
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV :  0312 1200-7  Κομμένα  Άνθη 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
       Ο Δήμος Χαλανδρίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ανθέων (σε 
κατασκευές κασπώ) για τον στολισμό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου Χαλανδρίου  
κατά τη διάρκεια των τελούμενων κηδειών και μνημόσυνων.  
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
 

 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 Το Ν.3463/06  «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 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». 

 Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «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». 

 Ο Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα 
το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» 
Η προμήθεια θα είναι τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. 

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου (υπ’ αριθμ. 481/2016 Αποφ. Δ.Σ.) 
και τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. 

 
 
 

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος ανθέων κ.λ.π. στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.  

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ  
ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 
Email: koimitirio@halandri.gr 

 



Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε κατασκευή 
κασπώ που πρόκειται να κατασκευάσει ο ανάδοχος και το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι 
αποδεκτό από την Επιτροπή Παραλαβής. 

        Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το  
τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στις τρέχουσες τιµές  εµπορίου σε αντίστοιχα είδη . 

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω, η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται σε 19.721,66 € με δέσμευση ποσού για το Ο.Ε. 2020 10.000,00€ και δέσμευση 
ποσού 9.721,66 €  για το Ο.Ε. 2021 (Πολυετής δαπάνη) 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου έτους 2020 και 
καταλογίζεται στον Κ.Α. : 45.6699.11 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ΧΑΛΑΝΔΡΙ      /    / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κασπώ 13 

2 Οριεντάλ Λευκό  Α’ ποιότητας 3.000 

3 Τριαντάφυλλα Λευκά 1.248 

4 Ορχιδέες 7.020 

5 Λόγγι 420 

6 Πρασινάδα εισαγωγής  

6.1 Κοκκόφυλλο 120 

6.2 Τσίκο Τσάμπο 120 

6.3 Φτέρη 120 

 
 Τα παραπάνω είδη φυτών πρέπει να είναι φρέσκα και να έχουν ικανό αριθμό ανθέων 
ανά στέλεχος. 
Τα κασπώ θα αντικαθίστανται κάθε 7 ημέρες, ο δε μειοδότης θ' αναλάβει την συντήρηση και 
τακτοποίηση τους πριν την τελετή καθώς και την απομάκρυνσή τους αμέσως μετά.  
Κάθε εβδομάδα ο μειοδότης εγγράφως θα επιβεβαιώνει το είδος της κατασκευής των κασπώ 
(αριθμός και είδος ανθέων).  
Η ποιότητα και επάρκεια του στολισμού (όπως αυτή περιγράφεται στη μελέτη ανά κασπώ) θα 
πιστοποιείται καθημερινά από τον προϊστάμενο του Κοιμητηρίου ή τον αντικαταστάτη του με 
τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου. Κυριακές και αργίες την επάρκεια και ποιότητα του 
στολισμού θα επιβεβαιώνει ο αντίστοιχος υπάλληλος βάρδιας. Μηνιαίως και με την 
προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών που θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής 
θα γίνεται η εξόφληση του μειοδότη. 
 Τα κασπώ θα αντικαθίστανται κάθε 7 ημέρες, ο δε μειοδότης θ' αναλάβει την 
συντήρηση και τακτοποίηση τους σε κάθε τελετή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την 
συντήρηση ή την αντικατάστασή  τους (και εντός του χρονικού διαστήματος των 7 ημερών 
χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση) σε περίπτωση που τα άνθη δεν έχουν το 
αισθητικό αποτέλεσμα  του υγιούς ( μαραμένα- αφορά κυρίως τους θερινούς μήνες) και 
τακτοποίηση τους σε κάθε τελετή (μνημόσυνα - κηδείες). 
 Οι ως άνω προμήθειες θα προσφέρονται με δαπάνη του αναδόχου στα πλαίσια 
εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης ανθέων (σε κατασκευές κασπώ) για τον στολισμό 
του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου Χαλανδρίου  . 
 
