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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Πάτρα: 20/07/2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 36671 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                                                                             

Ταχ. Δ/νση: Μαιζώνος 147 – 1ος Όροφος 

Τ.Κ.: 26221, Πάτρα 

Πληροφορίες: Γ. Ρασούλη 

Τηλ.: 2613 610243 

Fax: 2613 610258                                                      

E-mail: rasouli@3224.syzefxis.gov.gr 

 

                                                            

                                                                     ΠΡΟΣ 
                                                          ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  

                                                                                 ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για την «Προμήθεια 
Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων» - CPV: 

44421700-4 

 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια 

Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων» - CPV: 

44421700-4, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.956,80 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων: 45-

7135.00010 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 ο οποίος 

χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικούς Πόρους Κοιμητηρίων σύμφωνα με την Α.Α.Υ.: 

1.646 Β/2021 με ΑΔΑ: ΨΞΒ0ΩΞΙ-ΧΦΙ & ΑΔΑΜ: 21REQ008889361 2021-07-09 

καθώς και με την αριθμ. 36213/19-07-2021 απόφαση Δημάρχου Πατρέων (ΑΔΑ: 

6ΚΨΥΩΞΙ-20Π). 

 

Αντικείμενο της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης προμήθειας είναι: η «Προμήθεια 

Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων» - CPV: 44421700-4 

όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και τους όρους της αριθ. 8/2021 

μελέτης του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Πρασίνου. 
 

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 1 & 3 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

(χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας). 

 

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προμήθειας θα πρέπει να μας υποβάλλετε επί αποδείξει έως και την Δευτέρα 

26/07/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πατρέων, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου 

Α΄, Αριθ. 17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής 

Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) φάκελο προσφοράς. 
 

Η προσφορά σας θα πρέπει να συμφωνεί με την Τεχνική Περιγραφή και τους όρους 

της αριθ. 8/2021 μελέτης του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Πρασίνου.  
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Η προσφορά συμμετοχής – κύριος φάκελος προσφοράς - υποβάλλεται, επί 

αποδείξει, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Κεντρικό Πρωτόκολλο - Ταχ. Δ/νση: 

Πλατεία Γεωργίου Α΄, Αριθ. 17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - ισόγειο, Τ.Κ. 

26221 Πάτρα), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

92 και την παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 38 του Ν.4782/2021, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής     

προσφοράς),  

ε) τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ., Fax, & E-

mail).  
 

Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) 

προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 
 

Εντός του φακέλου προσφοράς θα υπάρχει: 
 

1. Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Τεχνική 

Περιγραφή της αριθ. 8/2021 μελέτης. 
 

2. «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ 

συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμ.      

8/2021 μελέτης. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε προμηθευτή των προς 

προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη 

σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση των Οστεοθυρίδων στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον οικονομικό φορέα κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του 

Ν.4782/2021, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ. 8/2021 μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών, του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Πρασίνου και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

iii)  η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

iv) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016.  

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση, προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  
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4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του 79Α του άρθρου 

79 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4782/2021 μπορεί 

δε να φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής, της 

οικονομικής προσφοράς με τους όρους της αριθ. 8/2021 μελέτης) και η εισήγηση 

για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή 

(Γνωμοδοτικό Όργανο) της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4782/2021. 

Μεταξύ αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας), 

η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της παρούσας 

μελέτης. 

Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης (άρθρο 43 

παρ.6 του Ν. 4782/2021). 
 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης προμήθειας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) 

μηνών ή έως εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της από την 

υπογραφή της. 
 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τα Δημοτικά Κοιμητήρια του 

Δήμου Πατρέων. Όλη η κατασκευή θα μεταφερθεί έτοιμη στο χώρο των Δημοτικών 

κοιμητηρίων προς τοποθέτηση. 
 

Η παράδοση τους θα γίνετε τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

παραγγελίας των υπό προμήθεια ειδών από το Τμήμα Κοιμητηρίων της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Αναθέτουσας 

Αρχής κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Κεντρική Αποθήκη 

της Αναθέτουσας Αρχής - Αγίου Διονυσίου 12 - Τ.Κ.26223 Πάτρα, μέχρι την 

συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης, με την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής προμήθειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου 

παρουσία του Αναδόχου εφόσον το επιθυμεί. 
 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών, και την επιτροπή παραλαβής, για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη 

υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021). 
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Η παραλαβή των ειδών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 105 του Ν.4782/2021) γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11 εδ. β΄ 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 μετά από την διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 του Ν.4412/2016). 
 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου μετά: 

α) την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο 

οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),  

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή, 

γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,   

δ) την προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας - Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  

ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

https://diavgeia.gov.gr, επίσης το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και της αριθμ. 

