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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

Υπ΄ Αριθμ. 164/2022 

για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

[CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και 

ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με ΦΠΑ), με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια: 

1. Της υπ΄αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 65/ τ.ΥΟΔΔ/31-1-2020) 

περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αρμοδιότητας 

4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020. 

2. Της υπ’ αριθ. 5244/18-11-2022 απόφασης ανάληψης δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου 

(ΑΔΑ: ΨΓΘΨ469067-5ΝΡ) στον ΚΑΕ 0439. 

3. Της υπ’ αριθμ. 2351/17-11-2022 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΩΣ1469067-

ΠΝΞ), αναφορικά με την έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού μέσω πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 121 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων 

κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 098370000-7] για την ταφή αζήτητων 

νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

62/2020 συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με 

ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες και την 

κλήση του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ να 

καταθέσει οικονομική προσφορά. 

4. Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 80/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 49 

Ταχ. Κώδικας: 54642 

Πληρ: Μ. Τζήμα 

Τηλέφωνο: 2313 31 2284 
E-mail: epromithies@ippokratio.gr 
 

                                         Θεσσαλονίκη, 18-11-2022 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την 

ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 

98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες. 

 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ και 6.828,28€ με ΦΠΑ 24%. 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου μας.  

 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα. 

 

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση προς το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και 

σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη 

διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ      

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων 

μελών και ιστών 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 98370000-7 Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 μήνες 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στον ΚΑΕ 0439.01 

  

 5.506,68€ χωρίς Φ.Π.Α και 6.828,28€ με ΦΠΑ 24%  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται: 

 Ο τίτλος «Προσφορά για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 164/2022 για την ανάθεση της υπηρεσίας 
εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 
98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση 
ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη 
τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) 
μήνες» 

 Τα στοιχεία της εταιρείας 

 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη. Με την παράδοση του 

φακέλου ο παραδίδων την προσφορά θα παραλαμβάνει από το Γραφείο 

Προμηθειών απόδειξη παραλαβής της προσφοράς στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα, η ημερομηνία και η ώρα 

παραλαβής της προσφοράς και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο 

του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει την προσφορά και τον παραδίδων αυτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Η έντυπη προσφορά πρέπει να κατατεθεί σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 

23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ., στο Γραφείο 

Προμηθειών  του Νοσοκομείου.  

 

Η προθεσμία υποβολής της προσφοράς τηρείται απαρέγκλιτα. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

 Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν με  τα  ζητούμενα στοιχεία που 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις  του 

Παραρτήματος Α  και 

 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις διπλούν, δηλαδή τα  οικονομικά 

στοιχεία της  προσφοράς, ως εξής: 

 Τιμή κόστους των προσφερόμενων ειδών. 

 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται 

από το Νοσοκομείο. 

 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ. 

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας της 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ.  

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.  

* Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ: 

Α)  Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση (όπως 

εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, και στην οποία 

θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα 

άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

 Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία 
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(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).     

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι 

δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην 

πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.   

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή 

ακύρωση του Διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού 

(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό 

δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 

 Η παράδοση των ειδών: Έντυπο υλικό, θα πραγματοποιηθεί εντός  

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή 
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απόρριψης. 

Β) Στην προσφορά να συμπεριληφθούν σε χωριστό φάκελο και τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

      Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  α) Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης με το οποίο προτείνει την 

κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.  

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του 

σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73,  

 Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

 Γ) αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση 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 νόμου. 
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 Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά αναφέρονται και 

στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του 

άρθρου 75, Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου 

του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εξήντα (60) ημέρες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

o Στην ιστοσελίδα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (www.ippokratio.gr)  

o Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου, ΚΗΜΔΗΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 18/11/2022 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

http://www.ippokratio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τεχνικές προδιαγραφές «Υπηρεσίας Εργολάβων Κηδειών και σχετικές υπηρεσίες» 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την τέλεση κηδειών : 

 Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα 

αζήτητα 

 Μεταφορά απόρων νεκρών στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση 

 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  

 Μεταφορά και ταφή ανθρωπίνων μελών τοποθετημένα σε ειδικά κιβώτια και εμβρύων 

ηλικίας κύησης κάτω των 180 ημερών, στα Κοιμητήρια “Αναστάσεως του Κυρίου”, μια 

φορά το μήνα ή όταν καλείται από το νοσοκομείο.  

 Διατήρηση νεκρού σε ψυγείο, όταν χρειάζεται.  

