τις εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση ανάγκης
και θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για μία τουλάχιστον συνάντηση εργασίας με την
επίβλεψη ανά εβδομάδα, στο ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η τυχόν
αντικατάσταση του «διευθύνοντα των εργασιών» κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της
σύμβασης θα γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο : Καταλληλότητα, τεχνικές ικανότητες & εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα εχέγγυα α) καταλληλότητας για την άσκηση της
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και β) τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας (που περιλαμβάνει την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται) για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών
της μελέτης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν. 4412/16 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
επιβάλλει σε οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο συγκεκριμένα κριτήρια,
τα οποία περιγράφονται συγκεκριμένα και περιοριστικά στα Άρθ. 75 και 80 καθώς και στα
Παραρτήματα ΧΙ «Μητρώα» και ΧΙΙ «Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής» - Μέρος
ΙΙ: «Τεχνική ικανότητα» του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/16. Για την παρούσα μελέτη /
σύμβαση εφαρμόζονται συγκεκριμένα τα εξής:
Α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει δραστηριότητα συναφή με τις εργασίες της
παρούσας.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθ. 75 του Ν. 4412/16 «οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό», ενώ σύμφωνα με το
Παράρτημα ΧΙ – Μητρώα: «στην Ελλάδα … στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος». Ως
τεκμήριο της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:
i)

Βεβαίωση ένορκη ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος, η οποία συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρει ότι ο
οικονομικός φορέας «δραστηριοποιείται σε παροχή υπηρεσιών κοιμητηρίων διαφορετικών και άλλων από υπηρεσίες γραφείων κηδειών, εργολάβων κηδειών και
μεταφοράς νεκρών- που καταγράφονται με παρόμοιο τρόπο στις διάφορες κοινές
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κωδικοποιήσεις και ονοματολογίες, όπως φερειπείν στον Κώδικα Κοινής Ευρωπαϊκής
Ονοματολογίας (CPV) υπό τον ειδικό κωδικό δραστηριότητας 98371110-8 με τίτλο
“υπηρεσίες νεκροταφείων”, στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων
βάσει του Καν. (ΕΚ) 1893/2006 (ΦΕΚ 2149 Β’ 2008) υπό τον Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) – υποκατηγορία CPA: 96.03.11 με τίτλο “υπηρεσίες
νεκροταφείων και αποτέφρωσης νεκρών”, κλπ», ή -στην περίπτωση εμπορικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΓΕΜΗ που έχουν επιπλέον εγγραφεί σε αυτό και για
«υπηρεσίες νεκροταφείων»- τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ.
Β) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (που περιλαμβάνει την
απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται) για την έντεχνη,
άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της μελέτης:
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αναλάβει και να έχει εμπειρία υλοποίησης
υπηρεσιών με εργασίες παρόμοιας φύσης με την παρούσα.
- O υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να παρουσιάσει έναν υπεύθυνο
(«διευθύνοντα των εργασιών», βλ. και προηγούμενο άρθ. 6), με αρμοδιότητα ιδίως τον
επιτόπιο έλεγχο της ποιότητας των εργασιών της παρούσας τουλάχιστον μία φορά ανά
εβδομάδα εργασιών (μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος σε περίπτωση ατομικής
επιχείρησης).
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
υλοποίηση της παρούσας.
Ως τεκμήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν τα
ακόλουθα στοιχεία & έγγραφα:
i)

Κατάλογος των υπηρεσιών (υπηρεσίες κοιμητηρίων παρόμοιες σε φύση με αυτές της
παρούσας μελέτης) που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με
αναφορά των συμβάσεων με Δήμους, των αντίστοιχων ποσών και των ημερομηνιών,
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών
(βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης).

