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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Τίτλος εργασίας: « Εργασίες ταφών -εκταφών 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ           στο  Δηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής » 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
 _________________________________________________________________________________________  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 € µε Φ.Π.Α. 23% 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ: 45.7336.01 

CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-  Τεχνική Περιγραφή 
-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-  Τεχνικές προδιαγραφές 
-  Προϋπολογισµός 
- Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών - εκταφών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ      στo  ∆ηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφών - εκταφών θανόντων ατόµων και στις διάφορες 

παράπλευρες, επικουρικές τους εργασίες. 

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες για τη εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών 

κοιµητηρίων, διότι το Γραφείο Κοιµητηρίων είναι υποστελεχωµένο. 

Λαµβάνοντας υπόψιν τον πληθυσµιακό όγκο τον οποίο καλύπτουν, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση της 

εργασίας των ταφών και εκταφών σε ανάδοχο, διότι δεν υπάρχει το απαραίτητο µόνιµο προσωπικό µε αποτέλεσµα 

να µη µπορούν να γίνουν όλες οι προβλεπόµενες εργασίες. 

Σκοπός της ανάθεσης είναι οι ταφές – εκταφές καθώς και η επικουρική κάλυψη των ανωτέρω εργασιών σε 

περιπτώσεις ταυτόχρονων γεγονότων τις καθηµερινές και τις αργίες σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας.  

∆εδοµένου των ανωτέρω, η υπηρεσία εκτιµά πως θα πρέπει να γίνει ανάθεση για την κάλυψη των 

αναγκών του δήµου για χρονικό διάστηµα ενός έτους µε εκτιµώµενη ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εντός 

του ∆εκεµβρίου του 2015. 

Οι εργασίες ταφής - εκταφής αξίας 65.150,03 € µε Φ.Π.Α. 23% (52.967,50 € χωρίς Φ.Π.Α.) θα 

χρηµατοδοτηθούν από ίδιους πόρους του ∆ήµου. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κοµοτηνή  15/10/2015 

Ο Συντάξας       Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
           Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Ανακύκλωσης 

ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΕΠΟΠΤΗΣ ∆Ε2 
ΣΙΝΑ∆ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών - εκταφών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ στο  ∆ηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

            

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της εργασίας: 

Η συγγραφή αυτή αφορά στις εργασίες ταφών - εκταφών στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 

Άρθρο 2ο - ∆ιατάξεις που ισχύουν: 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

α) Του Π.∆. 28/80. 

β) Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του Ν.3731/2008). 

γ) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α).  

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες 

διατάξεις». 

 

Άρθρο 3ο - Συµβατικά τεύχη: 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 28/80 είναι:  

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές.  

β) Ο προϋπολογισµός της µελέτης.  

γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.  

δ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης. 

 

Άρθρο 4ο - Σύµβαση, διάρκεια σύµβασης: 

Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κατά νόµο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να 

υπογράψει τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας η οποία θα του κοινοποιηθεί από το αρµόδιο τµήµα. 

Η σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για ένα έτος µε δυνατότητα παράτασης έως και 

δύο (2) µήνες, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπό τους ίδιους όρους και συµφωνίες και πάντως 

χωρίς να γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού της δαπάνης.  

Ο ∆ήµος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες/διάρκεια των εργασιών.  

Ο ∆ήµος δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει τη σύµβαση κατά δύο (2) µήνες, εάν αρνηθεί ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 5ο – Εγγυήσεις: 

Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της αξίας της προσφοράς του αναδόχου προ Φ.Π.Α. (N. 4281/2014), διάρκειας 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται 

κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η εγγυητική 

επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά τη σύνταξη της τελευταίας βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, εντός 

δύο µηνών και εφόσον δεν υπάρχουν οικονοµικές εκκρεµότητες. 



Άρθρο 6ο - Τόπος τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στα δηµοτικά κοιµητήρια του ∆ήµου µε τρόπο και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης και θα εκτελούνται για µεν τις ταφές 

αµέσως µε την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές µετά από σχετική εντολή της καθ ύλη αρµόδιας 

υπηρεσίας και εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. 

Η ενηµέρωση για τις ταφές ή εκταφές θα γίνεται από την Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούµενων 

προϋποθέσεων από τον Κανονισµό Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Κοµοτηνής και έχουν εξοφληθεί οι 

οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνει έγκαιρα τον ανάδοχο για τις ταφές, ώστε να 

υπάρχει ικανός χρόνος για την προετοιµασία του τάφου.  

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο  7ο  - ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη επαγγελµατικού, εµπορικού 

και βιοτεχνικού επιµελητηρίου. 

∆εν γίνονται αποδεκτοί όσοι από τους παραπάνω έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 

 

Άρθρο 8ο - Παραλαβή εργασιών: 

Η παραλαβή των ανατιθέµενων εργασιών θα γίνει 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 9ο - Τρόπος πληρωµής: 

Η πληρωµή της αξίας της παρούσης θα γίνει µετά την έκδοση σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση 

της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Το σχετικό παραστατικό δαπάνης θα εκδίδεται κάθε µήνα στο τέλος αυτού. 

