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Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θυρίδων
οστεοφυλακείων»
και όρων και τεχνικών
προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 20/2015 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αριθμός Απόφασης:71
Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Μαϊου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που
επιδόθηκε την 30-4-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή

Απόντες
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Σας κάνουμε γνωστό ότι για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία
των Δημοτικών Κοιμητηρίων, είναι αναγκαία η προμήθεια ατομικών οστεοφυλακείων.
Κατόπιν τούτου ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε πρόχειρο Διαγωνισμό. Ήδη το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 57/2015 απόφασή του έχει εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα εννέα
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (39.729,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
σύμφωνα με την αριθ. 20/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 45.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του
Ν. 2286/95, της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993), του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005, του N.3463/2006, του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278, του Ν. 4281/2014 (όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους επισυναπτόμενους όρους της
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θυρίδων
οστεοφυλακείων» και τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 20/2015 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νομιμότητας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει :
α. Τους όρους της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
θυρίδων οστεοφυλακείων», ως ακολούθως :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, σε ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης παραλαβής
προσφορών που θα ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις
α. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α
19/1995),
β. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993),
γ. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005
δ. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου
158 παράγραφος και του άρθρου 209.
ε. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
ζ. της Απόφασης Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 και του Ν.
4281/2014
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος
είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 20/2015
Μελέτης γ) η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 20/2015 Μελέτης, δ) ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 20/2015 Μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 32.300,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι συνολική
δαπάνη 39.729,00 €, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ
45.7135.0001.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του
συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 646,00 € και δίδεται με ισόποσο
γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
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συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής είναι σταθερό
και ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέσει προσφορά για μέρος της προμήθειας) . Η
ισχύς της εγγυητικής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς (Η συνολική προσφορά θα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον από την διενέργεια
του διαγωνισμού).
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, και ισχύος τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) μήνες είναι σύμφωνο με
τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –
ΧΟΛΑΡΓΟΥ).
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά (τίτλο προμήθειας) (ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) που
έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα
υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ) που
διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης. (άρθρο 26 παρ.2δ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. (άρθρο 26 παρ.4 ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4590/3.11.2014
ΑΡΘΡΟ 6ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - δημοσιεύσεις
Της διακηρύξεως αυτής και της μελέτης μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στο γραφείο του
Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 213 2002841,842 & 859 όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 15:00 (καθώς και στο site του Δήμου www.dpapxol.gov.gr). Η
δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα,
τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο
23 παρ 5) και θα τοιχοκολληθεί στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι
συνεταιρισμοί.
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Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της παρούσης
διακηρύξεως και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το
διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του,
τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν
στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:
α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού με την οποία θα
δηλώνεται:
i. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
ii. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
iii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
iv. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
v. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του
διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι, η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των μελών του διοικ. συμβουλίου εταιρείας, που
είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
vi. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
vii. Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που προβλέπει η
μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 20/2015).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν Υπεύθυνη
Δήλωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου.
Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας, που έχει το δικαίωμα αυτό και ότι έχει ληφθεί απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου για τη
συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,
απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, στον καταθέτοντα την προσφορά,
βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή. Οι εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης , οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών,
κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών , αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει
περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος
διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του.
Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν
από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.
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Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας
που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον
άλλον τρόπο.
Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκαιρα ή είναι ελλιπή, ο
διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.
γ) Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση
κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά, για τα
οποία έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται
αυτεπάγγελτα. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, πλην αυτών που έχουν εκδοθεί
από Δημόσια αρχή, προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. Όλα τα δικαιολογητικά θα
έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν από
την κείμενη νομοθεσία ισχύει κάτι το διαφορετικό και πρέπει να είναι πλήρη και έγκυρα. Σε περίπτωση
μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη
αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται
σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλύτερη για το φορέα προσφορά. Η
κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του
Δήμου.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων:

