
         

                                                                          Έργο:   Εργασίες  Ταφών -Εκταφών     της
                                                                                               Δ/νσης    Κοιμητηρίων  και   των
                                                                                               Κοιμητηρίων των Δημοτικών 
                                                                                               Ενοτήτων    
                                                                                                                                                              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΒΟΛΟΣ       16-8-2016   
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 70468
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας
Τηλ.: 24210 95720-1, Fax: 24210 95722
 e mail: koukos0@gmail.com       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων προτίθεται να εκτελέσει  Εργασίες ταφών –εκταφών
στα Κοιμητήρια  της Δ/νσης   Κοιμητηρίων  και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων
των  Δ.Ε.  του  Δήμου  Βόλου.  Ο  προύπολογισμός  είναι  :  19.548,60 €
συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι:
1)  Εργασίες  ταφών  στο  κοιμητήριο  Κούκος  και  στα  Κοιμητήρια  Αγίου

Γεωργίου  Ιωλκού,  Αγίας  Παρασκευής,  Νέων  Παγασών,  Φυτόκου,  Μελισατίκων,
γλαφυρών.

2)  Εργασίες Ταφών στα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων  (Αισωνίας,
Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Πορταριάς).

3)  Εργασίες εκταφών  στα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Αισωνίας,
Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Πορταριάς).
     4)  Εργασίες  μη  αποστεομένης  εκταφής  στα  κοιμητήρια  των  Δημοτικών
Ενοτήτων (Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Πορταριάς).
               Και θα γίνουν σύμφωνα μα την παρακάτω οικονομοτεχνική έκθεση.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1: Χώρος Εργασιών
Η  παρούσα  οικονομοτεχνική  έκθεση  αναφέρεται  στις  εργασίες  υποστήριξης

Λειτουργίας της Δ/ΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ .

Άρθρο 2:Αντικείμενο
Οι  διάφορες  εργασίες  «Υποστήριξης  Λειτουργίας  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΕΝΟΤΗΤΩΝ
»αφορούν:
Τις ταφές και εκταφές των θανόντων ατόμων και τις διάφορες παράπλευρες, επικουρικές
τους εργασίες.

Άρθρο 3:Αιτιολογία
Οι αναφερόμενες (στο άρθρο 2) εργασίες «υποστήριξης Λειτουργίας της  Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ



ΕΝΟΤΗΤΩΝ  »,  κρίνονται  κατεπείγουσες  και  άκρως  απαραίτητες  για  τη  σωστή,
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία – λειτουργικότητα των Κοιμητηρίων της Δ/ΝΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ, καθώς και για τις συνθήκες καλής υγιεινής κατάστασης του περιβάλλοντος
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των τάφων.

Άρθρο 4:Τρόπος εκτέλεσης
Όλες οι αναφερόμενες (στο άρθρο 2) εργασίες γίνονται χειρονακτικά με εργατικό

προσωπικό που λειτουργεί στους χώρους των Κοιμητηρίων αυτοπροσώπως.

Άρθρο 5:Ανάλυση εργασιών
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελούνται από το προσωπικό της αναδόχου

εταιρίας/εργολάβου, θα είναι αναλυτικά οι εξής:

Α. Ταφές
Οι ταφές τεθνεόντων ατόμων πραγματοποιούνται:

α) Σε νέο άνοιγμα ταφικού χώρου (τάφου) διαστάσεων 2,20x1,00x1,00 που γίνεται
με μηχανικό μέσο (τσαπάκι) και ο οποίος (τάφος) μορφοποιείται οριστικά με τα χέρια από
τους εργάτες ταφών – εκταφών.

β)  Σε  παλαιό  ταφικό  χώρο  (από  προηγηθείσα  εκταφή)  μετά  από  το  οριστικό
καθάρισμα και την οριστική μορφοποίηση του χώρου ταφής (τάφου).

Στον  οριστικά,  πλέον,  διαμορφωμένο  ταφικό  χώρο  γίνεται  η  εργασία  ταφής,
δηλαδή το ¨κατέβασμα¨  με  σχοινιά  του φέρετρου  εντός  του  τάφου,  το  σκέπασμα του
ταφικού χώρου με το παρακείμενο (επί του διαδρόμου) από την εκσκαφή ή την εκταφή
χώμα  και  την  τοποθέτηση  πάνω  στο  χώρου  του  μνήματος  των  στεφανιών  της
νεκρώσιμης ακολουθίας.

