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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια Οστεοθηκών”

CPV: 44618400-9 «Μεταλλικό Δοχείο
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  2105  /  15179  /  05  -  0  4  -201  9  (ΑΔΑ:6Δ6ΒΩ93-ΒΗΣ)   Απόφαση  του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η  09/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και  η  Προμήθεια Οστεοθηκών του Δήμου,  συνολικής δαπάνης  4.947,60€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και
τη σύναψη σύμβασης   για την  Προμήθεια Οστεοθηκών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου,
σύμφωνα με την     09  /2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη    Διεύθυνση Περιβάλλοντος  ,  η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το μεταλλικό κιβωτίδιο (οστεοθήκη) θα πρέπει να έχει τις εξής διαστάσεις (±0,5cm):

Μονές : Ύψος: 22 εκατοστά, πλάτος 245 εκατοστά και μήκος 50 εκατοστά  
Διπλές :  Ύψος 29 εκατοστά, πλάτος 29 εκατοστά και μήκος 50 εκατοστά

Θα είναι γαλβανιζέ ή INOX, ανθεκτικές στη σκουριά και άθραυστες.

Θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι και θα φέρουν κλειδαριά με δύο κλειδιά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος          Ποσότητα Τιμή Μονάδος       Σύνολο 
(€) (€)

Μεταλλικό Κιβωτίδιο
500x245x220 mm   285 τεμάχια       14,00            3.990,00

     ΣΥΝΟΛΟ 3.990,00
     ΦΠΑ 24%    957,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.947,60

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ενιακόσια σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.
Τα  μεταλλικά  κιβωτίδια  θα  είναι  άριστης  ποιότητας,  καινούργια  και  αμεταχείριστα,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.
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Ο ανάδοχος εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και οι η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην
Αποθήκη του Δήμου Διονύσου τμηματικά και εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε έγγραφη ενημέρωση
του αναδόχου.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 15/04/2019 και
μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.
145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

 1. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄75)  του  νομίμου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας 

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το

ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει  να σχετίζεται  με το αντικείμενο της
πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό
να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών).

 3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και  θα  δηλώνεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  θα
προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

 4. Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στην 09/2019 μελέτη)
 5. Οικονομική προσφορά. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα-
πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:
1. Η  2105  /  15179  /  05  -  0  4  -201  9  (ΑΔΑ:6Δ6ΒΩ93-ΒΗΣ)    Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία  εγκρίθηκε  η  09/2019  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και η Προμήθεια Οστεοθηκών  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

2. Η 09/2019 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 
Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα

2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   9/2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η  παρούσα  μελέτη  συντάσσεται  προκειμένου  να  γίνει  η  προμήθεια  προκατασκευασμένων  μεταλλικών
κιβωτιδίων (οστεοθηκών) για την κάλυψη των αναγκών των Κοιμητηρίων έκαστης Δημοτικής Ενότητας του
Δήμου Διονύσου.

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
 Ν.  3463/2006  (περί  «Κύρωσης  του  Κώδικα  Δήμων  &  Κοινοτήτων»,  Φ.Ε.Κ.  114/08.06.2006

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),
 Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις

Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  στην πλέον  συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη, μόνο με  βάση τη τιμή (άρθρο 86),  

 Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης, άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού».

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης είναι 4.947,60€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.6654.0001 με τίτλο
«Προμήθεια Κιβωτιδίων για Οστεοφυλάκια» του προϋπολογισμού του Δήμου οε 2019. 

Το CPV των προς προμήθεια ειδών είναι 44618400-9 με τίτλο ‘’Μεταλλικό Δοχείο’’.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταλλικό κιβωτίδιο (οστεοθήκη) θα πρέπει να έχει τις εξής διαστάσεις (±0,5cm):

Μονές : Ύψος: 22 εκατοστά, πλάτος 245 εκατοστά και μήκος 50 εκατοστά  
Διπλές :  Ύψος 29 εκατοστά, πλάτος 29 εκατοστά και μήκος 50 εκατοστά

Θα είναι γαλβανιζέ ή INOX, ανθεκτικές στη σκουριά και άθραυστες.

Θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι και θα φέρουν κλειδαριά με δύο κλειδιά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος          Ποσότητα Τιμή Μονάδος       Σύνολο 
(€) (€)

Μεταλλικό Κιβωτίδιο
500x245x220 mm   285 τεμάχια       14,00            3.990,00

     ΣΥΝΟΛΟ 3.990,00
     ΦΠΑ 24%    957,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.947,60

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ενιακόσια σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα  μεταλλικά  κιβωτίδια  θα  είναι  άριστης  ποιότητας,  καινούργια  και  αμεταχείριστα,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και οι η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην
Αποθήκη του Δήμου Διονύσου τμηματικά και εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε έγγραφη ενημέρωση
του αναδόχου.

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη Παπαδόπουλος Απόστολος
ΠΕ Διοικητικού  Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

 Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευ-
μένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τρο-
ποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλε-
πόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και,
συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βε-
βαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύ-
πτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική δια-
χείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει  τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές  διατάξεις  της  νομοθεσίας της  χώρας
εγκατάστασής του. 
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά πε-
ρίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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