
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  23-11-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 

69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 34317/19-11-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας 

διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

 

  Στη συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πούρος 

Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 

4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 661η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης υπηρεσιών ταφών» αναφέρει πως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση 

αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η 

παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική 

επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων 

πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 

παρέχονται.».  Επίσης,  θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 33500/11-11-

2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας 
 
΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

2. Το άρθρο 178 του  Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2021), 

3. Το άρθρο  117 του Ν.4674/2020, 

4. Το άρθρο 57 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021), που τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν. 3979/2011 ως εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να αποφασίζει 
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για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και 
δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και 
ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό.  Με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται ιδίως 
το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 
αυτές παρέχονται»,  

5. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

6. Τον ισχύοντα Κανονισμό Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Α.Δ.Σ. 585/2018, 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκή αριθμό υπηρετούντων τακτικών 
υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα κοιμητήρια, 

8. Ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών- και μάλιστα με απόλυτη συνέπεια χωρίς 
κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή- συνεπάγεται πολύ 
σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, 

 
Παρακαλούμε για την έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: 

1. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Α.Μ. 118/2021) 
2. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 

116/2021) 
3. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Α.Μ. 112/2021) 
4. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» (Α.Μ. 115/2021) 
5. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» (Α.Μ. 117/2021). 

 
  Συνημμένα: Οι υπ΄ αριθ. 118/2021, 116/2021, 112/2021, 115/2021 και 117/2021 μελέτες της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 
     Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τις αριθ. 118/2021, 116/2021, 112/2021, 

115/2021 και 117/2021 μελέτες, που έχουν συνταχθεί από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ιφιγένεια 

Βόσσου κι έχουν θεωρεί από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. 

Ουρανία Σούκουλη, των οποίων οι τεχνικές εκθέσεις κι οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί έχουν ως 

εξής: 

 

1)Α.Μ. 118/2021 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 

προϋπολογισμού 37.150,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 
118. 
2. Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, άρθρο 209. 
4.  Ν.4795/2021 άρθρο 57  (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) όπως τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011 «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
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επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 
5. Τη νομοθεσία περί νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και 
προβλέψεων των Κ.Υ.Α. Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του 
Άρθ. 49α του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει 
και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων (Απόφ. Δ.Σ. 585/2018, 
ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) όπως εκάστοτε ισχύει. 
6. Τη Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017) και την  Υ.Α. 47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) όπου οι 
εργασίες της παρούσας δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη δημόσια υγεία και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες 
ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Δημοτικών 
Κοιμητηρίων 
 
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – 
Εκταφών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Κορίνθου» στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Κορίνθου ήτοι 
 

Κοινότητα Κορίνθου 
Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής 

Κοιμητήριο Αγ.Σπυρίδωνα 

Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου  
Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής 

Κοιμητήριο Αγ.Αννας 

Κοινότητα Εξαμιλίων Κοιμητήριο Εξαμιλίων 

Κοινότητα Ξυλοκέριζας 
Κοιμητήριο Ξυλοκέριζας 

Κοιμητήριο Κεχραιών 

Κοινότητα Σολομού 
Κοιμητήριο Σολομού  

Κοιμητήριο Λευκων  

 
 
Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – Εκταφών κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Κορίνθου» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
1. ΤΑΦΕΣ 

1.1 Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών ταφικών χώρων  

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής για την 
υποδοχή του φέρετρου ενδεικτικών διαστάσεων 2,00x1,00x1,50m, στο κατέβασμα με σχοινιά του 
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο σκέπασμα με χώμα και τη 
δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου 
των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι 
καθαρός και τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, οι 
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή  του φέρετρου, 
η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου.  

1.2 Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος  

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με σκαπτικό μηχάνημα  
σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου 
πτώματος μέσα στον τάφο, στο χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου 
ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. . Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και 
τακτοποιημένος.  
Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης σκαπτικού μηχανήματος με κάδο εκσκαφής χωρίς νύχια. 
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Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του προτεινόμενου από τον 
ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από 
την υπηρεσία των συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη. 

1.3.Ταφές σε κτιστούς τάφους. 

Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε κρύπτη (φερετροθήκη) 
κτιστού τάφου και η επίβλεψη της ορθής και αεροστεγούς σφράγισης της κρύπτης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από τις εργασίες στον 
ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, η 
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα 
σφραγίσεως, κλπ), η αεροστεγής σφράγιση με τη δημιουργία τοίχου σφράγισης της κρύπτης (που 
συνιστά τμήμα του μνημείου, εφόσον ενώνεται οργανικά με αυτό), τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του φέρετρου. 
 
1.4.  Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων. 
Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή υπολείμματα ιστών 
εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης 
του χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο ενδεικτικών διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m. Ο 
χώρος μετά την τέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.  
 
2. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ) 

 
2.1. Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν διαπιστώνεται 
πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην προσεκτική αφαίρεση των μαρμάρων από το 
μνήμα, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρωνακτική 
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των οστών και στην 
απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε οστεοθήκη και οδηγούνται σε προς φύλαξη σε 
οστεοφυλάκιο στου κοιμητηρίου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε άλλο κοιμητήριο, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου) και απολυμαντικών / 
αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των 
οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του 
θανόντα. 
 