Από την έκδοση του σχετικού παραστατικού δαπάνης και εφόσον έχουν εκτελεσθεί σωστά οι εργασίες, η εξόφληση 

θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών. ∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 10ο - 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 ∆ήµο. 

 

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου: 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας ή ο 

ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 28/80. 

 
      Κοµοτηνή, 15/10/2015 
                  Ο   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

        Συντάκτης                                                                Περιβάλλοντος -.Καθαριότητας - Ανακύκλωσης 
              

 
 

   ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΙΝΑ∆ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

        ΕΠΟΠΤΗΣ    ∆Ε2                                                                                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι εργασίες που προτείνεται να εκτελούνται από το προσωπικό της ανάδοχου εταιρίας 

/εργολάβου θα είναι αναλυτικά οι εξής: 

Α. ΤΑΦΕΣ 

Οι ταφές των τεθνεώντων ατόµων πραγµατοποιούνται: 

1)  Σε νέο άνοιγµα τάφου διαστάσεων 2,20Χ1,20Χ1,50µ και το οποίο µορφοποιείται 
οριστικά από τους εργάτες του ανάδοχου. 

2)  Σε παλαιό ταφικό χώρο (µετά από εκταφή) σε διαστάσεις 2,20Χ1,20Χ1,50µ µετά το 
οριστικό καθάρισµα και την τελική µορφοποίηση. 

3)  Η εργασία ταφής περιλαµβάνει επίσης το κατέβασµα µε σχοινιά του φέρετρου µέσα 
στον τάφο, το σκέπασµα µε χώµα και την τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των 
στεφανιών της νεκρώσιµης ακολουθίας. 

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

Β. ΕΚΤΑΦΕΣ 
Η εκταφή τεθνεώντων ατόµων θα γίνεται χειρονακτικά και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 

Προσεκτική αφαίρεση του σταυρού και των µαρµάρων από το µνήµα. 
Αφαίρεση του χώµατος µέχρι του φέρετρου. 
∆ιαπίστωση (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 ή σε χωνευτήρι ή σε οστεοθήκη (που παραχωρεί το γραφείο κοιµητηρίων) και 
οδηγούνται για φύλαξη στο οστεοφυλάκιο του Κοιµητηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της 
εκταφής ο τάφος σκεπάζεται µε χώµα. 
Σε περίπτωση µεταφοράς των οστών σε άλλο κοιµητήριο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία της 
εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονοµική Υπηρεσία. Η µεταφορά των οστών 
είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του θανόντα. 

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). 



 

Ο εξοπλισµός που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες θα είναι του ανάδοχου όπως 
επίσης και η µεταφορά του προσωπικού της ανάδοχου εταιρίας θα γίνεται µε δικά της µέσα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1.  Ο ανάδοχος αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές 
εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την µη 
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήµατος των µελών 
του συνεργείου του καθώς και σε τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί 
να προέλθει κατά την διάρκεια των πραγµατοποιούµενων εργασιών. 

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

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

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

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

6.  Λόγω της φύσεως των εργασιών, οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται σε όλες τις 
ηµέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. 

7.  Ο ανάδοχος θα έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό και προσωπικό, ώστε να µπορεί να 
εκτελεί τις εργασίες (κηδείες - εκταφές) ταυτόχρονα την ίδια ώρα και ηµέρα, όταν 
προκύψει η ανάγκη. 

 15/10/2015 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ ∆Ε2 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος 

– Καθαριότητας - Ανακύκλωσης 
 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ηµερήσιες 
Ώρες 

Απασχόλησης 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(Ωροµίσθιο) 
(ευρώ) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

(ηµέρες) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 
ΜΗΝΕΣ 

(15 µήνες µε δώρο 
Χριστουγέννων/Πά
σχα και επίδοµα 

αδείας) 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Εργασίες Ταφών -

Εκταφών στο 

Δηµοτικό 

Κοιµητήριο Δήµου 

Κοµοτηνής 

18 6,81 25 15 45.967,50 € 

  

 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 45.967,50 € 

2 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡ∆ΟΣ. 
(ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) 

 

   7.000,00 € 

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ 2 52.967,50 € 

  
 

  Φ.Π.Α. 23% 12.182,53 € 

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 65.150,03€ 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
               Κοµοτηνή, 15- 10 - 2015  
                                  Ο Συντάκτης                                                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
                                                                       
                          
 
 
 
                    ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
                             ΕΠΟΠΤΗΣ ∆Ε2                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
         ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 
      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών - εκταφών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                          

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ηµερήσιες 
Ώρες 

Απασχόλησης 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(Ωροµίσθιο) 
(ευρώ) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

(ηµέρες) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 
ΜΗΝΕΣ 

(15 µήνες µε δώρο 
Χριστουγέννων/Πάσ
χα και επίδοµα 

αδείας) 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Εργασίες Ταφών-
Εκταφών στο 
∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο 
∆ήµου 

Κοµοτηνής 

 

    

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ 1  

2 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡ∆ΟΣ. 
(ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) 

 

    

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ 2  

  
 

  Φ.Π.Α. 23%  

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 