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Οι λέξεις «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙΔΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ………………
γ) Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας (διεύθυνση , αριθμό τηλεφώνου, e mail και φαξ του
διαγωνιζόμενου).
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα υπάρχουν:
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β) (Μόνο για την συνεννόηση και σε περίπτωση αναθέσεως της εργασίας) Εξουσιοδότηση ορίζουσα
αντιπρόσωπο του προμηθευτή.
γ) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά.
δ) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (επί ποινή απορρίψεώς της ) τοποθετούνται εις
διπλούν, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται στον κυρίως φάκελο.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. (Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) τιμή ΚΆΘΕ είδους με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ, αριθμητικά και ολογράφως
β) ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
γ) συνολικό ποσό προσφοράς , χωρίς ΦΠΑ, αριθμητικά και ολογράφως
δ) σύνολο ποσού ΦΠΑ , αριθμητικά και ολογράφως
ε) συνολικό ποσό προσφοράς με ΦΠΑ, αριθμητικά και ολογράφως
Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
 Οι προσφερόμενες τιμές στην οικονομική προσφορά, αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
 Η συνολική προσφορά θα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον από την διενέργεια
του διαγωνισμού και θα κατατίθεται εις διπλούν (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ + ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).

ΑΡΘΡΟ 8ο
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού (οδός Περικλέους αριθμ. 55 ταχ. κώδ. 155 61) μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού στην
οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη επίδοση της
προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός.
Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς τη σύγχρονη κατάθεση
πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου και του από το λόγο αυτό απαράδεκτο αυτής
(προσφοράς).
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών
και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευμένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής
μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που
άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από
την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά επιδόσεως και γράφονται στο
πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει
το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος, αναγράφεται δε σ’ αυτό
ο αυτός αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του
διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει για τους αποκλειόμενους.
Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε ορισμένο χρόνο
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει
μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ανακήρυξη μειοδότη - Σύμβαση
Ανάδοχος, για κάθε είδος, κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι
του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να μην εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες και το συμβατικό ποσό. Η σύμβαση / συμβάσεις που θα
προκύψουν κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας έως 31/12/2015 µε δικαίωμα
παράτασης της σύμβασης για τρείς (3) µήνες, µετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου και με
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού ή των αρχικών συμβατικών
ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου
µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς του.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που έκανε το διαγωνισμό,
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο
Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα
πρακτικά του διαγωνισμού μετά των τυχόν ενστάσεων, επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη
απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, εφ’ όσον το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει επιφυλάξει δικαίωμα
επικυρώσεως αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για επικύρωση.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Επιβαρύνσεις
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο που θα του κατακυρωθεί η δημοπρασία.
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές κλπ. όπως
κάθε φορά ισχύουν.

β. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους Όρους και της υπ’ αριθ. 20/2015 Μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας, ως ακολούθως :
•

Διαστάσεις συγκροτήματος οστεοφυλακίων: Τα οστεοφυλάκια θα είναι σε πενταώροφο
συγκρότημα των τριών θυρίδων ίσης χωρητικότητας σε κάθε όροφο. Θα έχει μήκος 2,05 μέτρα,
πλάτος 0,40 μέτρα και ύψος 2,00 μέτρα έκαστο.

•

Κατασκευή συγκροτήματος: Το κάθε συγκρότημα των δεκαπέντε θυρίδων θα είναι
προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα C16-20 με λευκό τσιμέντο και προσθήκη στεγανωτικού υγρού
που θα το καθιστά υδατοστεγές και οπλισμένου με δομικό πλέγμα διπλής εσχάρας διατομής
ανοιγμάτων 10X10cm και Φ6 mm σε αναλογία τέτοια, ώστε η αντοχή του μπετόν να είναι κατηγορίας
225 Β. Τα πλαϊνά τμήματα θα επενδυθούν με λευκό μάρμαρο 2 cm, καθώς και η στέψη τους. Στα
συγκροτήματα αυτά δεν θα επενδυθεί η πλάτη τους με μάρμαρο.