2.2. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν 
αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 13 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου. 
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης (αποκόλλησης, 
μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην 
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χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη 
διαπίστωση της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.  
Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την εκ νέου 
χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου. 
Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την 
ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, την 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον 
αδρό καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
 
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν 
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρωνακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, 
στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου 
χειρωνακτική κάλυψη του φέρετρου / επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της 
αρχικής του στάθμης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
 
Παρατηρήσεις. Γενικές προδιαγραφές εργασιών 

1. Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Κοιμητήρια της  Δ.Ε. Κορίνθου 
2. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 

υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού του Α.Ν. 445/1968. 
3. Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει δοθεί 

σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα γίνεται από 
την Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό 
Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των 
θανόντων. 

4. Οι ταφές θα εκτελούνται αμέσως με την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές μετά 
από σχετική  εντολή της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 

5. Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.  
6. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει ικανός 

χρόνος για την προετοιμασία των εργασιών. 
7. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε πρόβλημα που 

παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, ζημιές, 
κλπ). 

8. Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω 
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της παρούσας. 

9. Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημόσιας υγείας, περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και περί νεκροταφείων και 
ενταφιασμού νεκρών. 

10. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες τις 
ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως και 
ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα. 

Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές 
ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς δραστηριότητες και 
να έχουν συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων 
καταλληλόλητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν 
4412/2016. 
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Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  214 €140,00 €29.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €29.960,00 

 ΦΠΑ 24%:  €7.190,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €37.150,40 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €37.150,04€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0005 και τίτλο πίστωσης ‘Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Κορίνθου ’. 
 

2)Α.Μ. 116/2021 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - 

ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1.Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118. 
2.Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, άρθρο 209. 
4..  Ν.4795/2021 άρθρο 57  (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) όπως τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011 «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 
5. Τη νομοθεσία περί νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και 
προβλέψεων των Κ.Υ.Α. Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του 
Άρθ. 49α του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει 
και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων (Απόφ. Δ.Σ. 585/2018, 
ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) όπως εκάστοτε ισχύει. 
6. Τη Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017) και την  Υ.Α. 47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) όπου οι 
εργασίες της παρούσας δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη δημόσια υγεία και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες 
ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Δημοτικών 
Κοιμητηρίων 
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Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – 
Εκταφών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου ήτοι 
 

Κοινότητα Άσσου 
Κοιμητήριο Άσσου 

Κοιμητήριο Βεληνιάτικων  

Κοινότητα Κάτω Άσσου  Κοιμητήριο Κάτω Άσσου 

Κοινότητα Λεχαίου Κοιμητήριο Λεχαίου 

Κοινότητα Περιγιαλίου Κοιμητήριο Περιγιαλίου 

 
Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – Εκταφών κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Άσσου - Λεχαίου» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
3. ΤΑΦΕΣ 

1.1 Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών ταφικών χώρων  

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής για την 
υποδοχή του φέρετρου ενδεικτικών διαστάσεων 2,00x1,00x1,50m, στο κατέβασμα με σχοινιά του 
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο σκέπασμα με χώμα και τη 
δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου 
των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι 
καθαρός και τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, οι 
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή  του φέρετρου, 
η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου.  

1.2 Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος  

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με σκαπτικό μηχάνημα  
σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου 
πτώματος μέσα στον τάφο, στο χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου 
ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. . Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και 
τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του προτεινόμενου από τον 
ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από 
την υπηρεσία των συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη. 

1.3.Ταφές σε κτιστούς τάφους. 

Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε κρύπτη (φερετροθήκη) 
κτιστού τάφου και η επίβλεψη της ορθής και αεροστεγούς σφράγισης της κρύπτης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από τις εργασίες στον 
ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, η 
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα 
σφραγίσεως, κλπ), η αεροστεγής σφράγιση με τη δημιουργία τοίχου σφράγισης της κρύπτης (που 
συνιστά τμήμα του μνημείου, εφόσον ενώνεται οργανικά με αυτό), τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του φέρετρου. 
 
1.4.  Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων. 
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Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή υπολείμματα ιστών 
εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης 
του χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο ενδεικτικών διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m. Ο 
χώρος μετά την τέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.  
 
4. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ) 

 
2.1. Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν διαπιστώνεται 
πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην προσεκτική αφαίρεση των μαρμάρων από το 
μνήμα, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρωνακτική 
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των οστών και στην 
απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε οστεοθήκη και οδηγούνται σε προς φύλαξη σε 
οστεοφυλάκιο στου κοιμητηρίου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε άλλο κοιμητήριο, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου) και απολυμαντικών / 
αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των 
οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του 
θανόντα. 
 
2.2. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν 
αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 13 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου. 
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης (αποκόλλησης, 
μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην 
χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη 
διαπίστωση της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.  
Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την εκ νέου 
χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου. 
Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την 
ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, την 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον 
αδρό καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
 
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν 
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρωνακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, 
στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου 
χειρωνακτική κάλυψη του φέρετρου / επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της 
αρχικής του στάθμης. 
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Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
 
Παρατηρήσεις. Γενικές προδιαγραφές εργασιών 

1.Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Κοιμητήρια της  Δ.Ε. Άσσου - 
Λεχαίου 
2.Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 
υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού του Α.Ν. 445/1968. 
3.Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει δοθεί 
σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα γίνεται από 
την Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό 
Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των 
θανόντων. 
4.Οι ταφές θα εκτελούνται αμέσως με την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές μετά 
από σχετική  εντολή της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
5.Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.  
Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει ικανός 
χρόνος για την προετοιμασία των εργασιών. 
6.Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε πρόβλημα 
που παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, 
ζημιές, κλπ). 
7.Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω 
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της παρούσας. 
8.Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημόσιας υγείας, περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και περί νεκροταφείων και 
ενταφιασμού νεκρών. 
9.Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες τις 
ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως και 
ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα. 

Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές 
ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς δραστηριότητες και 
να έχουν συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων 
καταλληλόλητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν 
4412/2016. 
 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 
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Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €26.040,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0004 και τίτλο πίστωσης ‘Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Άσσου - Λεχαίου ’. 
 
3)Α.Μ. 112/2021 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 

προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1.Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118. 
2.Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, άρθρο 209. 
4..  Ν.4795/2021 άρθρο 57  (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) όπως τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011 «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 
5. Τη νομοθεσία περί νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και 
προβλέψεων των Κ.Υ.Α. Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του 
Άρθ. 49α του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει 
και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων (Απόφ. Δ.Σ. 585/2018, 
ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) όπως εκάστοτε ισχύει. 
6. Τη Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017) και την  Υ.Α. 47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) όπου οι 
εργασίες της παρούσας δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη δημόσια υγεία και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες 
ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Δημοτικών 
Κοιμητηρίων 
 
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – 
Εκταφών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού» στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Σαρωνικού ήτοι 
 

Κοινότητα Γαλατακίου 

Κοιμητήριο  Γαλατακίου 

Κοιμητήριο Ρητού 

Κοιμητήριο Αλμυρής 

Κοινότητα Αθικίων 
Κοιμητήριο Αθικίων 

Κοιμητήριο Αλαμάνου 

Κοινότητα Κατακαλίου Κοιμητήριο Κατακαλίου 

Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Κοιμητήριο Αγίου Ιωάννου 

 

Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – Εκταφών κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Σαρωνικού» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
5. ΤΑΦΕΣ 

1.1 Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών ταφικών χώρων  
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Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής για την 
υποδοχή του φέρετρου ενδεικτικών διαστάσεων 2,00x1,00x1,50m, στο κατέβασμα με σχοινιά του 
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο σκέπασμα με χώμα και τη 
δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου 
των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι 
καθαρός και τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, οι 
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή  του φέρετρου, 
η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου.  

1.2 Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος  

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με σκαπτικό μηχάνημα  
σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου 
πτώματος μέσα στον τάφο, στο χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου 
ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. . Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και 
τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του προτεινόμενου από τον 
ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από 
την υπηρεσία των συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη. 

1.3.Ταφές σε κτιστούς τάφους. 

Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε κρύπτη (φερετροθήκη) 
κτιστού τάφου και η επίβλεψη της ορθής και αεροστεγούς σφράγισης της κρύπτης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από τις εργασίες στον 
ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, η 
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα 
σφραγίσεως, κλπ), η αεροστεγής σφράγιση με τη δημιουργία τοίχου σφράγισης της κρύπτης (που 
συνιστά τμήμα του μνημείου, εφόσον ενώνεται οργανικά με αυτό), τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του φέρετρου. 
 
1.4.  Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων. 
Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή υπολείμματα ιστών 
εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης 
του χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο ενδεικτικών διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m. Ο 
χώρος μετά την τέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.  
 
6. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ) 

 
2.1. Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν διαπιστώνεται 
πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην προσεκτική αφαίρεση των μαρμάρων από το 
μνήμα, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρωνακτική 
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των οστών και στην 
απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε οστεοθήκη και οδηγούνται σε προς φύλαξη σε 
οστεοφυλάκιο στου κοιμητηρίου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε άλλο κοιμητήριο, 
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ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου) και απολυμαντικών / 
αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των 
οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του 
θανόντα. 
 
2.2. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν 
αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 13 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου. 
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης (αποκόλλησης, 
μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην 
χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη 
διαπίστωση της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.  
Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την εκ νέου 
χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου. 
Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την 
ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, την 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον 
αδρό καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
 
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν 
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρωνακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, 
στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου 
χειρωνακτική κάλυψη του φέρετρου / επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της 
αρχικής του στάθμης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
 
Παρατηρήσεις. Γενικές προδιαγραφές εργασιών 

1..Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Κοιμητήρια της  Δ.Ε. Σαρωνικού  
2.Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 
υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού του Α.Ν. 445/1968. 
3.Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει δοθεί 
σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα γίνεται από την 
Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό Κοιμητηρίων 
του Δήμου Κορινθίων και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. 
4.Οι ταφές θα εκτελούνται αμέσως με την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές μετά από 
σχετική  εντολή της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
5.Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.  
6.Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος 
για την προετοιμασία των εργασιών. 
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7.Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε πρόβλημα που 
παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, ζημιές, κλπ). 
8.Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω 
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της παρούσας. 
9.Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημόσιας υγείας, περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού 
νεκρών. 
10.Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες τις 
ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως και 
ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα. 
Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές 
ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς δραστηριότητες και 
να έχουν συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων 
καταλληλόλητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν 
4412/2016. 
 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €26.040,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0002 και τίτλο πίστωσης ‘Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Σαρωνικού’. 
 

