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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεσσαλονίκη  17-12-2015 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Α.Π.4490 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Θ Ε Μ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων 

υπαίθριων οστεοθηκών των δώδεκα (12) θυρίδων», συνολικού προϋπολογισμού 57.859,20 

ευρώ, με Φ.Π.Α. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006. 

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

3) Τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα χρηματικά όρια. 

6) Το εδάφιο γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

7) Την αριθμ. η αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

8) Την αριθμ. 228/2015 απόφαση του Προέδρου. 

9) Την αριθμ. 4189/25-11-2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου. 

10) Την αριθμ. 101/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

11) Το γεγονός ότι η δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 57.859,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ 

(28) προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθηκών που η καθεμία θα αποτελείται από 

δώδεκα (12) θυρίδες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.859,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 23%) έτσι ώστε να αποδοθούν σε χρήση συνολικά 336 θυρίδες φύλαξης οστών 

(οστεοθυρίδες), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Κοιμητηρίου για το έτος 2016.  
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Οι εξωτερικές διαστάσεις της κάθε οστεοθήκης θα είναι: μήκος 205 cm, πλάτος 45 cm 

και μεταβλητό ύψος από 1,68 m στα άκρα έως 2,08 m στο μέσον. Στο παραπάνω ύψος δεν 

υπολογίζεται η βάση έδρασης της οστεοθήκης. Η βάση έδρασης θα κατασκευασθεί από την 

υπηρεσία. 

 Η κάθε οστεοθήκη στην πρόσθια όψη θα έχει συνολικά δώδεκα θυρίδες (τέσσερις 

σειρές θυρίδων με τρεις θυρίδες στην κάθε σειρά). Οι ελάχιστες ελεύθερες διαστάσεις κάθε 

θυρίδας θα είναι: μήκος  57 cm, πλάτος (βάθος) 36 cm και ύψος 30 cm. Στο άνοιγμα κάθε 

θυρίδας θα τοποθετηθεί λευκή μαρμάρινη πλάκα καταλλήλων διαστάσεων και πάχους 2 cm 

η οποία περιμετρικά θα έχει εγκοπή στην οποία θα τοποθετηθεί και λάστιχο στεγανότητας, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ερμητικό κλείσιμο της θυρίδας. Σε κάθε οστεοθυρίδα θα 

τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας και αρίθμηση. Η αρίθμηση θα γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις τις υπηρεσίας. 

Στο άνω μέρος της κατασκευής θα τοποθετηθεί δίρριχτη στέγη, διαστάσεων 1,45 m x 

40 m, αποτελούμενη από δύο τριγωνικά αετώματα, μέγιστου ύψους 0,40 m, και δύο πλάκες 

επικάλυψης. Το αέτωμα της πρόσοψης (μετώπη) θα είναι επικαλυμμένο με μάρμαρο λευκό. 

Αναλυτικότερα η κάθε οστεοθήκη θα αποτελείται από τα εξής προκατασκευασμένα 

τεμάχια: 

1. Τέσσερα τεμάχια των τριών εν σειρά οστεοθυρίδων, εξωτερικών διαστάσεων του 

καθενός εξ αυτών (μήκος x πλάτος x ύψος) 2,01 m x 0,40 m x 0,38 m. 

2. Πέντε πλάκες  οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος) 

2,05 m x 0,45 m x 0,03 m οι οποίες στην μία πλευρά του μήκους θα φέρουν 

κατάλληλη πατούρα για την συγκράτηση των μαρμαρίνων πλακών επικάλυψης 

των ανοιγμάτων των θυρίδων.  

3. Επιστέγαση της κατασκευής.  

4. Δώδεκα μαρμάρινες  πλάκες επικάλυψης των ανοιγμάτων των θυρίδων 

διαστάσεων 0,60 m x 0,35 m x 0,02 m.  

 Απόκλιση από τις επιμέρους διαστάσεις γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι η 

απόκλιση στις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνάει το 10% και τηρούνται οι 

ελάχιστες ελεύθερες διαστάσεις των θυρίδων. 