 

Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα 

Η διαδικασία τέλεσης μεταφοράς και ταφής ενός «αζήτητου νεκρού», στον οποίο χορηγείται 

δωρεάν τάφος από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την Κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου για 

την ύπαρξη του «αζήτητου νεκρού».  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο του 

νεκρού και να μεριμνήσει για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου από τον 

θεράποντα ιατρό. 

3. Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία βεβαίωση 

παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο για να την προσκομίσει στο ληξιαρχείο.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ταφής και τη 

ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

5. Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο νεκροταφείο με ασφαλή τρόπο, με 

ειδικό όχημα μεταφοράς (νεκροφόρα). 

Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:  

 Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό ή ατομικό λευκό για νεκρό νεογνό 

 Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο (2) μέτρα 

 Το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι  

 Ξύλινο σταυρό 

 Ευπρεπή ενδυμασία  

 Δωρεάν παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για 

το Νοσοκομείο  

 Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη. 
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Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκεύματος του νεκρού.                                

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το λούσιμο ,το ντύσιμο του νεκρού με την ευπρεπή ενδυμασία που θα 

παραχωρήσει χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.                    

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.                                            

Ο ανάδοχος μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από 

τη Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία , στην οποία θα περιλαμβάνεται ο 

αριθμός και η σειρά ταφώνα του νεκρού.   

 

 Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο.  

 Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται 

και στους ενήλικους νεκρούς και να τηρείται η νομοθεσία διαδικασίας ταφής.  

 

 Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση 

όταν απαιτείται. 

Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο αστυνομικό τμήμα για να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες προς ανεύρεση συγγενών. 

1. Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του 

αρμοδίου τμήματος να μεταφερθεί για νεκροτομή μέσα σε 48 ώρες, όπως ορίζεται από 

την ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο θεράπων ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό νεκροτομής. 

Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να παραλάβει το παραπεμπτικό νεκροτομής από το 

Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για την έκδοση της εντολής νεκροτομής. 

Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να 

συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα και ώρα της μεταφοράς. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται 

να μεταφέρει τον νεκρό με ασφαλή τρόπο στο Νεκροτομείο και να τον επιστρέψει στο 

Νοσοκομείο, όταν απαιτείται, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

2. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο παράδοσης νεκρού από τους 

νοσηλευτές και παραδίδεται η σορός. 

3. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, αλλά αδυνατούν να τον παραλάβουν προς ταφή, λόγω 

οικονομικών προβλημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το εκάστοτε αστυνομικό τμήμα 

πρέπει να στείλει την έγγραφη αναφορά της άρνησης παραλαβής του νεκρού από τους 

συγγενείς στην Κοινωνική Υπηρεσία. 
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Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ακολουθείται η διαδικασία όπως 

για τη μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα 

αζήτητα. Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν λιγότερο στο ψυγείο του Νοσοκομείου, 

στη θερμοκρασία συντήρησης που ήδη υπάρχει (στους 4° C). Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο του Προέδρου της 

Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, δεν δύναται να παραμείνει στο ψυγείο του Νοσοκομείου 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή 

της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα ψυγεία του νεκροτομείου του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 

Διαδικασία διαχείρισης μεταφοράς και ταφής εμβρύων κάτω των 180 ημερών  

Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών εμβρύων» κάτω των 180 ημερών. 

Τα νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών 4ου 

ορόφου, μέχρι να μεταφερθούν ομαδικώς στα Κοιμητήρια σε ειδική συσκευασία, την οποία θα 

παρέχει στο Νοσοκομείο μας ,ο ανάδοχος εργολάβος χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.  

Τα νεκρά έμβρυα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο εργολάβο με όλα τα νόμιμα απαραίτητα 

έγγραφα για τον ενταφιασμό τους . 

Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 

1. Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης 

2. Γίνεται καταγραφή των εμβρύων συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε αντίστοιχο έγγρα-

φο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται από τη Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

3. Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου 

και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο καταγραφής-παραλαβής και ενταφι-

ασμού νεκρών εμβρύων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στα Κοιμητήρια και υπογράφεται, από αρμόδιο υπάλληλο 

του Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης των νεκρών εμβρύων. 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής των νεκρών εμβρύων στα 

Κοιμητήρια, στο «Βιβλίο νεκρών» της Αίθουσας Τοκετών κρατείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

Ιατρικής Γνωμάτευσης, η ημερομηνία μεταφοράς τους στα Κοιμητήρια και ο αριθμός 

πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου. Για την μεταφορά τους στο αρμόδιο νεκροταφείο 

απαιτείται φέρετρο, το οποίο θα χορηγείται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση. 

