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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  155/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση  της με αριθμ. 4./2020 Μελέτης για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΑΦΗΣ  -  ΕΚΤΑΦΗΣ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας 
5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 329 (α/α βεβαιωσης : 356) ποσού 19.964,00 € σε 

βάρος του ΚΑΕ 45.6117.000 του ισχύοντα προϋπολογισμού έτους 2020 (20REQ006565581) 
6. Την υπ.αριθμ. 4/26-2-2020 Μελέτη της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουμε την με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΑΦΗΣ  -  

ΕΚΤΑΦΗΣ» 
2. Εγκρίνουμε την 4/26-2-2020  Μελέτη της Δ/νσης  Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας & Πρασίνου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Ταφής & εκταφής, η οποία προσαρτάται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

mailto:prasino@1485.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 69ΚΦΩΞΧ-ΜΡΩ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΑ: 4/2020 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ:  02.10.45.6117.000 
CPV:  45112410-2 
 

 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΤΑΦΗΣ  -  ΕΚΤΑΦΗΣ» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  19.964,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας γίνονται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Τις διατάξεις του Άρθρου 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α')  «Τροποποίηση διατάξεων 
του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)» 
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/2006). 
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 
• Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) 
• του άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 ΦΕΚ 133Α /19-7-2018 “Διατάκτης στους ΟΤΑ Α' βαθμού” 
• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
• Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
• Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» . 
• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
• Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 
  

ΑΔΑ: 69ΚΦΩΞΧ-ΜΡΩ



 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφών – εκταφών θανόντων ατόμων κάθε 

ηλικίας.  

Η ανάθεση της εργασίας των ταφών και εκταφών σε ανάδοχο κρίνονται  ως άκρως απαραίτητη 

για τη εύρυθμη λειτουργία του, αφού πλέον δεν υπάρχει μόνιμος εργάτης κοιμητηρίου υπεύθυνος για 

τις ταφές.   

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμιακό όγκο τον οποίο καλύπτει το συγκεκριμένο νεκροταφείο 

ο προβλεπόμενος αριθμός ταφών ετησίως είναι  150 ταφές τον χρόνο, ενώ με την αναμενόμενη 

έναρξη των εκταφών προβλέπονται να γίνουν περίπου 52 εκταφές ετησίως. 

Σκοπός της ανάθεσης είναι η κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, στο Δημοτικό Νεκροταφείο 

Δήμου Πρέβεζας, τόσο κατά τις καθημερινές όσο και τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα και τις 

απογευματινές ώρες.  

Δεδομένων των ανωτέρω, εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση των εργασιών ταφών – 

εκταφών έως το τέλος του έτους ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση εξαντλήσεως 

νωρίτερα του προβλεπόμενου συμβατικού ποσού των 19.964,00 €.    

Η πίστωση συνολικού προϋπολογισμού 19.964,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με 

κωδικό CPV: 45112410-2 «Εργασίες εκσκαφής τάφων», έχει προβλεφτεί στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό του δήμου του τρέχοντος έτους με Κ.Α.: 02.10.45.6117.000 και με τίτλο: 

«YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ - ΕΚΤΑΦΗΣ». 

 

 

 

 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Πρέβεζα     26/2/2020 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α 
Περιγραφή 
Εργασίας 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Εργασίας  
Δαπάνη 

1 Ταφή Τεμάχια 150 90,00 € 13.500,00 € 

2 Εκταφή Τεμάχια 52 50,00 € 2.600,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 16.100,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% 3.864,00 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.964,00 € 

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των 

προϋπολογισθέντων ποσοτήτων, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν 

ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί, τότε γι αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται να µην τις 

απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.    

 

 

 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Πρέβεζα     26/2/2020 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ: 1ο (Τιμή εμπορίου)  ΤΑΦΕΣ.  

Οι ταφές των τεθνεόντων ατόμων πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο:   

1. Σε άνοιγμα νέου τάφου διαστάσεων 2,20Χ1,20Χ1,00µ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) , το οποίο 

μορφοποιείται οριστικά από τους εργάτες του ανάδοχου.  

2. Σε παλαιό ταφικό χώρο (μετά από εκταφή) σε διαστάσεις 2,20Χ1,20Χ1,00µ (μήκος Χ πλάτος Χ 

ύψος) μετά το οριστικό καθάρισμα και την τελική μορφοποίηση.   