                                                                                              ΧΑΛΑΝΔΡΙ      /     / 2020 

 
 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ  
ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 
Email: koimitirio@halandri.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
 

ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

 
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΑΠΟΔΗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
( ΤΕΜ. ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Οριεντάλ Λευκό Α’ ποιότητας 3.000 2,10 6.300,00  
2 Τριαντάφυλλα Λευκά 1.248 0,60 748,80  
3  Ορχιδέες 7.020 1,20 8.424,00  
4 Λόγγι 420 1,00 420,00  
5 Πρασινάδα εισαγωγής    
5.1  Κοκκόφυλλο (μάτσο 8-10 τεμ.) 120 8,00 960,00  
5.2 Τσίκο τσάμπο (μάτσο 8-10 τεμ.) 120 3,00 360,00 
5.3 Φτέρη (μάτσο 8-10 τεμ.) 120 2,00 240,00 
    ΣΥΝΟΛΟ 1 17.452,80 € 
   Φ.Π.Α. 13% 2.268,86 € 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.721,66 € 
 

 
 
 

                                                                                                  ΧΑΛΑΝΔΡΙ        /   /2020 
        

 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 
Email: koimitirio@halandri.gr 
 

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
 

ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

     Μ. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗ 
. 

 

ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΑΠΟΔΗ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΣΠΩ 

 
 

 
                                                                                             ΧΑΛΑΝΔΡΙ            /    /2020 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 

ΑΝΘΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΣΠΩ 

 
Κασπώ για κηδείες : 
 

4 πλαστικές  κατασκευές κυκλικής διατομής 
περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την 
τοποθέτηση λουλουδιών  Οριεντάλ Λευκό Α’ 
ποιότητας και  Λευκών Τριαντάφυλλων με 
Λόγγι και πρασινάδα (Κοκκόφιλλο – Τσίκο 
Τσάμπο ή Φτέρη ) 

 
8 πλαστικές  κατασκευές κυκλικής διατομής  
     περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
     διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την 

          τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) 
     και πρασινάδα (Κοκκόφιλλο – Τσίκο Τσάμπο   
     ή Φτέρη ) 

 
1 πλαστική  κατασκευή κυκλικής διατομής  
     περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
     διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την 

          τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) 
     και πρασινάδα (Κοκκόφιλλο – Τσίκο Τσάμπο  
     ή Φτέρη) και στο μέσον της κατασκευή 
     ανάμεσα στα άνθη φέρει ένα  κερί 
 

 
4 KΑΣΠΩ: ΑΝΘΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
56 τεμάχια Οριεντάλ λευκό (14 ανά 
κασπώ) 
24 τεμάχια λευκά τριαντάφυλλα (6 ανά 
κασπώ) 
8 τεμάχια λόγγι  (2 ανά κασπώ)                                     
πρασινάδα ( κοκκόφυλλο ή τσίκο τσάμπο, 
ή φτέρη )   

 
 
 

9 KΑΣΠΩ: ΑΝΘΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 

135 τεμάχια  ορχιδέες (15 ανά κασπώ) 
πρασινάδα ( κοκκόφυλλο ή τσίκο τσάμπο, 
ή φτέρη )  

 
 Κασπώ για μνημόσυνα : 
 

5    πλαστικές  κατασκευές κυκλικής διατομής  
     περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
     διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την 

          τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) 
     και πρασινάδα (Κοκκόφιλλο – Τσίκο Τσάμπο  
     ή Φτέρη) 

 

 
 
 

5 KΑΣΠΩ: ΑΝΘΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 
75 τεμάχια  ορχιδέες 
πρασινάδα ( κοκκόφυλλο ή τσίκο τσάμπο, 
ή φτέρη ) 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

     Μ. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 

ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΑΠΟΔΗ 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1O 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ανθέων (σε κατασκευές κασπώ) για 
τον στολισμό του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου Χαλανδρίου  κατά τη διάρκεια των 
τελούμενων κηδειών και μνημοσύνων   
 
ΑΡΘΡΟ 2O 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 
 

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου (υπ’ αριθμ. 139/2016  Αποφ. Δ.Σ.) 
και τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. 

 Το Ν.3463/06 « Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 209 παρ. 9. 
 Το Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 58, άρθρο 65 και άρθρο 72 παρ. δ και ε. 
 Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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. 

 Το Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων. 