8/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου θα αναρτηθεί 

στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr   Ηλ. Δημοκρατία  

Διακηρύξεις καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement.gov.gr). 
 

   

 

 

                                                              

                                                                             Ο  Δήμαρχος  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Κωνσταντίνος Πελετίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: Η αριθμ. 8/2021 Μελέτη του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  

                     Ενέργειας & Πρασίνου 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
https://www.eprocurement.gov.gr/




              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    

    

 

 

              

ΜΕΛΕΤΗ 

  

     

            

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 
 

C.P.V.: 44421700-4 "Κουτιά και θυρίδες φύλαξης" 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 8 /2021  της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου. 

 

 

Κ.Α. 45-7135.00010 "Προμήθεια οστεοθυρίδων - 2021- Κοιμητηρίων" - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

 

                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:  19.320,00€ 

                                                              Φ.Π.Α. 24%:    4.636,80€ 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 23.956,80€ 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ.8 του Ν.1599/1986 
 

 

 





                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αριθ. Μελέτης: 8/2021     

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    

      

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες του 

Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου. Οι 

οστεοθυρίδες - οστεοθήκες θα είναι προκατασκευασμένα συγκροτήματα από 

μπετόν αρμέ, κατηγορίας C16 και θα τοποθετηθούν σε υπάρχουσα  βάση από μπετό 

σε συγκεκριμένο χώρο των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

Όλα τα τοιχώματα των Οστεοθυρίδων κατασκευάζονται από αδρανή υλικά, άμμο και 

γαρμπίλι, αναμεμειγμένα με λευκό τσιμέντο  και στεγανωτικό υγρό (που καθιστά 

υδατοστεγές το μπετόν) οπλισμένο  με εσχάρα δομικού πλέγματος δάριγκ διατομής 

Φ6 χιλ. και διαστάσεων οπής 10*10 εκ. έτσι ώστε  η αντοχή του μπετόν να είναι 

κατηγορίας  C16/20 και σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ELOT EN 

ISO 9001:2015 ισοδύναμο ή άλλο ανώτερο αυτού. 

 

Διαστάσεις συγκροτημάτων οστεοφυλακίων. 

Τα συγκροτήματα οστεοφυλακίων θα είναι τετραώροφα, και θα αποτελούνται από 

δώδεκα, θυρίδες ίσης χωρητικότητας. 

Διαστάσεις συγκροτήματος  (τετραωρόφου). 

΄Υψος 1,45 μ.- μήκος 2,00-2,02 μ.- πλάτος  0,45 μ. 

Διαστάσεις θυρίδος εσωτερικές 

΄Υψος 0,25 μ. – μήκος 0,57 μ. – πλάτος (βάθος) 0,35-0,36 μ. 

 
Έκαστο συγκρότημα θα φέρει τριγωνικό επιστέγασμα (αψίδα) ύψους 0,36 μήκους 

1,45 μ.  

Η πρόσθια όψη της αψίδας (μετόπη) θα είναι καλυμμένη με μάρμαρο και στο  κέντρο 

θα τοποθετείται μαρμάρινος σταυρός διαστάσεων 0,22 μ. - 0,26 μ. Χ 0,15 μ. - 0,16 

μ. 

 
Οι θυρίδες θα φράσσονται με θύρα από λευκό μάρμαρο διαστάσεων 0,60x0,30 και 

πάχους 2εκ. Στο εσωτερικό μέρος της περιμετρικά (πλην της κάτω πλευράς) θα φέρει 

εσοχή διαστάσεων 1x1εκ., για στεγανότητα και σταθερότητα της θύρας. Η θύρα θα 

σταθεροποιείται με ειδική ορειχάλκινη πεταλούδα που θα πακτώνεται με «ούπατ» 

στην οροφή της θυρίδας. Η θύρα θα φέρει επίσης κλειδαριά ασφαλείας και αρίθμηση. 

Η πεταλούδα, η αρίθμηση και η κλειδαριά  θα περιλαμβάνονται στην τιμή των 

θυρίδων. Η σύνδεση και η στερέωση μεταξύ των οστεοθυρίδων (οστεοθηκών) και 

των πλακών που παρεμβάλλονται μεταξύ τους  θα γίνει με κόλλα πλακιδίων –

μαρμάρων. 

