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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ                            ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

 

                    11ΗΗ  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  
                        ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  

 

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ--ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  
ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,   30.03.2016 
Τ.Κ.: 115 27 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4517 
Πληροφορίες: Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ  

Τηλέφωνο:  213 2088226  

Φαξ:  213 2088716   

Email: polyxronidou@hippocratio.gr   

 
«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για  Ταφή Απόρων, 

αζήτητων και ακρωτηριασµένων µελών  (CPV 98371200-6)» 
 

ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
2. Την υπ’ αρ. 2891/24.07.15 εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών για όλους τους δηµόσιους φορείς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
4972/15.12.2015 εγκύκλιο Ε.Π.Υ.  

3.Τις µε αρ. πρωτ. 4301/24.03.2016 τεχνικές προδιαγραφές  

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΕΕΙΙ  

1. ∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την Ταφή απόρων, 
αζήτητων και ακρωτηριασµένων µελών CPV 98371200-6 

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 
από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προµηθειών / 
∆ιαγωνισµοί - ∆ιαπραγµατεύσεις). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία εβδοµάδα από την ηµέρα 
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 
αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις 
επιπλέον ηµέρες. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την 
Πέµπτη 07.04.2016 και ώρα 15.00µ.µ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
polyxronidou@hippocratio.gr 

5. Το Νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να 
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών µας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί 
Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την παροχή των προαναφερόµενων υπηρεσιών. 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 Συνηµµένα: 

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σελίδες 2) 
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ΕΙ∆Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
-Κηδεία απόρων µε φέρετρο, σάβανο, µαξιλάρι, µεταφορά στο νεκροταφείο για τελετή και ταφή για 
τρία έτη. 
-Μεταφορά ανθρωπίνων µελών και ταφής αυτών, τοποθετηµένα σε ειδική συσκευασία 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 ασφάλεια  
-Προσκόµιση αναλυτικών τιµολογίων στην αρµόδια υπηρεσία, καθώς και τη θέση ταφής. 
 
Για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία είναι απαραίτητη η προσκόµιση α)Άδειας 
Ίδρυσης & Λειτουργίας «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ» και β) Άδεια Κυκλοφορίας Νεκροφόρας. 
 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 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 α) του 
πιστοποιητικού θανάτου που εκδίδεται για τη δήλωση του θανάτου κατά το άρθρο 32 του Ν.344/1976 
ή β)την εντολή για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ή το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ,  µεταφέρεται ο νεκρός για διενέργεια 
νεκροψίας.  
Ο εργολάβος µετά τη λήψη των α ή β  ανωτέρω εντύπων  από το Νοσοκοµείο µας ή το Νεκροτοµείο  
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.. 
 
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 ολικού 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 πατρώνυµο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής και ο χρόνος θανάτου του 
νεκρού. Όλα τα παραπάνω είδη θα είναι έτοιµα πριν την εκφορά. 
Επί βεβαιωµένης περίπτωσης Αλλοθρήσκου νεκρού θα τοποθετείται ξύλινη επιγραφή τύπου «Τ» µε τις 
ίδιες  διαστάσεις και θ α αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία.  
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 
και κατόπιν σε Νεκροταφείο των Αθηνών για την διαδικασία της ταφής.  
Απαγορεύεται ρητά η είσπραξη αµοιβής από τους τυχόν συγγενείς του νεκρού. 
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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  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 ∆ηµόσιο Νεκροταφείο. 
∆. 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 ή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών   για διενέργεια 
νεκροψίας ή νεκροτοµής, 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 ∆ιεύθυνσης 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει τον οικονοµικότερο ψυκτικό 
θάλαµο εφόσον δεν διαθέτει το Νοσοκοµείο. 
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 ∆ιευθυντή του Νεκροταφείου ή τον 
αναπληρωτή του. Η πρωτότυπη αυτή βεβαίωση θα παραδίδεται από τον εργολάβο στον Υπεύθυνο του 
Γραφείου Υλικού, προκειµένου να συνταχθεί 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 επί ταφής µέλους σώµατος. 
Αντίγραφο της βεβαίωσης περί ενταφιασµού του νεκρού θα παραδίδεται στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Κίνησης Αρρώστων. 
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. 

 