 Το Ν. 4412/16, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα 
το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτες» 
σύμφωνα με το οποίο έχει   συνταχθεί η  προβλεπόμενη Πρόταση  Ανάληψης Υποχρέωσης  
(ΠΑΥ), η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε  με α/α   
ΑΔΑ :  ΨΩΕ4ΩΗΔ-9ΥΔ 19/5/2020 στον Κ.Α. 45.6699.11 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 19.721,66 € με ΦΠΑ ΕΤΩΝ 2020 & 2021 ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΝ ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ & ΚΗΔΕΙΕΣ" Η ΟΠΟΙΑ 
ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2020 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 
9.721,66€ ΓΙΑ ΤΟ 2021. 

 
    Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση  σύμφωνα με το 
άρθρο118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για το σύνολο της 
προμήθειας, σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 
Email: koimitirio@halandri.gr 
 

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 

 



 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4O: Εγγύηση συμμετοχής 
 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται . (Ν.4281 άρθρο 72 - Φ.Ε.Κ.160 Α΄8-8-
14) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5O: Τιμές προσφορών 
 
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να 

προμηθεύσει τα είδη της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 6O: Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση  θα γίνεται σταδιακά και η σύμβαση θα έχει διάρκεια  ένα  έτος 
από την ημερομηνία υπογραφής.  
Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, μπορεί να παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τον Ν. 
4412/2016 άρθρο 206, μέχρι την εξάντλησή της κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων, 
συλλογικών οργάνων του Δήμου. 
 
 
Άρθρο 7ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται 
 
Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα 
προβλεπόµενα του Ν. 4412/16.Αν ο ανάδοχος παραβιάσει με δική του υπαιτιότητα τις 
προθεσμίες της σύμβασης επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές 
ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν ο ανάδοχος δεν 
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 
Άρθρο 9o. : Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του 
εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από την  
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 
 
 
 



Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του ΦΠΑ που βαρύνει 
το Δήµο.  
 
Άρθρο 11ο : Παραλαβή – Παράδοση 

Η προθεσμία εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται για ένα έτος  από  την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Η παράδοση και τοποθέτηση των κατασκευών των άνθεων σε κασπώ τόσο για τις 
κηδείες και για τα μνημόσυνα θα γίνεται στο Ιερό Ναό  του κοιμητηρίου όπου και τελούνται . 
 
ΑΡΘΡΟ 12O: Έλεγχος των προς προμήθεια ειδών 

  
Ο έλεγχος και η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου μηνιαίως κατόπιν ενημέρωσής της για τον 
έλεγχο των ειδών.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 
τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο. 

Εφ’ όσον οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
αντίστοιχης σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η μεταφορά και τοποθέτηση των κασπώ στον Ι. Ναό επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13O : Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να μπορέσει κάποιος να γίνει δεκτός στην διαδικασία της προμήθειας θα πρέπει να 
καταθέσει: 
1.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( το οποίο επισυνάπτεται με την παρούσα μελέτη)  με 
δήλωση αποδοχής πλήρως και χωρίς επιφύλαξη των προδιαγραφών, του τιμολογίου και του 
Προϋπολογισμού  της μελέτης  
2. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ότι δεν οφείλει στο Δήμο 

μισθώματα ή τέλη, ή λοιπά δικαιώματα 
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με τον Δήμο.  
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: «τηρώ τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.412/2016 (περί περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας)». 
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ο  μειοδότης θα κληθεί από τον 
αξιολογητή να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη   της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016:  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/20161  
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ . 
 

                                                
1«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».  (Παρ.9 εδ.2  του άρθρου  80  του ν. 4412/16  (προστέθηκε με το άρθρο 

43 του ν. 4605  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’). 



Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου 
εκπροσώπου (άρθρο 93 ν. 4412/2016).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14O 

 
Ο Φορέας (Δήμος Χαλανδρίου) περιγράφει τις κατασκευές  που θα διακοσμούν την  
εκκλησία του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, κατά τις τελετές: 

 
 
-   Για τα μνημόσυνα (5 κατασκευές κασπώ από τα 8 προ υπάρχοντα) : κυκλικής 
διατομής  περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για 
την τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) και πρασινάδα.  
 