Όλα τα επιμέρους τμήματα της κάθε οστεοθήκης θα είναι προκατασκευασμένα από 

εμφανές σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ188. Για την 

σύνθεση του σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί λευκό τσιμέντο και λεπτόκοκκα αδρανή υλικά 

κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης ώστε να επιτυγχάνεται η ανωτέρω αναγραφόμενη 

αντοχή του σκυροδέματος και θα προστεθεί κατάλληλο στεγανωτικό υλικό που να καθιστά το 

σκυρόδεμα υδατοστεγές. Όλα τα τμήματα της κάθε οστεοθήκης, κατά την τοποθέτηση, θα 

συνδεθούν μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να λειτουργεί ως ένας ενιαίος φέροντας 

οργανισμός.  

Η όλη κατασκευή θα καλύπτεται από τουλάχιστον δεκαετή (10 έτη) εγγύηση αντοχής 

στα φορτία (ίδιο βάρος, βάρος οστεοκιβωτίων και οστών, άνεμος, χιόνι κλπ) που θα 
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επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και από εγγύηση αντοχής της κατασκευής στις 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση εμφάνισης ρηγματώσεων ή άλλων ενδείξεων 

για την μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλονται στη ποιότητα των υλικών ή σε 

κακοτεχνία κατά την κατασκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει  ολόκληρη 

την οστεοθήκη. 

 Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής 

Θεσσαλονίκης εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση των Οστεοθηκών στις 

θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

 

1) Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη 

από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο 

διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης 

μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την 

Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες. 

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν κατασκευαστική ή εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο οικείο μητρώο. 

5) Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους 

πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 

αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 
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v. 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. 

β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου. 

6) Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε μια από τις 

ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης ξεχωριστά ή και για το σύνολο της μελέτης. Ο 

Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει 

μειοδότη, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Σε περίπτωση, που η προμήθεια των 

ειδών όλων των ομάδων ανατεθεί σε έναν προμηθευτή, ο οποίος θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή εξετάζεται η οικονομική προσφορά του για το σύνολο των ειδών, χωρίς να 

επηρεάζει ενδεχόμενη μη μειοδοσία του για ορισμένα είδη ή ομάδες. 

7) Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση 

κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της 

προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που δεν εκδίδονται ή και μπορούν να 

αναζητούνται αυτεπάγγελτα.  

  8) Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα 

είδη είναι αρίστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την 

οποία τα προορίζει ο Σύνδεσμος Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

 9) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές 

προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

  10) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς ΦΠΑ. 

11) Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής 

Θεσσαλονίκης εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης. 

12) Η όλη κατασκευή θα καλύπτεται από τουλάχιστον δεκαετή (10 έτη) εγγύηση 

αντοχής στα φορτία (ίδιο βάρος, βάρος οστεοκιβωτίων και οστών, άνεμος, χιόνι κλπ) που θα 

επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και από εγγύηση αντοχής της κατασκευής στις 

εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση εμφάνισης ρηγματώσεων ή άλλων ενδείξεων 

για την μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλονται στη ποιότητα των υλικών ή σε 

κακοτεχνία κατά την κατασκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει  ολόκληρη 

την οστεοθήκη. 
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 13) Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση των Οστεοθηκών 

στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' 

άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των υλικών, με την έκδοση αντίστοιχων 

εξοφλητικών τιμολογίων. 

14) Εφόσον η επιτροπή παραλαβής του Συνδέσμου διαπιστώσει παραβάσεις των 

όρων της παρούσας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση 

καταγγέλλεται από το Σύνδεσμο. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή 

των υλικών, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται. 

15) Στην αξία κάθε πληρωμής του αναδόχου, εκτός των λοιπών φόρων και 

κρατήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από το Σύνδεσμο στο 

όνομα και για λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό 

της Εθνικής Τράπεζας (άρθρο 61 του Ν. 4146/2013). Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης 

(0,10%) διενεργείται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α.). 

16) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

16) Η παρούσα διακήρυξη, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Συνδέσμου, στο δικτυακό του τόπο στη διεύθυνση: www.sddt.org.gr και 

να δημοσιευθεί στη εφημερίδα «Μακεδονία». 

 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 101/2015 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

 

 

Τελίδης Αναστάσιος  

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης 

 


	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

