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1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ  &  ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ,ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ26/2015)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 6/3/2015

Ημέρα:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Ώρα: 12:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΑΦΗ
ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ &
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 6-3-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
12:00 μ.μ.

Έχοντας υπόψη:
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1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων

΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

και άλλες διατάξεις.  

12. Το άρθρο 9 του Ν.3580/2007 σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους

φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 Νοσοκομεία) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και

υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές  διαδικασίες  και  μέχρι του ποσού των 45.000,00€

σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του Ν.3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση

σκοπιμότητας από άλλο όργανο.

13. Την υπ΄αριθμ.6881/3-10-2012 Εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα <<οδηγίες εκτέλεσης &εφαρμογής

του ΠΠΥΥ’2012, πιστώσεις 2012 &2013>> πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους διαγωνισμούς

που δεν υπάρχουν συμβάσεις.

 14.Tην  υπ’αριθμ.31/3/2000  Εγκύκλιο  Του  Υπουργείου  Υγείας  σχετικά  με  την  διαδικασία  που
ακολουθείται  σε  περίπτωση  θανάτου  ασθενούς  σε  Νοσοκομείο,  στα  σημεία  που  αφορά  το
αντικείμενο του διαγωνισμού

15.Την  υπ.  αρ.  6507/11.12.2013  Απόφαση  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  σχετικά  με  την
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
16.Την  υπ.  αρ.  Υ10β/Γ.Π.οικ.  118213/19.12.2013  (ΦΕΚ  649/ΥΟΔΔ/30.12.13)  Απόφαση  του
Υπουργού Υγείας σχετικά με το διορισμό της Καρά Μαρίας ως Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
17.Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
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18. Το  Ν.4281/8-8-14  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  Οικονομίας  οργανωτικά

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

19.Το  με  Α.Π.19597/03-11-2014   έγγραφο  της  Προϊσταμένης  του  Τμήματος  Κίνησης  κας

Αγγελακοπούλου  για την αναγκαιότητα διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

20.Την  υπ’  αριθ.  3/05-02-2015  (ΘΕΜΑ  4ο)  (ΑΔΑ:61ΩΣ4690ΩΣ-ΟΔ0)  Απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου      του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια  προχείρου μειοδοτικού
διαγωνισμού  για  την  <<  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ  &  ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ  >>  για  τις  ανάγκες  του
Νοσοκομείου  με   προϋπολογισθείσα  δαπάνη  10.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος ΦΠA, μετά των αναγραφομένων τεχνικών προδιαγραφών αυτού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών,
για   την<<  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΑΦΗ  ΑΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ >>  ,  για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου για  ένα  έτος(1),  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA,  μετά  των  αναγραφομένων  τεχνικών
προδιαγραφών αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Φ26/2015ΠΡΟΧ.).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

06-03-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 μ.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 06-03-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ.μ., στο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.
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Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση

οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται

μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου

και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις,  εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει

σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν

όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον

ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον

ΦΠΑ.

5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του

διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  και  Π.Δ.  118/07  περί
προμηθειών. 
8.  .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού

χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. Ποσού

9.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου  μειοδοτικού

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές

του Παρατηρητηρίου Τιμών.

10. Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο

μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από

άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                           Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                     ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Κηδεία απόρων με φέρετρο, σάβανο, μαξιλάρι, μεταφορά στο νεκροταφείο για τελετή και
ταφή για τρία έτη.
-Μεταφορά ανθρωπίνων μελών και ταφής αυτών, τοποθετημένα σε ειδικά κιβώτια μια 
φορά το μήνα ή όταν καλείται από το νοσοκομείο.
-Μεταφορά απόρων νεκρών στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση όταν χρειάζεται.
-Κηδεία μοναχικών ατόμων που έχουν όμως ασφάλεια και να αναλάβει το γραφείο την
είσπραξη του αντιτίμου από το ταμείο και την τυχόν διαφορά της τιμής από το 
νοσοκομείο.
-Προσκόμιση αναλυτικών τιμολογίων στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τη θέση ταφής.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΄

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την συμμετοχή στον παρόν πρόχειρό διαγωνισμό, απαιτείται:

1. Έγγραφη προσφορά.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν 
υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 
άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία 
που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Σημείωση: Η υπεύθυνη δήλωση, η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αυτής και η υποβολή της 
προσφοράς θα πρέπει να γίνονται την αυτή ημερομηνία.

3. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ»

4. Άδεια Κυκλοφορίας Νεκροφόρας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η 
προσφορά απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα.

Επίσης, η Υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί, θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, 
σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζει η κείμενη Νομοθεσία(Η υπεύθυνη δήλωση,η θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής αυτής και η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνονται την αυτή ημερομηνία). 
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Για την τέλεση της κηδείας έκαστου ασφαλισμένου το Γραφείο Τελετών θα λαμβάνει το 
προβλεπόμενο από τον ασφαλιστικό του φορέα ποσό(εφόσον καταθέτει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται). Για ασθενείς άπορους και άνευ ασφαλιστικής καλύψεως, το 
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Γραφείο Τελετών θα λαμβάνει από το Νοσοκομείο ποσό ίσο με αυτό που αναγράφεται στην 
προσφορά του.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ θα αναφέρεται ξεχωριστά για :
α)Για κάθε ταφή νεκρού
β)Για κάθε μεταφορά νεκρού στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση
γ)Για κάθε μεταφορά ανθρωπίνων μελών
 3. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
• Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών
4. Σε περιπτώσεις εργασιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και 
αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 
δωρεάν.
5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών 
κήδευσης.
Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του αναδόχου πέραν 
του αvτιτίμoυ για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς 
του 
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής

 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο προμηθευτής 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται:
1. Τιμολόγιο του εργολάβου που μερίμνησε για την ταφή.
2.Ληξιαρχική πράξη  θανάτου.
3. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο).
4. Πρακτικό για την Καλή Εκτέλεση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, έκαστης
κηδείας,.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 
Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου.

__

      ΣΕΛΙΔΑ 7 από 17
  

ΑΔΑ: ΩΚ5Θ4690ΩΣ-ΡΚΓ



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Το  Γραφείο  Κίνησης  Ασθενών  μετά  από  σχετική  γραπτή  ενημέρωση  της  Κοινωνικής
Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου, αναλαμβάνει  την  ειδοποίηση  του  εργολάβου  και  την
παράδοση σε αυτόν του πιστοποιητικού θανάτου ή της δήλωσης θανάτου, προκειμένου
να μεταφερθεί ο νεκρός στο Νεκροτομείου για διενέργεια νεκροψίας. Ο εργολάβος μετά
τη λήψη του πιστοποιητικού θανάτου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
για την τέλεση της κηδείας σε Νεκροταφείο των Αθηνών, εντός του επιτρεπόμενου κατά
περίπτωση χρόνου για την ταφή του αζήτητου νεκρού, ενώ μετά τη λήψη της δήλωσης
θανάτου και εφόσον συμπληρώσει την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση θα μεταφέρει το
νεκρό στο Νεκροτομείο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Α. Τέλεσης  κηδείας και ταφής  αζήτητων νεκρών

Ο εργολάβος για την τέλεση της κηδείας είναι υποχρεωμένος να διαθέσει:

α.  Ευπρεπές  φέρετρο,  κατασκευασμένο  από  καινούργιες  σανίδες,   πλάτους  όχι
μεγαλύτερο των  (22)  εκατοστών,   βάθους τουλάχιστον  σαράντα (0,40)  εκατοστών και
μήκους και πλάτους ανάλογου. 

Οι σανίδες του φέρετρου να είναι μεταξύ τους προσαρμοσμένες χωρίς ενδιάμεσο κενό. 

β. Το κάλυμμα του φέρετρου  να είναι κατασκευασμένο από σανίδες με τις αναλογίες,
όπως ανωτέρω καθορίζονται για το φέρετρο και  να έχει ύψος δέκα πέντε(0,15) εκατοστά
τουλάχιστον ,να παρουσιάζει ανάλογη κυρτότητα και να προσαρμόζεται απολύτως επί
του φέρετρου.

Το  φέρετρο  και  το  κάλυμμά  του  να  έχουν  την   ίδια  απόχρωση  και  να  είναι  καλά
ελαιοχρωματισμένα σε απομίμηση ξύλου δρυός.

γ. το σάβανο να έχει λευκό  χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο(2) μέτρα.