Η εργασία ταφής περιλαμβάνει επίσης το κατέβασμα µε σχοινιά του φέρετρου μέσα στον τάφο, 

το σκέπασμα µε χώμα και την τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της νεκρώσιμης 

ακολουθίας. Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος τα στεφάνια πρέπει να απορρίπτονται 

στους κάδους. 

Τιμή ανά τεμάχιο (αριθμητικά ): 90,00  ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

   
 

 ΑΡΘΡΟ: 2ο (Τιμή εμπορίου)  ΕΚΤΑΦΕΣ. 

 Αφού προηγηθεί από τους συγγενείς του θανόντος η απομάκρυνση των μαρμάρων και των 

λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του μνήματος, ακολουθεί από τον ανάδοχο η αφαίρεση του χώματος 

μέχρι του φέρετρου.  

 Κατόπιν διαπιστώνεται (µε το άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) η ολοκληρωμένη   

αποστέωση του ενταφιασμένου ατόμου.  

Στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν οι εξής δύο  υποπεριπτώσεις:  

1. εάν υπάρχει μερική ή ελάχιστη αποστέωση του νεκρού ατόμου, το φέρετρο ξανασκεπάζεται µε 

χώμα, τοποθετείται από τους συγγενείς ο σταυρός και το μάρμαρο κάλυψης και προσδιορίζεται 

νέος χρόνος εκταφής από την αρμόδια υπηρεσία,  

2. εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση τότε γίνεται η εκταφή, τα οστά καθαρίζονται, πλένονται και 

παραδίδονται στο υπεύθυνο προσωπικό του νεκροταφείου.  

 Μετά την ολοκλήρωση της εκταφής ο τάφος σκεπάζεται µε χώμα. 

Τιμή ανά τεμάχιο  (αριθμητικά ): 50,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Πρέβεζα     26/2/2020 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι εργασίες που προτείνεται να εκτελούνται από το προσωπικό του αναδόχου θα είναι αναλυτικά 

οι εξής:  

 ΤΑΦΕΣ  

Οι ταφές των τεθνεόντων ατόμων πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο:   

1. Σε άνοιγμα νέου τάφου διαστάσεων 2,20Χ1,20Χ1,00µ (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) , το οποίο 

μορφοποιείται οριστικά από τους εργάτες του ανάδοχου.  

2. Σε παλαιό ταφικό χώρο (μετά από εκταφή) σε διαστάσεις 2,20Χ1,20Χ1,00µ (μήκος Χ πλάτος Χ 

ύψος) μετά το οριστικό καθάρισμα και την τελική μορφοποίηση.   

Η εργασία ταφής περιλαμβάνει επίσης το κατέβασμα µε σχοινιά του φέρετρου μέσα στον τάφο, 

το σκέπασμα µε χώμα και την τοποθέτηση στο χώρο του τάφου των στεφανιών της νεκρώσιμης 

ακολουθίας. Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος τα στεφάνια πρέπει να απορρίπτονται 

στους κάδους. 

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας 

υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών, του Α.Ν. 445/1968, του Α.Ν. 582/1968, κ.λπ., 

όπως ισχύουν.   

 

 ΕΚΤΑΦΕΣ   

Η εκταφή τεθνεόντων ατόμων θα γίνεται χειρονακτικά και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:   

 Αφού προηγηθεί από τους συγγενείς του θανόντος η απομάκρυνση των μαρμάρων και των 

λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του μνήματος, ακολουθεί από τον ανάδοχο η αφαίρεση του 

χώματος μέχρι του φέρετρου.  

 Κατόπιν διαπιστώνεται (µε το άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) η ολοκληρωμένη   

αποστέωση του ενταφιασμένου ατόμου.  

Στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν οι εξής δύο  υποπεριπτώσεις:  

1. εάν υπάρχει μερική ή ελάχιστη αποστέωση του νεκρού ατόμου, το φέρετρο ξανασκεπάζεται 

µε χώμα, τοποθετείται από τους συγγενείς ο σταυρός και το μάρμαρο κάλυψης και 

προσδιορίζεται νέος χρόνος εκταφής από την αρμόδια υπηρεσία,  

2. εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση τότε γίνεται η εκταφή, τα οστά καθαρίζονται, πλένονται και 

παραδίδονται στο υπεύθυνο προσωπικό του νεκροταφείου.  