Η τιμολόγηση της εργασίας  αυτής έγινε  με βάση τα μέχρις  στιγμής υπάρχοντα
δεδομένα και για τριετή διάρκεια ταφής εντός του τάφου – μνημείου.

Β. Εκταφές
Η  εκταφή  των  τεθνεόντων  ατόμων  γίνεται  χειρονακτικά  από  ενα  (1)  άτομο  –

εργάτης ανά μνημείο. Πρώτη εργασία κατά την εκταφή, είναι η αφαίρεση του σταυρού και
των μαρμάρων του μνημείου. Δεύτερη εργασία είναι η αφαίρεση του χώματος έως του
φέρετρου του νεκρού σώματος. Τρίτη εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα
του καπακιού του φέρετρου)της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου
νεκρού. Στην προηγούμενη (3η ) εργασία έχουμε δύο περιπτώσεις:

α) Εάν για οποιοδήποτε λόγω δεν υπάρχει πλήρης αποστέωση του νεκρού , τότε
το φέρετρο ξανασκεπάζεται  με χώμα, επανατοποθετούνται ο σταυρός και το μάρμαρο
κάλυψης του μνημείου, και προσδιορίζεται (λόγω εμπειρίας του εργάτη ταφών – εκταφών
και σύμφωνα με τα ¨ευρήματα¨ εντός του φέρετρου) ο νέος χρόνος εκταφής.

β) Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση, τότε γίνεται η ολοκλήρωση της εκταφής, και
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

Τα οστά της εκταφής μετά από την επιθυμία και εντολή των συγγενικών ατόμων,
που παραβρίσκονται  στην εκταφή,  είτε   μεταφέρονται  κατευθείαν  στο  χωνευτήρι,  είτε
πηγαίνουν για καθαρισμό, πλύσιμο και στέγνωμα, προκειμένου μετά από 4- 5 ημέρες να
τοποθετηθούν εντός μεταλλικού κιβωτίου (οστεοθήκη) και να οδηγηθούν προς φύλαξη
στο οστεοφυλακίου του Κοιμητηρίου, που έγινε η εκταφή.

Η  διάρκεια  του  χρόνου  εκταφής  εξαρτάται  α)  από  το  Κοιμητήριο  που  έγινε  η
εκταφή  β)  από την  πορεία  της  αποστέωσης,  και  γ)από τον  τρόπο ¨διαχείρισης¨  των
οστών (χωνευτήρι ή οστεοφυλάκιο).

Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής  γίνεται με βάση τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα
δεδομένα και για τριετή διάρκεια ταφής εντός του τάφου -μνημείου.



                                                                                          
   Οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στα  γραφεία  του  Τμήματος
Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φερραίου στο κτήριο του Δημαρχείου έως την Πέμπτη
17-08-2016,  ώρα 12,00 π.μ.   Σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς.

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Είδος Εργασιών Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
μονάδας
(ευρώ)

Δαπάνη (ευρώ)

Μερική                  Ολική
Εργασίες Ταφών-

Εκταφών
1. Ταφέςστα Κοιμητήρια 

πρωην συνδέσμου
Τεμάχια 55

2 Ταφές Περιφερειακών 
Κοιμητηρίων Δ.Ε.

Τεμάχια 96

2. Εκταφές Περιφερειακών 
Κοιμητηρίων Δ.Ε.

Τεμάχια 100

3. Εργασίες μη αποστεωμένης
εκταφής Περιφερειακών 
Κοιμητηρίων Δ.Ε.

Τεμάχια 7

Σύνολο Εργασίες 
Ταφών –   Εκταφών

Άθροισμα
ΦΠΑ24%

Γεν.
Σύνολο

      Πληροφορίες στα γραφεία του  τμήματος  Συντήρησης και κατασκευής Έργων  και
στο Τηλέφωνο  2421095720.
     Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα   και οι
συνεταιρισμοί  που ασκούν  δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας , που
λειτουργούν  με  οποιοδήποτε  οργανωτική  μορφή  (ατομικές  ή  εταιρικές  επιχειρήσεις  ,
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά).
        
          Η εργασία  θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο των εργασιών, εφόσον  η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της
μελέτης  και τους όρους της οικονομοτεχνικής έκθεσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
                                          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄                                                     
                                                                                                             

                             
       



 


