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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57€ 

Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00€ 
 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  (Α.Τ.Π.)   :    24/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57 € 
Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00  € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 70.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
προβλέπονται οι εργασίες  κατασκευής µνηµείων τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας. 

Αναλυτικά οι προβλεπόµενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή µνηµείων τεσσάρων ειδών τύπου Α-
Β-Γ-∆   από λευκό µάρµαρο αρίστης ποιότητας γυαλισµένο, στην τοποθέτηση λευκών γυαλισµένων 
πλακών  µαρµάρου στο οστεοφυλάκιο και µαρµάρινου σταυρού. Στη δαπάνη περιλαµβάνονται και τα 
πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας. 

Τα σχέδια των µνηµείων υπάρχουν στο φάκελο της µελέτης. 

Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί µε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ , µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως 
αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α΄/23.12.08), αφού το 
συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010), κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του 
∆ηµάρχου.  

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιµηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι 
χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και  πενήντα επτά λεπτών  (56.910,57  €) µε επί πλέον δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 23% ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών  (13.089,43  
€) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00  €). Θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα την πίστωση υπό τον τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και υπό τον Κ.Α. 
02.45.7326.007 (όπου είναι εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του 
∆ήµου). 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Τέλλης Παντελής 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με β’ Βαθµό 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

Κυριακίδης Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με γ’ Βαθµό 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  (Α.Τ.Π.)   :    24/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57 € 
Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00  € 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της συµβάσεως θα εκτελεσθεί η εργασία κατασκευής µνηµείων 
τριετούς ταφής στο Νεκροταφείο της Νάουσας . 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος Νάουσας και Ανάδοχος θα ονοµάζεται ο 
µειοδότης  που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.  

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας έχει εκτιµηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των πενήντα έξι 
χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και  πενήντα επτά λεπτών  (56.910,57  €) µε επί πλέον δαπάνη για 
Φ.Π.Α. 23% ποσού δεκατριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών  (13.089,43  
€) ήτοι συνολικής δαπάνης εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00  €). Θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα την πίστωση υπό τον τίτλο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και υπό τον Κ.Α. 
02.45.7326.007 (όπου είναι εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του 
∆ήµου). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και του  N 3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα Συµβατικά στοιχεία της συµβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα 
ακόλουθα: 

1. Η προσφορά του αναδόχου  
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Το τιµολόγιο της µελέτης 
4. Ο προϋπολογισµός της µελέτης 



 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης 
είναι η χαµηλότερη τιµή. 

ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα  (12) µήνες από της υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά ανάλογα, µε την παράδοση των εργασιών µε την 

έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Η τιµή µονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για 
κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί, οι νόµιµες κρατήσεις και κάθε 
απαιτούµενη εργασία εργατοτεχνιτών.  

ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόµων φόρους, τέλη, και κρατήσεις.  

ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να µετέχουν: α) Εργοληπτικές ή Εµπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα 
«µητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξηγια έργα 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, β) Εµπειροτέχνες µαρµαροτεχνίτες εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Ε.    
 

2. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου, µε την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συµµορφώνεται στις 
εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρµόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή εκτέλεση της 
εργασίας του.  

3. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από άλλο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 
∆ήµο.  

5. Οι εργασίες θα παρέχονται τµηµατικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 

εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν από την ακολουθία του τεσσαρακονθήµερου 

µνηµοσύνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ& 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Τέλλης Παντελής 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με β’ Βαθµό 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

 

Κυριακίδης Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με γ’ Βαθµό 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  (Α.Τ.Π.)   :    24/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57 € 
Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00  € 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας  κατασκευής µνηµείων τριετούς ταφής 
στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.   

Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ 
και  πενήντα επτά λεπτών  (56.910,57  €) µε επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 23% ποσού δεκατριών 
χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών  (13.089,43  €) ήτοι συνολικής δαπάνης 
εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00  €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και υπό τον Κ.Α. 02.45.7326.007 (όπου είναι 
εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του ∆ήµου). 

