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Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 31-10-2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/58910 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας 
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                            

                

Θέμα :  «Ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων προσώπων» 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5193/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 00-

6495.0027 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/865.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004935621 2019-05-14 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005082000 2019-06-10 

8) Το με αριθμό πρωτ. 14/25288/16-5-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩ1Ρ-Χ5Ρ





2 

 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων προσώπων, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 4.960,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την Τετάρτη 6/11/2019 και καταληκτική 

ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της υπηρεσίας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπο τους της παραγράφου 1α   έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 

4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που 

ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την 

εταιρεία. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

 Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 
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ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

       Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια και 

στις διάφορες συνοδευτικές και επικουρικές εργασίες που προκύπτουν απ’ αυτές. Οι 

ταφές θα πραγματοποιούνται από τον Δήμο Ρόδου στις περιπτώσεις ενδεών (άπορων) 

δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Ρόδου, ανεξαρτήτως δόγματος, κατόπιν αιτήσεως 

προσφιλών του θανόντος προσώπων, υπό τον όρο ότι ο θανών διέθετε βιβλιάριο απορίας 

σε ισχύ, ή εφόσον η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με έκθεσή της βεβαιώσει την 

κατάσταση απορίας του θανόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Ρόδου.  

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες, καθώς το Τμήμα Κοιμητηρίων του Δήμου 

Ρόδου την παρούσα χρονική στιγμή δεν διαθέτει το κατάλληλο εργατοτεχνικό 

προσωπικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που προκύπτουν από την πληθυσμιακή 

κάλυψη του Δήμου.  

Οι εργασίες ταφής, προϋπολογισμού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου.  

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι εργασίες ταφής θα γίνονται χειρωνακτικά και εφόσον λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής 

προστασίας των εργαζόμενων του αναδόχου.  

Για τους ενήλικες οι ταφές θα γίνονται σε συνηθισμένους τάφους διαστάσεων 2,20μ. Χ 

1,0 μ. και για τα παιδιά σε τάφους διαστάσεων 1,10μ. Χ 0,50μ. Το γενικό βάθος θα 

είναι περίπου 1,80μ. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,0μ. 

χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου. 

Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γεώλοφος ύψους 

τουλάχιστον 0,25μ.  

Ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή 

Υγειονομικό Κανονισμό θα γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα. Εφόσον δεν υφίσταται 
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τέτοιο τμήμα στο κοιμητήριο, ο ενταφιασμός θα γίνεται σε συγκεκριμένο ταφώνα του 

κοιμητηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανοίγεται το φέρετρο.  

Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός αν δεν προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου ότι 

έχουν παρέλθει 12 ώρες από την τελευταία πνοή. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και την υποχρέωση για την καταβολή 

των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων, των κυρώσεων που 

προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη τυχόν 

εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη 

πρόκληση βλάβης σε τρίτους, πρόσωπα ή υλικά, που μπορεί να προέλθουν κατά την 

διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών.  

1. Οι εργασίες ταφής ενεργούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας 

υγείας και εφόσον ληφθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του 

αναδόχου.  

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα απαραίτητα 

υλικά ταφής, καθώς και τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για τις ανάγκες της 

κηδείας.  

3. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι πεπειραμένο για το είδος της 

συγκεκριμένης εργασίας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την 

αντικατάσταση απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού 

του ανάδοχου.  

4. Η μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη 

αυτού.  

5. Λόγω της φύσεως των εργασιών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εντός του 

ωραρίου λειτουργίας των κοιμητηρίων.  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  

Εργασία ταφής  Ταφή 10 400 4.000,00 

Σύνολο  4.000,00 

Φ.Π.Α  24% 960,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.960,00 
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