Επιπλέον θα γίνει προμήθεια τριών εικονοστασίων κεριών και τριών εικονοστασίων 

καντηλιών διαστάσεων  

 
΄Υψος 0,67 μ. – μήκος 0,46 μ. – πλάτος (βάθος) 0,35-0,36 μ. 





 

 

Η κατασκευή θα μεταφερθεί έτοιμη στο χώρο των Δημοτικών Κοιμητηρίων προς  

τοποθέτηση. 

 

Μεταξύ της βάσης, και των συγκροτημάτων των θυρίδων, θα παρεμβληθεί 

προκατασκευασμένη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου πάχους 8 

εκ. που θα φέρει στο κάτω μέρος τις αυλακώσεις οι οποίες θα γεμίσουν με αριάνι για 

καλύτερη πρόσφυση. 

 

Τα συγκροτήματα θα στερεωθούν επί τσιμέντινης βάσεως που την κατασκευή της θα 

αναλάβει ο Δήμος Πατρέων. 

 

 

 

 

 

Πάτρα    7 / 7 /2021 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη          Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

    Τμήματος Κοιμητηρίων                         Δ/νσης Περιβάλλοντος                     

                               Ενέργειας & Πρασίνου  

                      

    

   Αγγελική Αγγελοπούλου                                Παναγιώτης Κωστόπουλος 
                   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αριθ. Μελέτης:  8/2021         

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                            

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    

             

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Μετά από έρευνα αγοράς στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου, που διενεργήθηκε 

από το Τμήμα Κοιμητηρίων της Δ/νσης  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου για 

την ανωτέρω προμήθεια η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της δημόσιας 

σύμβασης «Προμήθεια Οστεοθυρίδων για ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηριών» - 

C.P.V.: 44421700-4 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 23.956,80 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45-

7135.00010 με την περιγραφή "Προμήθεια οστεοθυρίδων – 2021 –  

Κοιμητηρίων" ο οποίος χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικούς Πόρους Κοιμητηρίων 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

 

          

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ 
ΤΕΜ 156 120 18.720,00 

2. 
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ 

ΚΕΡΙΩΝ 
ΤΕΜ 3 100    300,00 

3. 
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ 

ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ 
ΤΕΜ 3 100    300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.320,00 

Φ.Π.Α 24%  4.636,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.956,80 

 

 

 

 

                                       Πάτρα     7 / 7 / 2021 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Τμήματος 
Κοιμητηρίων 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου 

Ο Αντιδήμαρχος  

Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου 
 & Κοιμητηρίων 

 
 
 
 

Αγγελική  Αγγελοπούλου 

 
 
 
 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 

 
 
 

 
Ανδρέας Αθανασόπουλος 

 
 
 
 





       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. Μελέτης:  8 /2021                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                                                                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                          

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                    

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «Προμήθεια Οστεοθυρίδων για 

ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηριών» - C.P.V.: 44421700-4 προκατασκευασμένων 

θυρίδων οστεοφυλακίου από λευκό τσιμέντο και μαρμάρινη θύρα για ανάγκες των 

Δημοτικών Κοιμητηριών όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Περιγραφές 

της παρούσης μελέτης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την  

παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με έγγραφη και ενσφράγιστη προσφορά 

σε ενιαίο έντυπο προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της 

προμήθειας) τα οποία συμφωνούν με τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της 

παρούσας μελέτης.  

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

1. του Ν.3463/08.06.2006 περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Δ.Κ.Κ) και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 

«Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/ Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ». 

6. του N. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

7. του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. του N. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

9. της με αρ. 57654 (Φ.Ε.Κ. 1781/ Β’/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10. τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018. 

11. τις αριθ. 50660/30.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΕΞΜΩΞΙ-ΡΥ4) απόφαση Δημάρχου 

Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του», 

66843/21.11.2019 (ΑΔΑ:6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ) απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί 





«Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Τεκμηριωμένου 

Αιτήματος Διατάκτη», 66842/21.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΠΨΖΩΞΙ-ΟΞΘ) απόφαση 

Δημάρχου Πατρέων περί «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση 

υπογραφής Α.Α.Υ.», 38616/31-08-2020 (6ΑΓ0ΩΞΙ-ΞΙ5) & 62088/30-12-2020 

(ΑΔΑ:ΩΧΠΠΩΞΙ-4Θ7) αποφάσεις Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων 

και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 

12. του N. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄/23-09-2008): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

13. του Ν.4782/2021 Φ.Ε.Κ. 36/Α΄/09.03.2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία". 