 

Για την εκτέλεση της εργασίας (υπηρεσίας) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ 

ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ»  που περιλαµβάνει τα κάτωθι:  
 

1.Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Α 

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός µνηµείου τύπου Α από λευκό µάρµαρο σκληρό αρίστης 
ποιότητας το οποίο θα αποτελείται: 

(Όπως στο συνηµµένο σχέδιο) 

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200X100X20X2cm. 

2. Από ένα δεύτερο πλαίσιο που θα τοποθετηθεί πάνω στο προηγούµενο διαστάσεων 20 0X10 
0X20X2cm. 

3. Μέσα στο δεύτερο πλαίσιο θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2cm και ο υπόλοιπος 
χώρος θα γεµίσει µε πράσινο πετραδάκι. 

4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40X40X20X2cm. 

5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm µε γυάλινη προθήκη µέσα στο οποίο θα 
τοποθετείται ένα καντήλι. 

6. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm µε γυάλινη προθήκη µέσα στο οποίο θα 
τοποθετείται µια φωτογραφία του ενταφιαζοµένου. 

7. Από µια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του 
ενταφιαζοµένου µε χρυσά γράµµατα. 

Ολα τα παραπάνω µάρµαρα Θα είναι γυαλισµένα. 



( Ενα σετ τύπου Α τοποθετηµένο ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 135,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Β. 

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός µνηµείου τύπου Β, από λευκό µάρµαρο σκληρό αρίστης 
ποιότητας το οποίο θα αποτελείται. 

(Όπως στο συνηµµένο σχέδιο) 

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200X100X20X2cm. 

2. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30X24X24X2cm, µε γυάλινη προθήκη, µέσα στο οποίο θα 
τοποθετείται ένα καντήλι και µια φωτογραφία του ενταφιαζοµένου. 

3. Από µια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm πάνω στην οποία θα γράφονται τα στοιχεία του 
ενταφιαζοµένου µε χρυσά γράµµατα. 

Ολα τα παραπάνω µάρµαρα θα είναι γυαλισµένα. 

( Ενα σετ τύπου Β τοποθετηµένο ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 55,00 (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση Μνηµείων τύπου Γ. 

Για την προµήθεια και τοποθέτηση ενός µνηµείου τύπου Γ από λευκό σκληρό µάρµαρο αρίστης 
ποιότητας το οποίο θα αποτελείται. 

(Όπως στο συνηµµένο σχέδιο) 

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200 Χ 100 Χ 15 cm πάχους 2 cm. 

2. Πάνω στο παραπάνω πλαίσιο θα τοποθετηθεί µαρµάρινη πλάκα διαστάσεων 200 Χ 100 cm 
πάχους 3 cm, 

3. Πάνω στην µαρµάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2 cm 

4. Από ένα κηροστάσιο διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 20 πάχους 2cm. 

5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30 Χ 24 Χ 24 πάχους 2cm και γυάλινη προθήκη µέσα στο οποίο 
θα τοποθετείται ένα καντήλι. 

6. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 30 Χ 24 Χ 24 πάχους 2cm και γυάλινη προθήκη µέσα στο οποίο 
θα τοποθετείται µια φωτογραφία του ενταφιαζοµένου. 

7. Από ένα Όρθιο σταυρό διαστάσεων 100 Χ 51 Χ 17 cm πάχους 3 cm. 

8. Από µια πλάκα διαστάσεων 40X10X2cm που τοποθετείται πάνω στο σταυρό στην οποία θα 
γράφονται τα στοιχεία του ενταφιαζοµένου µε χρυσά γράµµατα. 

Όλα τα παραπάνω µάρµαρα θα είναι λουστραρισµένα και πλήρως τοποθετηµένα στον χώρο τριετούς 
ταφής του ∆ηµοτικού κοιµητηρίου της πόλης. 

(1 σετ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00  (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

4. Κατασκευή και τοποθέτηση Μνηµείων τύπου ∆. 

Για την προµήθεια και τοποθέτηση ενός µνηµείου τύπου ∆ από λευκό σκληρό µάρµαρο άριστης 
ποιότητας το οποίο θα αποτελείται. 

(Όπως στο συνηµµένο σχέδιο) 

1. Από ένα πλαίσιο διαστάσεων 200 Χ 100 Χ 15 cm πάχους 2 cm. 