4)Α.Μ. 115/2021 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1.Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118. 
2.Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, άρθρο 209. 
4.  Ν.4795/2021 άρθρο 57  (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) όπως τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011 «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για την 
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εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 
5. Τη νομοθεσία περί νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και 
προβλέψεων των Κ.Υ.Α. Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του 
Άρθ. 49α του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει 
και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων (Απόφ. Δ.Σ. 585/2018, 
ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) όπως εκάστοτε ισχύει. 
6. Τη Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017) και την  Υ.Α. 47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) όπου οι 
εργασίες της παρούσας δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη δημόσια υγεία και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες 
ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Δημοτικών 
Κοιμητηρίων 
 
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – 
Εκταφών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σολυγείας» στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Σολυγείας ήτοι 
 

Κοινότητα Αγγελοκάστρου  Κοιμητήριο Αγγελοκάστρου 

Κοινότητα Κόρφου Κοιμητήριο Κόρφου 

Κοινότητα Σοφικού Κοιμητήριο Σοφικού 

 
Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – Εκταφών κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Σολυγείας» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
7. ΤΑΦΕΣ 

1.1 Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών ταφικών χώρων  

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής για την 
υποδοχή του φέρετρου ενδεικτικών διαστάσεων 2,00x1,00x1,50m, στο κατέβασμα με σχοινιά του 
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο σκέπασμα με χώμα και τη 
δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου 
των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι 
καθαρός και τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, οι 
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή  του φέρετρου, 
η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου.  

1.2 Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος  

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με σκαπτικό μηχάνημα  
σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου 
πτώματος μέσα στον τάφο, στο χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου 
ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. . Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και 
τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
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Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του προτεινόμενου από τον 
ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από 
την υπηρεσία των συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη. 

1.3.Ταφές σε κτιστούς τάφους. 

Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε κρύπτη (φερετροθήκη) 
κτιστού τάφου και η επίβλεψη της ορθής και αεροστεγούς σφράγισης της κρύπτης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από τις εργασίες στον 
ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, η 
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα 
σφραγίσεως, κλπ), η αεροστεγής σφράγιση με τη δημιουργία τοίχου σφράγισης της κρύπτης (που 
συνιστά τμήμα του μνημείου, εφόσον ενώνεται οργανικά με αυτό), τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του φέρετρου. 
 
1.4.  Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων. 
Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή υπολείμματα ιστών 
εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης 
του χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο ενδεικτικών διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m. Ο 
χώρος μετά την τέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.  
 
8. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ) 

 
2.1. Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν διαπιστώνεται 
πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην προσεκτική αφαίρεση των μαρμάρων από το 
μνήμα, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρωνακτική 
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των οστών και στην 
απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε οστεοθήκη και οδηγούνται σε προς φύλαξη σε 
οστεοφυλάκιο στου κοιμητηρίου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε άλλο κοιμητήριο, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου) και απολυμαντικών / 
αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των 
οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του 
θανόντα. 
 
2.2. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν 
αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 13 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου. 
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης (αποκόλλησης, 
μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην 
χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη 
διαπίστωση της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.  
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Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την εκ νέου 
χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου. 
Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την 
ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, την 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον 
αδρό καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
 
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν 
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρωνακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, 
στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου 
χειρωνακτική κάλυψη του φέρετρου / επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της 
αρχικής του στάθμης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
 
Παρατηρήσεις. Γενικές προδιαγραφές εργασιών 

1.Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Κοιμητήρια της  Δ.Ε. Σολυγείας  
2.Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 
υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού του Α.Ν. 445/1968. 
3.Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει δοθεί 
σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα γίνεται από την 
Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό Κοιμητηρίων 
του Δήμου Κορινθίων και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. 
4.Οι ταφές θα εκτελούνται αμέσως με την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές μετά από 
σχετική  εντολή της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
5.Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.  
6.Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος 
για την προετοιμασία των εργασιών. 
7.Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε πρόβλημα που 
παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, ζημιές, κλπ). 
8.Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω 
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της παρούσας. 
9.Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημόσιας υγείας, περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού 
νεκρών. 
10.Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες τις 
ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως και 
ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα. 
Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές 
ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς δραστηριότητες και 
να έχουν συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων 
καταλληλόλητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν 
4412/2016. 
 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €26.040,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0001 και τίτλο πίστωσης ‘Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Σολυγείας’. 
 

5)Α.Μ. 117/2021 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» 

προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1.Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 118. 
2.Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, άρθρο 209. 
4.  Ν.4795/2021 άρθρο 57  (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) όπως τροποποίησε το άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011 «Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για την σύναψη 
και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης 
χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται» 
5. Τη νομοθεσία περί νεκροταφείων, συμπεριλαμβανόμενων ιδιαίτερα των ορισμών και 
προβλέψεων των Κ.Υ.Α. Α5/1210/78 (ΦΕΚ 424 Β’ 1978), Π.Δ. 210/75 (ΦΕΚ 63 Α’ 1975) και του 
Άρθ. 49α του Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α’ 2014) όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ενώ επιπλέον ισχύει 
και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων (Απόφ. Δ.Σ. 585/2018, 
ΑΔΑ: ΩΔΕΠΩΛ7-6ΦΓ) όπως εκάστοτε ισχύει. 
6. Τη Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017) και την  Υ.Α. 47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) όπου οι 
εργασίες της παρούσας δεν θεωρούνται δραστηριότητες που εξαιτίας τους μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη δημόσια υγεία και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται δραστηριότητες «υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» και δεν υπόκειται σε ειδικές υγειονομικές ρυθμίσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες 
ασκείται έλεγχος ή εποπτεία από τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου του κράτους. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Δημοτικών 
Κοιμητηρίων 
 
Η Δημοτική Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – 
Εκταφών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Τενέας» στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Τενέας ήτοι 
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Κοινότητα Αγιονορίου Κοιμητήριο  Αγιονορίου 

Κοινότητα Αγ.Βασιλείου 

Κοιμητήριο Αγ,Βασιλείου α 

Κοιμητήριο Αγ,Βασιλείου β 

(Χάνια) 