•

Διαστάσεις θυρίδας (εσωτερική): Μήκος 0,57 μ. πλάτος 0,36 μ. και ύψος 0,25 μ. οι οποίες δεν θα
επενδυθούν εσωτερικά με μάρμαρο. Οι θυρίδες θα φράσσονται με θύρα από λευκό μάρμαρο
Βέροιας ή Νέστου, διαστάσεων 0,60X0,30X0,002 μ. Στην πρόσοψη της κάθε θυρίδας και στην
απόληξη των πλαϊνών τοιχωμάτων και της οροφής θα κατασκευαστεί εσοχή διαστάσεων 1X1 cm.
Στην θύρα θα τοποθετηθεί μπρούτζινος κρίκος σε απόχρωση χρυσαφί, κλειδαριά ασφαλείας με δυο
κλειδιά και θα αναρτηθεί ένα γράμμα ή ψηφίο σε χρώμα χρυσαφί που θα δηλώνει τη θέση της
συγκεκριμένης θυρίδας εντός του κοιμητηρίου.
Εικονοστάσι: Προκατασκευασμένο τσιμέντινο εικονοστάσι μήκους 0,45 μ., πλάτους 0.40 μ. και
ύψους 1,25 μ. το οποίο θα επενδυθεί εσωτερικά και εξωτερικά όπου απαιτείται με λευκό μάρμαρο
Βέροιας ή Νέστου πάχους 2 εκατοστών.

•

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 45.7135.0001,
με ποσό 40.000,00.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 32.430,00 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 7.458,90 €,
ήτοι 39.888,90 €.
•

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.370/1995 (ΦΕΚ 199Α)
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντιστοίχων Π.Δ.
67/2000 (ΦΕΚ 45Α), του Ν. 3669/2008 και του Ν. 3463/2006, άρθρο 209, καθώς και από όλες τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ
Θυρίδα οστεοφυλακίου

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
117

Θυρίδα οστεοφυλακίου
Εικονοστάσι

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

200,00

23.400,00

48

160,00

7.680,00

9

150,00

1.350,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.430,00
Φ.Π.Α 23% 7.458,90
ΔΑΠΑΝΗ 39.888,90