2. Πάνω στο παραπάνω πλαίσιο θα τοποθετηθεί µαρµάρινη πλάκα διαστάσεων 200 Χ 100 cm 
πάχους 3 cm, 

3. Πάνω στην µαρµάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί σταυρός διαστάσεων 50X30X2 cm 4. Από ένα 
κηροστάσιο διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 20 πάχους 2cm. 

5. Από ένα κουβούκλιο διαστάσεων 100 Χ 20 Χ 25 cm πάχους 2cm µε γυάλινη προθήκη µέσα στο 
οποίο θα τοποθετούνται µια φωτογραφία του ενταφιαζοµένου και ένα καντήλι. 

6. Από µία όρθια πλάκα 120 Χ 100 πάχους 3 cm. Πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί σταυρός 
διαστάσεων 35 Χ 20 πάχους 1,5 cm και θα γραφούν τα στοιχεία του ενταφιαζοµένου µε χρυσά 
γράµµατα. 

(1 σετ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 270,00 (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 

 

5. Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινου σταυρού. 

Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός σταυρού διαστάσεων 100X51X17X3cm από λευκό µάρµαρο 
σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισµένο. 

( Ενα τεµάχιο τοποθετηµένο ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,007 (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ∆ΕΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ 

 

6.Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινης πλάκας στο οστεοφυλάκιο. 

Για την κατασκευή και τοποθέτηση στο νέο οστεοφυλάκιο, µιας µαρµάρινης πλάκας διαστάσεων 
60X40X2cm από λευκό µάρµαρο σκληρό αρίστης ποιότητας γυαλισµένο, πάνω στην οποία Θα είναι 
χαραγµένα τα στοιχεία του αποβιώσαντος. 

( Ένα τεµάχιο τοποθετηµένο ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,01 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

 

Τιµή εργασίας συνολικά : Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

(56.910,57 €) 

Η ανωτέρω τιµή επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 23% 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ& ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Τέλλης Παντελής 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με β’ Βαθµό 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

 

Κυριακίδης Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με γ’ Βαθµό 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  (Α.Τ.Π.)   :    24/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57 € 
Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00  € 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτέλεση της εργασίας  κατασκευής µνηµείων τριετούς ταφής 
στο Νεκροταφείο της Νάουσας. Η εργασία θα εκτελεσθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.   

Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ 
και  πενήντα επτά λεπτών  (56.910,57  €) µε επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 23% ποσού δεκατριών 
χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών  (13.089,43  €) ήτοι συνολικής δαπάνης 
εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00  €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα την πίστωση υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και υπό τον Κ.Α. 02.45.7326.007(όπου είναι 
εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 70.000,00 €, από ίδιους πόρους του ∆ήµου). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΕΥΡΩ) 

1 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Α 220 135 29.700,00 

2 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Β 10 55 550,00 

3 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Γ 40 250 10.000,00 

4 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου ∆ 53 270 14.310,00 

5 
Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινου 
σταυρού 29 30,007 870,20 

6 
Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινης πλάκας 
στο οστεοφυλάκειο. 37 40,01 1.480,37 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 56.910,57 

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 13.089,43 

ΣΥΝΟΛΟΝ 70.000,00 



 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ& ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Τέλλης Παντελής 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με β’ Βαθµό 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 

 

Κυριακίδης Παύλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Με γ’ Βαθµό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  (Α.Τ.Π.)   :    24/2013 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  56.910,57 € 
Φ.Π.Α.   (23%) :   13.089,43 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :  70.000,00  € 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Α 220   

2 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Β 10   

3 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου Γ 40   

4 Κατασκευή και τοποθέτηση µνηµείων τύπου ∆ 53   

5 
Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινου 
σταυρού 29   

6 
Κατασκευή και τοποθέτηση µαρµάρινης πλάκας 
στο οστεοφυλάκειο. 37   

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ∆ΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%  

ΣΥΝΟΛΟΝ  

 

Ο υπογεγραµµένος, προσφέρω για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  το ποσόν των (*)   

………………………………………………………………………………………………………………………………… ευρώ έναντι 

του ποσού του προϋπολογισµού της µελέτης της εν λόγω εργασίας, πλέον Φ.Π.Α. (23%). 

 

 

(*) Τίθεται ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 



 

 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………….,  ……………………..  2013 

 

………………………………………………. 

(Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 