Κοινότητα Κλένιας Κοιμητήριο Κλένιας 

Κοινότητα Κουταλά 

Κοιμητήριο Κουταλά 

Κοιμητήριο Μαψού 

Κοιμητήριο Σπαθοβουνίου 

Κοινότητα Στεφανίου Κοιμητηριο Στεφανιου 

Κοινότητα Χιλιομοδίου  

Κοιμητήριο Χιλιομοδίου  α 

Κοιμητήριο Χιλιομοδίου  β 

(νέο) 

 

Περιγραφή υπηρεσιών.   
Στην υπό ανάθεση σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ταφών – Εκταφών κοιμητηρίων Δ.Ε. 
Τενέας» περιλαμβάνονται αναλυτικά τα κάτωθι: 
 
9. ΤΑΦΕΣ 

1.1 Ταφές με χειρονακτική εκσκαφή νέων χώρων ταφής ή παλιών ταφικών χώρων  

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής για την 
υποδοχή του φέρετρου ενδεικτικών διαστάσεων 2,00x1,00x1,50m, στο κατέβασμα με σχοινιά του 
φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου πτώματος μέσα στον τάφο, στο σκέπασμα με χώμα και τη 
δημιουργία γεώλοφου ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου 
των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας. Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι 
καθαρός και τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, οι 
τυχόν απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενου μνημείου για την υποδοχή  του φέρετρου, 
η προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών για τη διαμόρφωση υφιστάμενου μνημείου.  

1.2 Ταφές με εκσκαφή νέων χώρων ταφής, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος  

Αφορά στην εκσκαφή / διάνοιξη και οριστική διαμόρφωση του λάκκου ταφής με σκαπτικό μηχάνημα  
σε νέους χώρους ταφής, στο κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου / τοποθέτηση του ανθρώπινου 
πτώματος μέσα στον τάφο, στο χειρονακτικό σκέπασμα με χώμα και τη δημιουργία γεώλοφου 
ύψους τουλάχιστον 0,25 m και, τέλος, στην τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της 
νεκρώσιμης ακολουθίας. . Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και 
τακτοποιημένος.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
Η εργασία θα υλοποιείται εφόσον είναι δυνατή η μετακίνηση και χρήση του προτεινόμενου από τον 
ανάδοχο μηχανήματος στο κοιμητήριο, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και υπόδειξη από 
την υπηρεσία των συγκεκριμένων χώρων ταφής προς διάνοιξη. 

1.3.Ταφές σε κτιστούς τάφους. 

Αφορά στην τοποθέτηση του φέρετρου / ανθρώπινου πτώματος μέσα σε κρύπτη (φερετροθήκη) 
κτιστού τάφου και η επίβλεψη της ορθής και αεροστεγούς σφράγισης της κρύπτης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από τις εργασίες στον 
ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία, αλλά αντίθετα αποτελούν ευθύνη του υπόχρεου για τον τάφο, η 
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για τη σφράγιση της κρύπτης (πλάκα σφραγίσεως, κόλλα 
σφραγίσεως, κλπ), η αεροστεγής σφράγιση με τη δημιουργία τοίχου σφράγισης της κρύπτης (που 
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συνιστά τμήμα του μνημείου, εφόσον ενώνεται οργανικά με αυτό), τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
διαμόρφωσης του κτιστού τάφου για την υποδοχή του φέρετρου. 
 
1.4.  Ταφές οστεοθηκών και τεφροδόχων. 
Αφορά στην τοποθέτηση οστεοθήκης (στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με οστά ή υπολείμματα ιστών 
εξ εκταφής νεκρού) ή τεφροδόχου (ειδικού σκεύους με τέφρα από μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών) εντός παλιού ή νέου χώρου ταφής ή εντός κτιστού τάφου. Περιλαμβάνει τις εργασίες οι 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω περιπτώσεις 1.1 ή 1.3, αναλόγως της περίπτωσης 
του χώρου ταφής, για μικρό αντικείμενο ενδεικτικών διαστάσεων έως 0,30 Χ 0,30 Χ 0,55 m. Ο 
χώρος μετά την τέλεση της εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.  
 
10. ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ (ΕΚΤΑΦΕΣ) 

 
2.1. Ανακομιδές οστών κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν διαπιστώνεται 
πλήρης αποστέωση. 

Αφορά στην χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην προσεκτική αφαίρεση των μαρμάρων από το 
μνήμα, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, στη διαπίστωση της ολοκληρωμένης 
αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου, στην ανακομιδή των οστών, στην χειρωνακτική 
επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, στον αδρό καθαρισμό των οστών και στην 
απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε οστεοθήκη και οδηγούνται σε προς φύλαξη σε 
οστεοφυλάκιο στου κοιμητηρίου. Σε περίπτωση μεταφοράς των οστών σε άλλο κοιμητήριο, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία της εκταφής, αφού ληφθεί σχετική άδεια από την Υγειονομική 
Υπηρεσία. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
Δεν περιλαμβάνονται στην εργασία: η προμήθεια οστεοθήκης (οστεοκιβωτίου) και απολυμαντικών / 
αντισηπτικών, η τυχόν απαιτούμενη εργασία απολύμανσης σε περίπτωση επιθυμίας μεταφοράς των 
οστών, κλπ. Η μεταφορά των οστών είναι αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου συγγενή του 
θανόντα. 
 