δ. το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι.

ε. ο σταυρός να είναι ξύλινος από γενικό ξύλο με πάχος δύο (0,2) εκατ. και πλάτος δέκα
(0,10) εκατοστά. Οι διαστάσεις να είναι ογδόντα (0,80)εκατοστά επί ένα μέτρο και είκοσι
εκατοστά (0,80 χ 1,20).

Οι  διαστάσεις  αυτές  του  σταυρού  ισχύουν,  εφόσον  δεν  έχει  καθοριστεί  από  το
Νεκροταφείο συγκεκριμένος τύπος σταυρού.  Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σταυρού, που έχει
ορίσει  το  Νεκροταφείο.  Στο  οριζόντιο  μέρος  του  σταυρού  θα  αναγράφονται  με
λαδομπογιά  και  με  ευκρίνεια,  για  όσα  είναι  γνωστά,  το  όνομα,  το  επώνυμο,  το
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πατρώνυμο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής και ο χρόνος θανάτου του νεκρού. Όλα τα
παραπάνω είδη θα είναι έτοιμα πριν την εκφορά.

Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το Νεκροταφείο θα γίνεται με νεκροφόρα
άμαξα. Ο νεκρός μετά την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας και  μέχρι τον τάφο θα
συνοδεύεται απαραίτητα από ιερέα εκτός εάν πρόκειται περί μεταφοράς, στην οποία δεν
είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιερέα.

Ο ιερέας θα τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία και την ταφή  του νεκρού.

Η  ταφή  του  νεκρού  θα  γίνεται  με  φέρετρο,  σάβανο  και  προσκεφάλι,  τα  οποία  θα
συνοδεύουν το νεκρό στον τάφο.

Γενικώς, κάθε κηδεία και ταφή θα τελείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής
Ορθόδοξης  Εκκλησίας  ή  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  θρησκεύματος  του  νεκρού,
εφόσον αυτό είναι ανεγνωρισμένο στην Ελλάδα.

Ο εργολάβος μπορεί με την ίδια νεκροφόρα άμαξα να μεταφέρει μέχρι τρεις (2) το πολύ
νεκρούς, εφόσον πρόκειται για νεκρούς του δικού μας Νοσοκομείου.

Επίσης ο εργολάβος οφείλει να μεταφέρει τους αζήτητους νεκρούς, μετά από εντολή του
Γραφείου  Κίνησης  του  Νοσοκομείου  στο  Νεκροτομείο  του  Εθνικού  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη αμοιβής από τους τυχόν συγγενείς του νεκρού.

Β.  Τέλεσης  κηδείας  και  ταφής  αζήτητων  νεκρών  από  μολυσματικά-μεταδοτικά
νοσήματα.

Ο  εργολάβος  για  την  τέλεση  της  κηδείας  και  της  ταφής  των  αζήτητων  νεκρών  από
μολυσματικά –μεταδοτικά νοσήματα είναι υποχρεωμένος εκ των προτέρων να διαθέσει
το φέρετρο και να φροντίσει για την τέλεση της κηδείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ετοιμασία του νεκρού και η τοποθέτηση του στο φέρετρο θα γίνεται από την υπηρεσία
του Νεκροφυλακείου του  Νοσοκομείου.

Γ. Τέλεσης  ταφής μελών σώματος από ακρωτηριασμούς.

Ο εργολάβος  μετά τη  λήψη του σχετικού παραπεμπτικού του Νοσοκομείου για ταφή
μελών  σώματος  από  ακρωτηριασμούς  είναι  υποχρεωμένος  να  παραλάβει  το  ειδικό
πλαστικό κουτί και να φροντίσει για την ταφή των μελών, που περιέχονται σε αυτό σε
Δημόσιο Νεκροταφείο.

Δ. Μεταφορά νεκρών στο Νεκροτομείο του Εθνικού Καποδιστριακού   

Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο εργολάβος,  αφού λάβει  τη δήλωση θανάτου από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών και
αφού συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνει τη μεταφορά του αζήτητου
νεκρού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για διενέργεια νεκροψίας, είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει την μεταφορά.