Μετά την ολοκλήρωση της εκταφής ο τάφος σκεπάζεται µε χώμα. 

Οι εργασίες εκταφής ενεργούνται σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και 

λαμβάνονται  τα μέτρα ατομικής  προστασίας των εργαζόμενων του ανάδοχου (εγκύκλιος 27/12).    

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για τις 

παραπάνω εργασίες, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του (Ν.3850/2010) 

όπως επίσης και για τη μεταφορά του προσωπικού του µε ίδια μέσα.  Επίσης  πρέπει να φροντίζει για 

την εν γένει κοσμιότητα του χώρου. 

ΑΔΑ: 69ΚΦΩΞΧ-ΜΡΩ



 

 ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται από τον σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο 

αντίστοιχο σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης και θα εκτελούνται από τον 

ανάδοχο για µεν τις ταφές, μετά την παραλαβή της άδειας ταφής από αυτόν α) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και β) κατά τις αργίες, τα 

απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα από τα Γραφεία Τελετών, για δε τις εκταφές μετά από σχετική 

εντολή της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.  

Η ενημέρωση του αναδόχου, για τις ταφές ή εκταφές θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, αφού 

προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων από τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Κοιμητηρίου του Δήμου Πρέβεζας  και αφού έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των υπόχρεων των θανόντων. 

Η υπηρεσία από μέρους της αφού ενημερωθεί από τα γραφεία τελετών σχετικά για τις 

επικείμενες κηδείες, θα ενημερώνει έγκαιρα τον ανάδοχο για τις ταφές, ώστε να υπάρχει ικανός 

χρόνος για την προετοιμασία τους. 

Σε περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθούν ταφές κατά την διάρκεια αργιών, 

απογευμάτων και Σαββατοκύριακων, ο ανάδοχος, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, 

υποχρεούται : 

 να παραλάβει την άδεια ταφής από τον εργολάβο  τελετών που θα έχει αναλάβει την 

επικήδεια τελετή,  

 να παραλάβει μια  υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των συγγενών που είναι άμεσα 

εμπλεκόμενοι για την κηδεία του θανόντα, και 

 να παραδώσει τα εν λόγω έντυπα στο  αρμόδιο προσωπικό του  Νεκροταφείου την 

επομένη εργάσιμη μέρα.  

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και την υποχρέωση καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων που προέρχονται 

από την µη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη πιθανού εργατικού ατυχήματος 

των µελών του συνεργείου του καθώς και σε τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά, που 

μπορεί να προέλθει κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να φροντίζει να διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες, τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας των εργαζομένων του (ν. 3850/2010) όπως επίσης και για τη μεταφορά του 

προσωπικού του µε ίδια μέσα. 

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκές προσωπικό,  ώστε 

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εκτέλεση εργασιών (ταφών – εκταφών) ταυτόχρονα την 

ίδια ώρα και ημέρα, όταν προκύψει η ανάγκη 

4. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευόμενο και πεπειραμένο για το είδος της 

εργασίας που θα εκτελέσει. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση 
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απειθών, ανίκανων ή µη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του ανάδοχου. Επίσης πρέπει 

να είναι κοσμίως ενδεδυμένο και να συμπεριφέρεται με την προσήκουσα στο χώρο ευγένεια και 

κατανόηση. 

5. Λόγω της φύσεως των εργασιών ταφής-εκταφής, οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

καθ’ όλες τις ημέρες του έτους και όλες τις αργίες, Σαββατοκύριακα, απογευματινές ώρες, 

κ.λπ.,  ανεξαρτήτως των επικρατουσών καιρικών συνθηκών. 

6. Οι εργασίες εκταφής – ταφής ενεργούνται σύμφωνα  µε τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας 

υγείας και λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του αναδόχου 

(εγκύκλιος 27/12).  

 

 ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας 

ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύμφωνα  με το άρθρο 160 του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(ΦΕΚ 87Α΄/8-8-

2016). 
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