14. την υπ’ αριθ. 1.646 Β/2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 

21REQ008889361 2021-07-09  και ΑΔΑ:ΨΞΒ0ΩΞΙ-ΧΦΙ. 

15. τον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2021, βάσει του 

οποίου ο Κ.Α.: 45-7135.00010 – (Ανταποδοτικών Πόρων Κοιμητηρίων) αφορά 

στην "Προμήθεια οστεοθυρίδων - 2021- Κοιμητηρίων". 

16. την αναγκαιότητα του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο:Τρόπος σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας-Χρηματοδότηση 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 1 του Ν.4782/2021, καθώς και με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικούς πόρους Κοιμητηρίων 

της Αναθέτουσας Αρχής και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 45-7135.00010 εξόδων 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την Α.Α.Υ.: 1.646 Β 

/2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008889361 2021-07-09 και ΑΔΑ: ΨΞΒ0ΩΞΙ-ΧΦΙ) και τη 

δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

Το ύψος της δαπάνης της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

23.956,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

Άρθρο 4ο: Κατάλογος & σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης 

1. Οι Τεχνική Περιγραφή   

2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Η Συγγραφή υποχρεώσεων     

4. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

5. Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 

 

Άρθρο 5ο : Τιμές προσφορών  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας 

της προσφοράς του κάθε προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα παραμένει 

σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα 

προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς 

προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 





μεταφορά, παράδοση των ειδών από εργαζόμενους του προμηθευτή στον τόπο 

που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  

για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη 

κανονική (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.4782/2021). 

 

Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται, επί αποδείξει, Μαιζώνος 147, στο 

ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) της 

Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 92 και την παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4782/2021, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 
 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Δ/νση, Τηλέφωνο, 

Fax & E-mail (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/2016). 
 

Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) 

προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 

 

Άρθρο 6ο:  Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Στον φάκελο προσφοράς περιέχοντα τα ακόλουθα: 

 

1. Τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Τεχνική 

Περιγραφή της αριθ. 8/2021 μελέτης 

 

2. «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ 

συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της αριθμ.      

8/2021 μελέτης. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε προμηθευτή των 

προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 

αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση των 

Οστεοθυρίδων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

μελέτη. 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αριθ. 8/2021 μελέτης και των τεχνικών 

προδιαγραφών του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Πρασίνου και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

iii)  η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη 

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

iv) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016.  
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Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  

 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Αρθρο 7o: Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής, της 

οικονομικής προσφοράς με τους όρους της μελέτης) και η εισήγηση για την 

ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή 

(Γνωμοδοτικό Όργανο) της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4782/2021. 

Οι προσφορές αποστέλλονται, επί αποδείξει, στην Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Ενέργειας & Πρασίνου η οποία θα αρχίσει τη διαδικασία αποσφράγισης την 

ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί έπειτα από σχετική πρόσκληση του Τμήματος 

Προμηθειών & Δημοπρασιών. 

Μεταξύ αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 

προμήθειας), η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της 

παρούσας μελέτης. 

 

Άρθρο 8ο:  Δικαιολογητικά κατακύρωσης - ανάθεσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 29 του Ν. 4782/2021), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 

έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  (άρθρο 22 του Ν. 4782/2021) και 

του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) προσκομίζονται, επί αποδείξει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου και είναι τα εξής:   
 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου 

για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας.  

Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:  

i.Τα φυσικά πρόσωπα  

ii. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμων 

Εταιρείων (Ε.Ε.), ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρείών (Ι.Κ.Ε.) οι διαχειριστές τους.  

iii. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

iv) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 





v) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής).  

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος 

του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα 

με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστήθηκε από 

το άρθρο 23 του Ν.4782/2021. 

5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του φυσικού ή 

νομικού προσώπου, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό 

πρόσωπο προσκομίζει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου µε το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ενώ εάν είναι 

νομικό πρόσωπο Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις  

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

6) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται είτε πληρεξούσιο είτε η 

νόμιμη γι΄ αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ενώ εάν είναι νομικό πρόσωπο 

υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής (άρθρο 19 

του Ν.4412/2016). Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη 

τιμή στο σύνολο της προμήθειας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης 

(άρθρο 43 παρ.6 του Ν. 4782/2021). 
 

 

Άρθρο 9ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος Κατακύρωσης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης, μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους 





τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες. 

 

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 Ν.4412/2016 (άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 

4782/2021), θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών 

λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016 (άρθρο 43 του Ν.4782/2021) για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας). 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 

συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να 

απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 

197 και 198 ΑΚ.». 