Ε. Φύλαξη νεκρών σε ψυκτικούς θαλάμους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο εργολάβος μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από το Γραφείο της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας,  είναι  υποχρεωμένος  να  αναζητήσει  τον
οικονομικότερο ψυκτικό θάλαμο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Ο ενταφιασμός του νεκρού  με όλα τα απαραίτητα, όπως φέρετρο, σάβανο, προσκεφάλι
και  η τοποθέτηση του σταυρού στον τάφο,  θα βεβαιώνονται  από το  Διευθυντή του
Νεκροταφείου  ή  τον  αναπληρωτή  του.  Η  βεβαίωση  αυτή  θα  παραδίδεται  από  τον
εργολάβο στον Προϊστάμενο του  Τμήματος Κίνησης Αρρώστων,  ο οποίος με τη σειρά
του,  θα  συντάσσει  το  σχετικό  πρακτικό.  Το  πρακτικό  αυτό  θα  υπογράφεται  από  τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος ή τον αναπληρωτή του, από τον εργολάβο ή τον
νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπό  του.  Πρακτικό  επίσης  θα  συντάσσεται  όπως
παραπάνω  και σε περίπτωση μεταφοράς του νεκρού στο Νεκροτομείο και ταφής μέλους
σώματος.

Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  του  εργολάβου,  θα  συντάσσεται  πρακτικό
παράβασης από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος
να υπογράψει το σχετικό πρακτικό παράβασης. Σε αντίθεση περίπτωση θα επιβάλλεται
ποινή εις βάρος του

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι:

Α.  Η  είσοδος  του  εργολάβου  στο  Νοσοκομείο.  Αυτή  θα  γίνεται  μόνον  μετά  από
ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Β.  Η  προσέλευση  στο  Νοσοκομείο  του  εργολάβου  ή  του  αντιπροσώπου  του  για
συνεννόηση με συγγενείς για την πραγματοποίηση κηδείας θανόντων στο Νοσοκομείο.

Σε  περίπτωση  παράβασης  των  παραπάνω  όρων  και  σε  περίπτωση  καταγγελίας  από
συγγενή νεκρού, ότι δηλαδή αυτός δέχθηκε στο Νοσοκομείο επίσκεψη του εργολάβου ή
άλλου προσώπου, που ενεργεί για λογαριασμό του ή σε συνεργασία με αυτόν για την
πραγματοποίηση κηδείας,  το Νοσοκομείο  μπορεί  να καταγγείλει  τη σύμβαση και  να
κηρύξει έκπτωτο  τον εργολάβο, οπότε θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του εργολάβου.
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(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.)

Ημερομηνία Εκδοσης..........................
             ΕURO........................................................

ΠΡΟΣ

                                                                                                

                                                                                                                 ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                                     “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”    

  Β.ΣΟΦΙΑΣ 114,

  ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡ.............................EURO.................………………………..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του
ποσού  των  EURO-----------------------------------------(και
ολογράφως  )-------------------------------------------------------------------------------------------------------στο  οποίο  και
μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωση  μας,  υπέρ  της  Εταιρείας...................................................
…………………...--------------------------------------------

Δ/ΝΣΗ............................................................................................................................

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  με αριθμό-------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για  την  προμήθεια  ----------------------------------------------------------(αρ.Διακ/ξης  ---------------)προς  κάλυψη
αναγκών του-------------------------------------------------------και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής
προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------------------ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και  χωρίς  να ερευνηθεί  το βάσιμο ή  μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση  μας αφορά μόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄
εμάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ . 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                     

                                  ΠΟΣΟΥ  10.000,00  € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

Για την ανάδειξη «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ», για ένα έτος(1) .

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Τα  Γραφεία  Γεν.  Νοσοκομείου  Αθήνας
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ………………….οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1) Η κ. ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  Διοικητής  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
και αφ’ ετέρου ο

2)……………………………………………………………………………………………

ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
…………………………………………………………τηλ   &  fax ,
συμφώνησαν,συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της Φ26/2015 Διακήρυξης και την υπ΄

αριθμ.  …………………………………..Απόφαση   του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου   που

ανέδειξε το  ΓΡΑΦΕΙΟ ………………………………………………………….ως ανάδοχο <<

ΕΡΓΟΛΑΒΟ >> τέλεσης κηδειών για την ταφή απόρων και  εγκαταλελειμμένων ατόμων

&ακρωτηριασμένων  μελών,  η  τελευταία  αναλαμβάνει  την  τέλεση  κηδειών  στο  ως  άνω