2.2. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας ή εργασίες ανακομιδής κατόπιν 
αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 

Α. Ανακομιδές οστών υποχρεωτικές βάσει εντολών της υπηρεσίας 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλεπόμενα βάσει του Άρθ. 13 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του 
Δήμου. 
Αφορά στην προσεκτική υλοποίηση τυχόν απαιτούμενων εργασιών διαχείρισης (αποκόλλησης, 
μετακίνησης, απόθεσης, κλπ) διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του ταφικού μνημείου, στην 
χειρονακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου και στη 
διαπίστωση της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.  
Εάν δεν έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την εκ νέου 
χειρονακτική κάλυψη του φέρετρου με το χώμα εκταφής έως της αρχικής του στάθμης και στην 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου. 
Εάν αντίθετα έχει επιτευχθεί πλήρης αποστέωση του νεκρού, η εργασία περιλαμβάνει την 
ανακομιδή των οστών, την χειρονακτική επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, την 
προσεκτική απόθεση επί του τάφου των διακοσμητικών πλακών (μαρμάρου, κλπ) του μνημείου, τον 
αδρό καθαρισμό των οστών και την απόθεσή τους σε κοινοτάφειο (χωνευτήρι) ή σε χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.  
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου.  
 
Β. Εργασίες ανακομιδής κατόπιν αίτησης εκταφής του υπόχρεου για τον τάφο, όταν δεν 
διαπιστώνεται πλήρης αποστέωση. 
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Αφορά στην χειρωνακτική εκσκαφή του τάφου, στην αφαίρεση του χώματος μέχρι του φέρετρου, 
στη διαπίστωση της μη ολοκληρωμένης αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου και στην εκ νέου 
χειρωνακτική κάλυψη του φέρετρου / επαναπλήρωση του τάφου με το χώμα εκταφής, έως της 
αρχικής του στάθμης. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η μεταφορά και απόρριψη τυχόν υπολειμμάτων από την εκσκαφή 
στον ειδικό προς τούτο χώρο εντός του κοιμητηρίου. 
 
Παρατηρήσεις. Γενικές προδιαγραφές εργασιών 

1.Οι εργασίες της παρούσας αφορούν σε ταφές και εκταφές στα Κοιμητήρια της  Δ.Ε. Τενέας  
2.Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 
υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού του Α.Ν. 445/1968. 
3.Για την υλοποίηση κάθε εργασίας της παρούσας από τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχει δοθεί 
σχετική εντολή από την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων. Η ενημέρωση θα γίνεται από την 
Υπηρεσία, αφού γίνει έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό Κοιμητηρίων 
του Δήμου Κορινθίων και έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. 
4.Οι ταφές θα εκτελούνται αμέσως με την παραλαβή της άδειας ταφής, για δε τις εκταφές μετά από 
σχετική  εντολή της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
5.Η ακριβής θέση ταφής θα προσδιορίζεται αποκλειστικά από την υπηρεσία.  
6.Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις ταφές και εκταφές, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος 
για την προετοιμασία των εργασιών. 
7.Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία με Αρμοδιότητα Κοιμητηρίων για κάθε πρόβλημα που 
παρατηρεί στα κοιμητήρια κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, ζημιές, κλπ). 
8.Ο ανάδοχος -και οι υπάλληλοί του- δεν εισπράττει χρήματα ούτε δικαιούται περαιτέρω 
αποζημίωσης από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής για τις εργασίες της παρούσας. 
9.Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημόσιας υγείας, περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού 
νεκρών. 
10.Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν, καθ’ όλες τις 
ημέρες του έτους και σε όλες τις αργίες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως και 
ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα. 
Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές 
ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής. 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να ασκούν συναφείς δραστηριότητες και 
να έχουν συναφή εμπειρία, γεγονότα που θα πρέπει να αποδεικνύονται βάσει κριτηρίων 
καταλληλόλητας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν 
4412/2016. 
 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Η ανωτέρω σύμβαση προτείνεται να συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 
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Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €26.040,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0003 και τίτλο πίστωσης ‘Εργασίες ταφών – 
εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Τενέας’. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας ταφών – εκταφών 

στα κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων με τους αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς μελετών που αναφέρονται παραπάνω, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο εκάστης Δημοτικής Ενότητας του 

Δήμου Κορινθίων, και η οποία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 

υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα κοιμητήρια και 

επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και μάλιστα με απόλυτη 

συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή – 

συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, για 

χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη εκτέλεσης της 

σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις 

εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις 

συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για διάστημα έως 

τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση του συμβατικού 

ποσού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και 

στις αριθ. 118/2021, 116/2021, 112/2021, 115/2021 και 117/2021 μελέτες του Δήμου Κορινθίων. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όταν είχαν συζητήσει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό κοιμητηρίων, είχαν πει να αναλαμβάνουν τα γραφεία τελετών τις 

ταφές, εκταφές και λοιπά κι είχε γίνει δεκτό και πως μάλιστα η εικόνα εκεί που γίνονται οι ταφές κλπ 

από τα γραφεία τελετών είναι πολύ καλύτερη από παλαιότερα, που τις δουλειές αυτές τις έκανε το 

προσωπικό του Δήμου.  Αναφέρει πως τώρα βλέπει ότι η δημοτική αρχή θέλει να αναθέσει μία ακόμη 

δημοτική υπηρεσία σε ιδιώτη.  Αναφέρει πως η δουλειά που γίνεται από τα γραφεία τελετών σε 

συνεργασία με την οικογένεια του θανούντος είναι πολύ καλύτερη, καθώς τα γραφεία τελετών έχουν 