 
-  Για τις κηδείες ( 13 κατασκευές κασπώ ):  
 
 4 κατασκευές κασπώ κυκλικής διατομής περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την τοποθέτηση λουλουδιών  (Οριεντάλ Λευκό Α’ 
ποιότητας , Λευκών Τριαντάφυλλων , Λόγγι και πρασινάδα 
8 κατασκευές κασπώ κυκλικής διατομής  περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την) για την τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) και 
πρασινάδα 
1  κατασκευή κασπώ κυκλικής διατομής περίπου 23 εκατοστών που εσωτερικά φέρει 
διάτρητο σφουγγάρι (τύπου μως) για την τοποθέτηση λουλουδιών (Ορχιδέες) και πρασινάδα 
και στο μέσον της κατασκευής ανάμεσα στα άνθη φέρει ένα  
Κερί 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15O     

 
    Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα για κάθε κατασκευή κασπώ 
που πρόκειται να κατασκευάσει ο ανάδοχος και το αισθητικό  αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό 
από την Επιτροπή παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 16O     

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει: 
- να διαθέτει ψυγείο για την καλή υγεία των  ανθέων  
- να αναλάβει την συντήρηση ή την αντικατάστασή  τους (και εντός του χρονικού διαστήματος 
των 7 ημερών χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση) σε περίπτωση που τα άνθη δεν 
έχουν το αισθητικό αποτέλεσμα  του υγιούς ( μαραμένα- αφορά κυρίως τους θερινούς μήνες) και 
τακτοποίηση τους σε κάθε τελετή (μνημόσυνα - κηδείες).                                                                            
                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                     ΧΑΛΑΝΔΡΙ       /    /2020 
 
 
  
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
 

 
ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
          
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΑΠΟΔΗ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1O 

 

Οριεντάλ (τύπου λίλιουμ) Λευκό Α’ ποιότητας 
 
Τιμή ενός τεμαχίου 2,30 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2O 

 

Τριαντάφυλλα Λευκά 
 
Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3O 

Ορχιδέες Λευκές 

 
Τιμή ενός τεμαχίου:1,30 € 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4O 

 
Λόγγι  
 
Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 € 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5O 

Πρασινάδα εισαγωγής (συνοδεύει την διακόσμιση του κασπώ) 
 

5.1 Κοκκόφυλλο  (μάτσο 8-10 τεμ.) 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (μάτσο) 8,00 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ  
ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 
Email: koimitirio@halandri.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 

 



 
 

5.2  Τσίκο τσάμπο (μάτσο 8-10 τεμ.) 
 

Τιμή ενός τεμαχίου (μάτσο) 3,00 € 
 
 

5.3  Φτέρη (μάτσο 8-10 τεμ.) 
 
Τιμή ενός τεμαχίου (μάτσο) 2,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                        ΧΑΛΑΝΔΡΙ         /   / 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
 

ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

          
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΚΑΤΑΠΟΔΗ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΕΣ Α. Μ. 52/2020 
 
Της επιχείρησης …………………………………..…………………………………………………………… 
Με έδρα ………………………………Οδός …………………………….Αριθμ. …………….Τ.Κ. …….. 
Τηλ: ……………………………………… Fax:……….…………………Εmail :……………………………. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 
ότι: 
- Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης. 
- Αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου μελέτης και του 
Προϋπολογισμού της μελέτης. 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

( ΤΕΜ. ) 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΕ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ (€) 

1 Οριεντάλ Λευκό Α’ ποιότητας 3.000   
2 Τριαντάφυλλα Λευκά 1.248   
3  Ορχιδέες 7.020   
4 Λόγγι 420   
5 Πρασινάδα εισαγωγής    
5.1  Κοκκόφυλλο (μάτσο 8-10 τεμ.) 120   
5.2 Τσίκο τσάμπο (μάτσο 8-10 τεμ.) 120   
5.3 Φτέρη (μάτσο 8-10 τεμ.) 120   
    ΣΥΝΟΛΟ   
   Φ.Π.Α. 13%  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ   ………./……../……….. 
 
 

                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    
                                                  (Σφραγίδα - Υπογραφή Προμηθευτή) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΤΗΝΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ  
ΤΗΛ.: 210-8042 926 

Email: koimitirio@halandri.gr 

ΜΕΛΕΤΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠ.: 19.721,66  € ME Φ.Π.A. 13% 
A.M.: 52 / 2020 

 