Νοσοκομείο  απόρων  και  εγκαταλελειμμένων  ατόμων  καθώς  και  την  μεταφορά  στο

Νεκροτομείο  ή  Ανατομείο  αυτών  που  χρειάζονται  ή  αποκοπέντων  μελών  αυτών,   την

αναλαμβάνει  με  τους  ακόλουθους  όρους,  που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  μαζί  με  τους

όρους της σχετικής διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ1ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

     Σκοπός  της  παρούσας  σύμβασης  ,  είναι  η  τέλεση  κηδειών  των  απόρων  και

εγκαταλελειμμένων ατόμων , που πεθαίνουν στο Ίδρυμα καθώς και η ταφή ή η μεταφορά

των  ακρωτηριασμένων  μελών  του  σώματος  των  ασθενών  και  των  σπλάχνων  στο
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Ανατομείο, η δε διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την ημέρα

υπογραφής της 

ΑΡΘΡΟ2ο ΤΙΜΗ

  

ΑΡΘΡΟ3ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Το  Γραφείο  Κίνησης  Ασθενών  μετά  από  σχετική  γραπτή  ενημέρωση  της  Κοινωνικής
Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου, αναλαμβάνει  την  ειδοποίηση  του  εργολάβου  και  την
παράδοση  σε  αυτόν  του  πιστοποιητικού  θανάτου  ή  το  παραπεμπτικό  προς  το
Νεκροτομείο , προκειμένου να μεταφερθεί ο νεκρός σε αυτό  για διενέργεια νεκροψίας
αφού συμπληρώσει την απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση . Ο εργολάβος μετά τη λήψη του
πιστοποιητικού θανάτου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την τέλεση
της  κηδείας  σε  Νεκροταφείο  των Αθηνών,  εντός  του  επιτρεπόμενου κατά  περίπτωση
χρόνου για την ταφή του αζήτητου νεκρού. 

Ο εργολάβος για την τέλεση της κηδείας είναι υποχρεωμένος να διαθέσει:

α.  Ευπρεπές  φέρετρο,  κατασκευασμένο  από  καινούργιες  σανίδες,   πλάτους  όχι
μεγαλύτερο των  (22)  εκατοστών,   βάθους τουλάχιστον  σαράντα (0,40)  εκατοστών και
μήκους και πλάτους ανάλογου. 

Οι σανίδες του φέρετρου να είναι μεταξύ τους προσαρμοσμένες χωρίς ενδιάμεσο κενό. 

β. Το κάλυμμα του φέρετρου  να είναι κατασκευασμένο από σανίδες με τις αναλογίες,
όπως ανωτέρω καθορίζονται για το φέρετρο και  να έχει ύψος δέκα πέντε(0,15) εκατοστά
τουλάχιστον ,να παρουσιάζει ανάλογη κυρτότητα και να προσαρμόζεται απολύτως επί
του φέρετρου.

Το  φέρετρο  και  το  κάλυμμά  του  να  έχουν  την   ίδια  απόχρωση  και  να  είναι  καλά
ελαιοχρωματισμένα σε απομίμηση ξύλου δρυός.

γ. το σάβανο να έχει λευκό  χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο(2) μέτρα.

δ. το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι.

ε. ο σταυρός να είναι ξύλινος από γενικό ξύλο με πάχος δύο (0,2) εκατ. και πλάτος δέκα
(0,10) εκατοστά. Οι διαστάσεις να είναι ογδόντα (0,80)εκατοστά επί ένα μέτρο και είκοσι
εκατοστά (0,80 χ 1,20).

Οι  διαστάσεις  αυτές  του  σταυρού  ισχύουν,  εφόσον  δεν  έχει  καθοριστεί  από  το
Νεκροταφείο συγκεκριμένος τύπος σταυρού.  Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι
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υποχρεωμένος να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σταυρού, που έχει
ορίσει  το  Νεκροταφείο.  Στο  οριζόντιο  μέρος  του  σταυρού  θα  αναγράφονται  με
λαδομπογιά  και  με  ευκρίνεια,  για  όσα  είναι  γνωστά,  το  όνομα,  το  επώνυμο,  το
πατρώνυμο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής και ο χρόνος θανάτου του νεκρού. Όλα τα
παραπάνω είδη θα είναι έτοιμα πριν την εκφορά.

Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το Νεκροταφείο θα γίνεται με νεκροφόρα
άμαξα. Ο νεκρός μετά την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας και  μέχρι τον τάφο θα
συνοδεύεται απαραίτητα από ιερέα εκτός εάν πρόκειται περί μεταφοράς, στην οποία δεν
είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιερέα.

Ο ιερέας θα τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία και την ταφή  του νεκρού.

Η  ταφή  του  νεκρού  θα  γίνεται  με  φέρετρο,  σάβανο  και  προσκεφάλι,  τα  οποία  θα
συνοδεύουν το νεκρό στον τάφο.

Γενικώς, κάθε κηδεία και ταφή θα τελείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής
Ορθόδοξης  Εκκλησίας  ή  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  θρησκεύματος  του  νεκρού,
εφόσον αυτό είναι ανεγνωρισμένο στην Ελλάδα.

Ο εργολάβος μπορεί με την ίδια νεκροφόρα άμαξα να μεταφέρει μέχρι δύο(2) το πολύ
νεκρούς, εφόσον πρόκειται για νεκρούς του δικού μας Νοσοκομείου.

Επίσης ο εργολάβος οφείλει να μεταφέρει τους αζήτητους νεκρούς, μετά από εντολή του
Γραφείου  Κίνησης  του  Νοσοκομείου  στο  Νεκροτομείο  του  Εθνικού  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη αμοιβής από τους τυχόν συγγενείς του νεκρού.

Β.  Τέλεσης  κηδείας  και  ταφής  αζήτητων  νεκρών  από  μολυσματικά-μεταδοτικά
νοσήματα.

Ο  εργολάβος  για  την  τέλεση  της  κηδείας  και  της  ταφής  των  αζήτητων  νεκρών  από
μολυσματικά –μεταδοτικά νοσήματα είναι υποχρεωμένος εκ των προτέρων να διαθέσει
το φέρετρο και να φροντίσει για την τέλεση της κηδείας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ετοιμασία του νεκρού και η τοποθέτηση του στο φέρετρο θα γίνεται από την υπηρεσία
του Νεκροφυλακείου του  Νοσοκομείου.

Γ. Τέλεσης  ταφής μελών σώματος από ακρωτηριασμούς.

Ο εργολάβος  μετά τη  λήψη του σχετικού παραπεμπτικού του Νοσοκομείου για ταφή
μελών  σώματος  από  ακρωτηριασμούς  είναι  υποχρεωμένος  να  παραλάβει  το  ειδικό
πλαστικό κουτί και να φροντίσει για την ταφή των μελών, που περιέχονται σε αυτό σε
Δημόσιο Νεκροταφείο.
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Δ. Μεταφορά νεκρών στο Νεκροτομείο του Εθνικού Καποδιστριακού   

Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο εργολάβος,  αφού λάβει  τη δήλωση θανάτου από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών και
αφού συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνει τη μεταφορά του αζήτητου
νεκρού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για διενέργεια νεκροψίας, είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει την μεταφορά.

Ε. Φύλαξη νεκρών σε ψυκτικούς θαλάμους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο εργολάβος μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από το Γραφείο της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας,  είναι  υποχρεωμένος  να  αναζητήσει  τον
οικονομικότερο ψυκτικό θάλαμο εφόσον δεν διαθέτει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Ο ενταφιασμός του νεκρού  με όλα τα απαραίτητα, όπως φέρετρο, σάβανο, προσκεφάλι
και  η τοποθέτηση του σταυρού στον τάφο,  θα βεβαιώνονται  από το  Διευθυντή του
Νεκροταφείου  ή  τον  αναπληρωτή  του.  Η  βεβαίωση  αυτή  θα  παραδίδεται  από  τον
εργολάβο στον Προϊστάμενο του  Τμήματος Κίνησης Αρρώστων,  ο οποίος με τη σειρά
του,  θα  συντάσσει  το  σχετικό  πρακτικό.  Το  πρακτικό  αυτό  θα  υπογράφεται  από  τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος ή τον αναπληρωτή του, από τον εργολάβο ή τον
νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπό  του.  Πρακτικό  επίσης  θα  συντάσσεται  όπως
παραπάνω  και σε περίπτωση μεταφοράς του νεκρού στο Νεκροτομείο και ταφής μέλους
σώματος.

Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου ή του αντιπροσώπου του υπογραφής του 
πρακτικού, πρέπει να γίνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος ή τον 
αναπληρωτή του ειδική μνεία.

Ο <<εργολάβος>> οφείλει να ενεργεί κάθε κηδεία και ταφή αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου του ενήλικα και εγγράμματο, ο οποίος πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή 
την ιδιότητά του αυτή στο Ίδρυμα.

 Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  του  εργολάβου,  θα  συντάσσεται  πρακτικό
παράβασης από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος
να υπογράψει το σχετικό πρακτικό παράβασης. Σε αντίθεση περίπτωση θα επιβάλλεται
ποινή εις βάρος του.

ΑΡΘΡΟ5ο  ΠΟΙΝΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(Ως αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ 118/07 και του Ν.

2286/95 )
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     Σε περίπτωση κατά την οποία ο <<εργολάβος>> δεν προβεί στην κήδευση ή μεταφορά 
αποβιώσαντος απόρου στο Νεκροτομείο ή Ανατομείο , μπορεί το Νοσοκομείο να 
αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε άλλο εργολάβο, η δε διαφορά τιμής μαζί με την 
καταβληθείσα τιμή από το Νοσοκομείο στον νέο <<εργολάβο>> εισπράττεται με κάθε 
νόμιμο μέσο.

Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλλει κατά την κρίση του κυρώσεις, 
δυνάμενο να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, ανάλογα με την σοβαρότητα της 
παράβασης και την συμβατική συμπεριφορά του εργολάβου κατά την εκτέλεση της 
εργολαβίας.

Ο εργολάβος δεν θα περιέρχεται στο Νοσοκομείο χωρίς ειδοποίηση του αρμοδίου 
οργάνου .Οφείλει αυτός και οι υπάλληλοι του νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την 
εκπροσώπηση του  εργολάβου, να συμπεριφέρονται άψογα στο προσωπικό του 
Νοσοκομείου και στους συγγενείς των αποθανόντων.

ΑΡΘΡΟ6ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

Α.  Η  είσοδος  του  εργολάβου  στο  Νοσοκομείο.  Αυτή  θα  γίνεται  μόνον  μετά  από
ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Β.  Η  προσέλευση  στο  Νοσοκομείο  του  εργολάβου  ή  του  αντιπροσώπου  του  για
συνεννόηση με συγγενείς για την πραγματοποίηση κηδείας θανόντων στο Νοσοκομείο.

Σε  περίπτωση  παράβασης  των  παραπάνω  όρων  και  σε  περίπτωση  καταγγελίας  από
συγγενή νεκρού, ότι δηλαδή αυτός δέχθηκε στο Νοσοκομείο επίσκεψη του εργολάβου ή
άλλου προσώπου, που ενεργεί για λογαριασμό του ή σε συνεργασία με αυτόν για την
πραγματοποίηση κηδείας,  το Νοσοκομείο  μπορεί  να καταγγείλει  τη σύμβαση και  να
κηρύξει έκπτωτο  τον εργολάβο, οπότε θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 7 ο – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από 
τώρα για όλα τα θέματα της παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα 
υποβαλλομένου του   «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ) και του 
Ν.2286/95.

ΑΡΘΡΟ 8 ο – Τροποποίηση της σύμβασης
Σύμφωνα με το Π. Δ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), Άρθρο 24 § 4, η 
παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
όταν ο προμηθευτής εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Για την έκδοση του 
εντάλματος απαιτούνται:
1. Τιμολόγιο του εργολάβου που μερίμνησε για την ταφή.
2.Ληξιαρχική πράξη  θανάτου.
3. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο).
4. Πρακτικό για την Καλή Εκτέλεση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, έκαστης
κηδείας,.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα 
τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

     Ο εργολάβος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ την με αριθμ …………………………………………εγγυητική επιστολή
της………………………………………… αξίας (€) . Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αποδοθεί στον
εργολάβο, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

 Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν
δύο όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το άλλο
λαμβάνει το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ .

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
Φ26/2015 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τους όρους της οποίας ο  ανάδοχος
εργολάβος αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   Για το ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ
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