ii) Αναφορά (υπό μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης) του «διευθύνοντα των εργασιών» με
σύντομο βιογραφικό σημείωμα αυτού και τεκμηρίωση επαρκούς επαγγελματικής
εμπειρία εργασιών παρόμοιων με αυτές της παρούσας παροχής υπηρεσίας
(τουλάχιστον 30 ταφών και 10 εκταφών).
iii) Δήλωση περί διάθεσης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των
περιγραφόμενων εργασιών (εργαλεία χειρός, μικρό σκαπτικό μηχάνημα, κλπ) με
συνοπτική τεχνική περιγραφή αυτών (μέγιστο μήκος και πλάτος σκαπτικού, κλπ).
Εφόσον ο εξοπλισμός θα είναι μισθωμένος, και Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του
εξοπλισμού, για την μίσθωση του στον συμμετέχοντα για την εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας.
Άρθρο 8ο : Ευθύνες αναδόχου
Γνώση συνθηκών του έργου: Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του
αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και
τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και
τις ιδιαιτερότητές τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση
διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια
εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, τις καιρικές συνθήκες και οιεσδήποτε άλλες
τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να
επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την
σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.
Ποιότητα υπηρεσιών & υλικών: Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη θα
παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τα οριζόμενα στη συγγραφή
υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.
Προσωπικό: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει
να είναι κατάλληλα. Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση
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απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του ανάδοχου εφόσον
προφανώς δεν κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την πείρα προσόντα για κανονική εκτέλεση
των υπηρεσιών που ανέλαβαν. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εντολέα στο προσωπικό
του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης
των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον
εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες
λόγω ακαταλληλότητας.
Εξοπλισμός:. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις εργασίες θα διατίθεται από τον Ανάδοχο.
Η μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με ίδια μέσα. Ο ανάδοχος θα
διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε να μπορεί να εκτελεί τις εργασίες
(ταφές – εκταφές) ταυτόχρονα και σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και
ημέρα, όταν προκύψει η ανάγκη.
Ώρες εργασίας: Εφόσον απαιτείται λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των
υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και υπερωριακά, κατά τις αργίες
και Εορτές ή απογευματινές ώρες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση
αυτή καμία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή.
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – ατυχήματα–ζημιές – ασφαλίσεις: Ο ανάδοχος υποχρεούται
να φροντίζει για τη σήμανση, την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του
για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους
εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. Ο
ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη
χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν
γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε
συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.
Οι εργασίες θα ενεργούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. Ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ατομικής
προστασίας που ορίζει ο νόμος για το προσωπικό του.
Η σχετική νομοθεσία περί συνθηκών ασφάλειας στην εργασία αφορά τουλάχιστον στα: Ν.
1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’), Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α’), Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’), Π.Δ.
395/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ 94 Α’), ΟΔ. 2009/104/ΕΚ,
Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 187 Β’), Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.Δ.
105/95 (ΦΕΚ 67 Α’), Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α’), Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α’), Π.Δ.149/06
(ΦΕΚ 159 Α’), Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Εγκ. Υπ. Εργασίας 10406/1206-2012, Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β’), Π.Δ. 31/26-1/5-2-1990 (ΦΕΚ 11 Α’), Ν.
2696/99 (ΦΕΚ 57 Α’), Π.Δ. 22/29-12-33 & Π.Δ. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α’) και ΠΥΡ. ΔΙΑΤ.
4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’).
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και
ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον
εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των
αναφερόμενων στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν
καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει
από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή
παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο
εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με
αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα
μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και
γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
Ο ανάδοχος υπηρεσιών υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό που θα απασχοληθεί από
αυτόν, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμεία ή και
επιπλέον σε μια από τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Οι
σχετικές δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολό τους βαρύνουν αυτόν.
Η αναφορά των ανωτέρω σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, τα ατυχήματα –
ζημιές και τις ασφαλίσεις, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο
αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά
συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις ή εν γένει κακές συνέπειες των
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υπηρεσιών λόγω ακαταλληλότητας.
Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο: Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον
μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του αρμόδιου
αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον
οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της
σύμβασης.
Άρθρο 9ο : Έναρξη εργασιών - Καταγραφή - παρακολούθηση και εποπτεία
εργασιών – Λήξη εργασιών
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το αργότερο εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα συντάξει πρωτόκολλο καταγραφής
όπου θα επισημαίνονται τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των χώρων
& των εγκαταστάσεων των Α’ και Β’ κοιμητηρίων Σπάρτης. Στο τέλος της συμβατικής
περιόδου επίσης θα συνταχθεί και παραδοθεί από τον ανάδοχο πρωτόκολλο καταγραφής
όπου θα ενσωματωθούν όλες οι τυχόν αλλαγές και θα επισημαίνονται τυχόν προβλήματα
που εντοπίστηκαν.
Η επισπεύδουσα υπηρεσία συνεργάζεται με τον Ανάδοχο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία
βάση, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών. Ο Ανάδοχος ενημερώνει την
υπηρεσία που διαχειρίζεται την σύμβαση για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την
πορεία εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και ενημερωτικά για τυχόν βλάβες ή προβλήματα
που διαπιστώθηκαν στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη.
Η υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, ιδιαίτερα δε σε
περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
(χρήση μέσων ατομικής προστασίας, κλπ), της ανωτέρω συνεργασίας – επικοινωνίας με
την υπηρεσία και της τήρησης του Κανονισμού Κοιμητηρίων και της Α.Δ.Σ. περί τελών
κοιμητηρίων. Όταν παραστεί ανάγκη η υπηρεσία που διαχειρίζεται την σύμβαση απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της
σύμβασης ή εισηγείται την επιβολή ποινικών ρητρών.
Άρθρο 10ο : Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 11ο : Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε εργασίας είναι ο καθοριζόμενος στη Τεχνική Προδιαγραφή και
τον προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.
Άρθρο 12ο : Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν:


Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου και του
προσωπικού ή τρίτων.
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Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή
μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές,
εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη
περαίωση της υπηρεσίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμείων, δώρα εορτών, επίδομα
και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων κλπ, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.



Οι δαπάνες χρήσης ή μίσθωσης των εργαλείων και μέσων απαραίτητων για την πλήρη
έντεχνη εκτέλεση της υπηρεσίας.



Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους υπηρεσιών.



Οι δαπάνες αποκατάστασης βλάβης που προξένησε ο ανάδοχος.



Όλες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως, για
τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Άρθρο 13ο : Παραλαβή υπηρεσιών - Τρόπος πληρωμής
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί και παραληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά (έως μία δόση ανά μήνα παροχής της υπηρεσίας),
ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016
και με την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και
περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Οι τιμές
μονάδος θα ισχύουν μέχρι πλήρως περαιώσεως της εργασίας.
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό
ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
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