 

Άρθρο 10ο: Σύναψη  Σύμβασης 

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει 

συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα (άρθρο 118 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 50 του Ν.4782/2021). 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 130 του 

Ν.4270/2014 διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ή έως εξαντλήσεως του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. 

 

Άρθρο 11ο: Τόπος – Χρόνος Παράδοσης – Χρόνος Παραλαβής των  Ειδών   

Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τα Δημοτικά Κοιμητήρια 

του Δήμου Πατρέων. Όλη η κατασκευή θα μεταφερθεί έτοιμη στο χώρο των 

Δημοτικών κοιμητηρίων προς τοποθέτηση. 

Η παράδοση τους θα γίνετε τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία παραγγελίας των υπό προμήθεια ειδών από το Τμήμα Κοιμητηρίων της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, στα Δημοτικά Κοιμητήρια της 

Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - 

Κεντρική Αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής - Αγίου Διονυσίου 12 - Τ.Κ.26223 

Πάτρα, μέχρι την συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης, με την αρμόδια 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Πρασίνου παρουσία του Αναδόχου εφόσον το επιθυμεί.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών, και την επιτροπή παραλαβής, για 

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη 

υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021). 

Η παραλαβή των ειδών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 105 του Ν.4782/2021) γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11 εδ. β΄ 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 μετά από την διενέργεια μακροσκοπικού 

ελέγχου και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
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πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (άρθρο 209 

του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 12 - Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας 

μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την 

αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών κατά την 

παραλαβή ή την λειτουργία τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς 

τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας και να 

αντικαταστήσει τα είδη χωρίς καμία επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή κατά το 

στάδιο παραλαβής ή κατά την χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά 

που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

Άρθρο  13 : Αθέτηση   Όρων  Συμφωνίας 

Η από μέρους του προμηθευτή αθέτηση των όρων, της παρούσης μελέτης, της 

υπογραφείσας σύμβασης και ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους 

αυτών, παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της 

προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου.  Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια: 

Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει την Αναθέτουσας Αρχή για κάθε 

ζημία, θετική ή αποθετική, στην  οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Άρθρο 14: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου: 
► στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης, 
► στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
► στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, 

δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης 

υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 (άρθρο 104 του Ν.4782/2021). 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 103 του Ν.4782/2021). 

 

Άρθρο  15ο: Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Άρθρο  16ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των 

κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 





διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Άρθρο 17ο: Πληρωμή  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου μετά: 

α) την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο 

οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),  

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή, 

γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,   

δ) την προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας - Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  

ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 18ο: Αθέτηση Όρων Συμφωνία 

Η από μέρους του Αναδόχου αθέτηση των όρων, της παρούσης μελέτης, της 

υπογραφείσας σύμβασης και ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους 

αυτών, παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της 

προμήθειας με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου.   

 

Άρθρο 19ο: Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών.  

β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.  

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επι- 

βλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και   

δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Άρθρο 20ο:  Λοιπές διατάξεις  

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, 

υπερισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας σύμβασης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016). 

 

 

Πάτρα       7 / 7 /2021 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                        Ο Αναπληρωτής  Προϊστάμενος     

   Τμήματος Κοιμητηρίων                              Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

                                                                                & Πρασίνου 

                                                 

      Αγγελική  Αγγελοπούλου                  Παναγιώτης  Κωστόπουλος 

 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/105799_105799_astikos-kodikas__3_.doc
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126587




                       Μελέτη:   8/2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία προσφέροντος:     ______                ____ _________ 

 

Έδρα:                   Οδός:       Αριθμός:      __       __ 

 

Τηλέφωνο:     ___  _ Fax:              E-mai:__________________                                                       

        

 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΔΩΝ 
ΤΕΜ 156   

2. 
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ 

ΚΕΡΙΩΝ 
ΤΕΜ 3   

3. 
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ 

ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ 
ΤΕΜ 3   

 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

Φ.Π.Α 24%: 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

Οι τιμές της προσφοράς μου θα παραμείνουν αμετάβλητες για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

 

Πάτρα      /     /2021 

 

 

Ο / Η  Προσφέρ……... 

 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 

 

 

 





 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

ως νόμιμος εκπρόσωπος  

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων της αρ. 8/2021 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος 

Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων  

νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε  

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

iii) Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενη από την επόμενη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

iv) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.   
(4)

 

 
Ημερομηνία:      .… /……/ 2021 

 
  Ο  –  Η  Δηλ..…… 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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