ίδιον όφελος από τις τελετές αυτές, που είναι πολύ σημαντικές για τις οικογένειες των θανόντων, και 

πως αν δοθεί αυτή η υπηρεσία σε ιδιώτη, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα σε σχέση με την 

εταιρεία που θα αναλάβει και τα γραφεία τελετών, καθώς κάποιοι θα θεωρούν ότι μεροληπτεί αυτή τη 

εταιρεία και δεν κάνει καλά τη δουλεία της σε σχέση με τον πελάτη που έχουνε.  Αναφέρει πως θεωρεί 

μεγάλο λάθος αυτή την ανάθεση, πως θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα πάνε να 

λύσουν και πως αν ανατεθεί σε ιδιώτη η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να διαλυθεί η αντίστοιχη υπηρεσία 

του Δήμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Αναφέρει πως η δική του πρόταση είναι να αναλαμβάνουν τα 

γραφεία τελετών τις ταφές κι εκταφές σε συνεργασία με την οικογένεια του θανούντα και να 

πληρώνονται από την οικογένεια, και παράλληλα να μπει κάποιο τυπικό έσοδο, για να εξυπηρετείται ο 

δημοτικός προϋπολογισμός στο κομμάτι των εσόδων, καθώς κι ο Δήμος έχει ένα μικρό έξοδο στον 
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τομέα αυτό, όσον αφορά στο προσωπικό, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον ληξίαρχο, που εκδίδει τα 

σχετικά πιστοποιητικά, και το προσωπικό του Δήμου που απέμεινε στον τομέα αυτό και μέχρι να 

εκλείψει λόγω συνταξιοδότησης, να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν συμπληρωματικές εργασίες, 

είτε καθαρισμούς, είτε εκταφές από τάφους που εγκαταλείπονται.  Αναφέρει πως διαφωνεί με την 

ανάθεση της υπηρεσίας αυτής και θωρεί πολύ καλύτερο η υπηρεσία αυτή να παραμείνει στα γραφεία 

τελετών, ο καθένας για λογαριασμό του πελάτη του, διότι έτσι γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αυτό που σκοπεύουν να κάνουν είναι να έχουν έναν 

ηλεκτρονικό χάρτη με σημειωμένη τη θέση του κάθε τάφου και το κάθε γραφείο τελετών θα παίρνει τη 

συγκεκριμένη συντεταγμένη, για το πού πρέπει να γίνει η ταφή και με υπαλλήλους δικούς τους, όπως 

γίνεται και στην περιφέρεια του Δήμου έτσι θα γίνεται και στην Κόρινθο, δεν θα κάνουν την ταφή ή 

εκταφή οι υπάλληλοι του Δήμου, που δεν υπάρχουν άλλωστε, θα την κάνουν αυτοί που θα 

συνεργάζονται με τα γραφεία τελετών.  Αναφέρει πως περιμένει πως θα γίνει μια κοινοπραξία των 

γραφείων τελετών, για να έχει ο Δήμος έναν να συνεννοείται από τα γραφεία τελετών και να 

εξυπηρετούνται όλοι ανάλογα με τους πελάτες τους και να μπορέσει ο Δήμος να βελτιώσει την εικόνα 

που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νεκροταφεία, παράλληλα και με την εργολαβία, που έχει 

καθυστερήσει για γνωστούς λόγους, που θα κάνει την ανακαίνιση των νεκροταφείων.  Αναφέρει πως 

οι υπάλληλοι του Δήμου στην υπηρεσία αυτή δεν θα απολυθούν, θα αξιοποιηθούν σε δουλειές που 

χρειάζονται και για το οστεοφυλάκιο, που έχει ανακαινιστεί, και θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει ο 

Δήμος τις εκταφές εκείνων, οι οποίοι δεν έχουν κληρονόμους, εκείνοι που δεν έχουν πληρώσει για 

πάνω από είκοσι χρόνια και τα λοιπά.  Αναφέρει πως είναι μία κίνηση, η οποία είναι στη σωστή 

κατεύθυνση και πιστεύει πως θα λειτουργήσει.  Αναφέρει πως θα κάνουν την προσπάθεια, θα γίνει 

αρχικά με περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα δουν μακροπρόθεσμα αν χρειάζεται να την 

τροποποιήσουν. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως καταψηφίζει το συγκεκριμένο 

θέμα, πως είναι εναντίον της ιδιωτικοποίησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πως θεωρεί ότι υπάρχει 

προσωπικό, άσχετα αν απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες, πως η μέθοδος που ισχύει και για τις άλλες 

Δημοτικές Ενότητες, να εφαρμοστεί και για την Ενότητα της Κορίνθου. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 33500/11-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων 

και τις συνημμένες σε αυτήν αριθ. 118/2021, 116/2021, 112/2021, 115/2021 και 117/2021 μελέτες, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 178 

του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001) και του άρθρου 117 του 

Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, το 

άρθρο 10 της ΚΥΑ 47458/2020 καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω κι 

αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλ. Πνευματικού και Νικ. Σταυρέλη)  

 

  Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 

 

 1) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 

37.150,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 118/2021), η οποία έχει ως αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Ενότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 

υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα κοιμητήρια και 

επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και μάλιστα με απόλυτη 

συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή – 

συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 118/2021 μελέτη του 

Δήμου, ως εξής: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  214 €140,00 €29.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €29.960,00 

 ΦΠΑ 24%:  €7.190,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €37.150,40 

 

Τα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Ε. Κορίνθου, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ταφών - 

εκταφών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινότητα Κορίνθου 
Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής 

Κοιμητήριο Αγ.Σπυρίδωνα 

Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου  
Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής 

Κοιμητήριο Αγ.Αννας 

Κοινότητα Εξαμιλίων Κοιμητήριο Εξαμιλίων 

Κοινότητα Ξυλοκέριζας 
Κοιμητήριο Ξυλοκέριζας 

Κοιμητήριο Κεχραιών 

Κοινότητα Σολομού 
Κοιμητήριο Σολομού  

Κοιμητήριο Λευκών  
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Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την έναρξη 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση 

του συμβατικού ποσού. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 37.150,04€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου,  και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0005 και τίτλο «Εργασίες ταφών – 

εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Κορίνθου». 