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους,
βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών
συμβατικών τευχών. Όπου στην παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», νοείται ο Δήμος ΠαπάγουΧολαργού, όπου «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής των υλικών της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
 Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) και όλες οι διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.370/1995 (ΦΕΚ 199Α) όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντιστοίχων Π.Δ. 67/2000 (ΦΕΚ
45Α)
 Ο Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
 Το Π.Δ. 173/90 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως τροποποιήθηκε με το 137/91 ή του
οικείου κανονισμού προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως των νέων βάσει
του Ν. 2286/95.
 Το Π.Δ. 105/89 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο κλπ., με την
επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έγιναν μεταγενέστερα.
 Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
 Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τεύχη δημοπρατήσεως, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος
τα κατωτέρω:
Ο Προϋπολογισμός
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Έκθεση
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Η Προσφορά του Προμηθευτή
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τα υλικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους ή και τμηματικά, ανάλογα με τις εντολές της Υπηρεσίας, αλλά
μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης των υλικών (μετά από εντολή της Υπηρεσίας) θα πρέπει να
παραδίδεται από τον προμηθευτή η ποσότητα που κάθε φορά θα είναι απαραίτητη μέχρι τέλους του
συμβατικού χρόνου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το ποσό κ τις ποσότητες των ειδών
προς προμήθεια της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες του.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η προθεσμία εκτελέσεως της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης έως και 31/12/2013, κατόπιν υποβολής της παραγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου. Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33
του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσφερόμενα υλικά, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καινουργή και σύμφωνα με τους όρους των
αντιστοίχων προδιαγραφών. Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν
τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που αναφέρονται στο
άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών μετά την υποβολή παραγγελίας. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 10ο-ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά της παραπάνω προμήθειας του Δήμου θα μεταφέρονται επί τόπου σε σημείο που θα υποδειχθεί
από την αρμόδια υπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή. Η παράδοση των
υλικών θα γίνεται εντός των εργασίμων ωρών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 11ο- ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που
προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
ΑΡΘΡΟ 12ο- ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από δύο μήνες από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου και αφού
συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 13ο-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη
διάρκεια της προμήθειας. Τυχόν αναθεώρηση στις τιμές προσφοράς νοείται μόνο κατά τις αντίστοιχες
διατάξεις περί αναθεώρησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 15ο-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των υλικών μεταφορικά μέσα, και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό
προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών στον τόπο της προμήθειας βαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 (Αντικείμενο της προμήθειας)
Η προμήθεια αυτή αναφέρεται σε προκατασκευασμένες θυρίδες οστεοφυλακίου για τα νεκροταφεία
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού .
ΑΡΘΡΟ 2 ( Ισχύουσες διατάξεις )
Ο διαγωνισμός της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και εγκυκλίους που ισχύουν
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.370/1995 (ΦΕΚ 199Α) όπως
αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντιστοίχων Π.Δ. 67/2000 (ΦΕΚ
45Α), του Ν. 3669/2008 και του Ν. 3463/2006, άρθρο 209, καθώς και από όλες τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 3 ( Τεχνικές προδιαγραφές )
* Διαστάσεις συγκροτήματος οστεοφυλακίων: Τα οστεοφυλάκια θα είναι σε τετραώροφο ή
πενταώροφο συγκρότημα των τριών θυρίδων ίσης χωρητικότητας σε κάθε όροφο. Θα έχει μήκος
2,05 μέτρα, πλάτος 0,40 μέτρα και ύψος 2,00 μέτρα έκαστο.
* Κατασκευή συγκροτήματος: Το κάθε συγκρότημα των δεκαπέντε θυρίδων θα είναι
προκατασκευασμένο από σκυρόδεμα C16-20 με λευκό τσιμέντο και προσθήκη στεγανωτικού υγρού
που θα το καθιστά υδατοστεγές και οπλισμένου με δομικό πλέγμα διπλής εσχάρας διατομής
ανοιγμάτων 10X10cm και Φ6 mm σε αναλογία τέτοια, ώστε η αντοχή του μπετόν να είναι κατηγορίας
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225 Β. Τα πλαϊνά τμήματα θα επενδυθούν με λευκό μάρμαρο 2 cm, καθώς και η στέψη τους. Στα
συγκροτήματα αυτά δεν θα επενδυθεί η πλάτη τους με μάρμαρο.
* Διαστάσεις θυρίδας (εσωτερική): Μήκος 0,57 μ. πλάτος 0,36 μ. και ύψος 0,25 μ. οι οποίες δεν θα
επενδυθούν εσωτερικά με μάρμαρο. Οι θυρίδες θα φράσσονται με θύρα από λευκό μάρμαρο
Βέροιας ή Νέστου, διαστάσεων 0,60X0,30X0,002 μ. Στην πρόσοψη της κάθε θυρίδας και στην
απόληξη των πλαϊνών τοιχωμάτων και της οροφής θα κατασκευαστεί εσοχή διαστάσεων 1X1 cm.
Στην θύρα θα τοποθετηθεί μπρούτζινος κρίκος σε απόχρωση χρυσαφί, κλειδαριά ασφαλείας με δυο
κλειδιά και θα αναρτηθεί ένα γράμμα ή ψηφίο σε χρώμα χρυσαφί που θα δηλώνει τη θέση της
συγκεκριμένης θυρίδας εντός του κοιμητηρίου.
* Εικονοστάσι: Προκατασκευασμένο τσιμέντινο εικονοστάσι μήκους 0,45 μ., πλάτους 0.40 μ. και
ύψους 1,25 μ. το οποίο θα επενδυθεί εσωτερικά και εξωτερικά όπου απαιτείται με λευκό μάρμαρο
Βέροιας ή Νέστου πάχους 2 εκατοστών.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Χρύσα Παρίση.
5 Αγλαϊα Σουρανή.