 

2) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 116/2021), η οποία έχει ως 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο 

της Δημοτικής Ενότητας Άσσου - Λεχαίου Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω 

έλλειψης επαρκούς αριθμού υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών 

σε όλα τα κοιμητήρια και επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και 

μάλιστα με απόλυτη συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι 

χρηστή – συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 116/2021 

μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 

Τα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες 

ταφών - εκταφών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινότητα Άσσου 
Κοιμητήριο Άσσου 

Κοιμητήριο Βεληνιάτικων  

Κοινότητα Κάτω Άσσου  Κοιμητήριο Κάτω Άσσου 

Κοινότητα Λεχαίου Κοιμητήριο Λεχαίου 

Κοινότητα Περιγιαλίου Κοιμητήριο Περιγιαλίου 

 

ΑΔΑ: 6Ο61ΩΛ7-38Ο



Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την έναρξη 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση 

του συμβατικού ποσού. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0004 και τίτλο «Εργασίες ταφών – 

εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου». 

 

3) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 

26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 112/2021), η οποία έχει ως αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Ενότητας Σαρωνικού Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης επαρκούς 

αριθμού υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα 

κοιμητήρια και επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και μάλιστα με 

απόλυτη συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή – 

συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 112/2021 μελέτη του 

Δήμου, ως εξής: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 

Τα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Ε. Σαρωνικού, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ταφών - 

εκταφών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινότητα Γαλατακίου 

Κοιμητήριο  Γαλατακίου 

Κοιμητήριο Ρητού 

Κοιμητήριο Αλμυρής 

Κοινότητα Αθικίων 
Κοιμητήριο Αθικίων 

Κοιμητήριο Αλαμάνου 

Κοινότητα Κατακαλίου Κοιμητήριο Κατακαλίου 
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Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Κοιμητήριο Αγίου Ιωάννου 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την έναρξη 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση 

του συμβατικού ποσού. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0002 και τίτλο «Εργασίες ταφών – 

εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Σαρωνικού». 

 

4) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 

26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 115/2021), η οποία έχει ως αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Ενότητας Σολυγείας Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 

υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα κοιμητήρια και 

επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και μάλιστα με απόλυτη 

συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή – 

συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 115/2021 μελέτη του 

Δήμου, ως εξής: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 

Τα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Ε. Σολυγείας, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ταφών - 

εκταφών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινότητα Αγγελοκάστρου  Κοιμητήριο Αγγελοκάστρου 

Κοινότητα Κόρφου Κοιμητήριο Κόρφου 

Κοινότητα Σοφικού Κοιμητήριο Σοφικού 
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Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την έναρξη 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση 

του συμβατικού ποσού. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0001 και τίτλο «Εργασίες ταφών – 

εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Σολυγείας». 

 

5) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού 

26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Α.Μ. 117/2021), η οποία έχει ως αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών ταφών και ανακομιδής οστών (εκταφών) σε έκαστο κοιμητήριο της Δημοτικής 

Ενότητας Τενέας Δήμου Κορινθίων, και κρίνεται επιβεβλημένη λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 

υπηρετούντων τακτικών  υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε όλα τα κοιμητήρια και 

επιπλέον λόγω του ότι η μη υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών – και μάλιστα με απόλυτη 

συνέπεια, χωρίς κενά, ώστε η διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων να είναι χρηστή – 

συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για το Δήμο, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 117/2021 μελέτη του 

Δήμου, ως εξής: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ – ΕΚΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ταφές – εκταφές  150 €140,00 €21.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  €21.000,00 

 ΦΠΑ 24%:  €5.040,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  €26.040,00 

 

Τα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Ε. Τενέας, στα οποία πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ταφών - 

εκταφών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινότητα Αγιονορίου Κοιμητήριο  Αγιονορίου 

Κοινότητα Αγ.Βασιλείου 

Κοιμητήριο Αγ,Βασιλείου α 

Κοιμητήριο Αγ,Βασιλείου β 

(Χάνια) 

Κοινότητα Κλένιας Κοιμητήριο Κλένιας 

Κοινότητα Κουταλά Κοιμητήριο Κουταλά 
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Κοιμητήριο Μαψού 

Κοιμητήριο Σπαθοβουνίου 

Κοινότητα Στεφανίου Κοιμητήριο Στεφανίου 

Κοινότητα Χιλιομοδίου  

Κοιμητήριο Χιλιομοδίου  α 

Κοιμητήριο Χιλιομοδίου  β 

(νέο) 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την έναρξη 

εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης (υπογραφή της σύμβασης και την καταχώρισή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ) ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες), με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, χωρίς να γίνει υπέρβαση 

του συμβατικού ποσού. 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 45.6162.0003 και τίτλο «Εργασίες ταφών – 

εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε. Τενέας». 

 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/661/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 1-12-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6Ο61ΩΛ7-38Ο
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