Το φέρετρο θα είναι ενός μέτρου και θα περιέχει σάκο με περιεχόμενο έως και δέκα νεκρών 

εμβρύων κάτω των 180 ημερών.  



 

11 

 

Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει τα νεκρά έμβρυα κάτω των 180 ημερών για 

ομαδική ταφή με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις ορισθείσες προδιαγραφές .  

Ο ανάδοχος μετά οφείλει να προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη Διεύθυνση του 

Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία ,στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά 

ταφώνα του νεκρού.  

 

Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ακρωτηριασμένων  ανθρωπίνων  μελών και 

ιστών  

Η διαδικασία διαχείρισης ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών καθορίζεται ως εξής:  

 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας τηρούν αρχείο των 

ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών.  

 Τα ακρωτηριασμένα μέλη που προκύπτουν από τροχαίο ή από κάποιο χειρουργείο 

κρατούνται στο ψυγείο του νεκροθαλάμου του Α΄ Κτηρίου. 

 Συμπληρώνεται τετραπλή ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό που εφημερεύει. Μία (1) 

γνωμάτευση συνοδεύει το μέλος, το οποίο τοποθετείται κατάλληλα σε κίτρινη σακούλα 

και χάρτινο κουτί. Την επόμενη ημέρα, οι δυο (2) γνωματεύσεις προσκομίζονται στη 

Νοσηλευτική Υπηρεσία, για να αποσταλούν στα Κοιμητήρια της Θέρμης και μία (1) 

γνωμάτευση κρατείται στο αρχείο του χειρουργείου, αφού υπογραφούν και σφραγιστούν 

από την Προϊσταμένη του Γραφείου Κινήσεως του Νοσοκομείου. 

 Γίνεται καταγραφή των μελών συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε αντίστοιχο έγγραφο, 

από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται από τη Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του 

Νοσοκομείου και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το έντυπο καταγραφής-

παραλαβής και ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών.  

 Στη συνέχεια, τα μέλη μεταφέρονται στο Χωνευτήρι της Θεσσαλονίκης (Θέρμης). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο αρμόδιο 

νεκροταφείο  μία φορά τον μήνα ή και επιπλέον όταν απαιτείται και έως τις 10:00 το πρωί από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και ιστών στο 

νεκροταφείο.  

Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι ειδικό, δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να μπορεί να 

πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να παρέχει ατομική προστασία του οδηγού-χειριστή.  

Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς μεθόδους και να διασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης 

του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.  
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Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, τα ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και οι ιστοί 

θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.  

Κατά την παράδοση των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών και ιστών από τον ανάδοχο στο 

αρμόδιο νεκροταφείο με σκοπό τον ενταφιασμό, θα πρέπει να συμπληρώνεται ειδικό έντυπο – 

έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο που θα αφορά την ολοκλήρωση ενταφιασμού των 

ανθρωπίνων μελών και ιστών. 

Το έντυπο αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να επιστρέψει εντός εικοσιτετραώρου στην Νοσηλευτική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας 

Αντίγραφο αυτού του εντύπου ολοκλήρωσης ενταφιασμού των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων 

μελών θα χορηγείται από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στον Προϊστάμενο Γραφείου Επιστασίας του 

Νοσοκομείου μας. 

 

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. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (μεταφοράς, ταφής νεκρών, ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών) μέσω της 

επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις νόμιμες διαδικασίες μεταφοράς και ταφής 

νεκρών, εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ανθρωπίνων μελών και ιστών.  

Ο ανάδοχος θα καλύπτει τακτικές καθώς και τυχόν έκτακτες ανάγκες μεταφοράς και ταφής νεκρών 

(απόρων, εμβρύων, νεογνών, ανθρωπίνων μελών, εγκαταλελειμμένων νεκρών) του Νοσοκομείου 

μας. 

Ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις του Νοσοκομείου μας εντός εικοσιτετραώρου. 

Οι ετήσιες εκτιμώμενες συχνότητες έχουν υπολογιστεί με βάση τα στατιστικά στοιχεία της 

Κοινωνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν τιμή χωριστά για κάθε μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες 

υπηρεσίες μεταφοράς, ταφής νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών του Νοσοκομείου μας.  
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Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή δαπάνες, που είναι αναγκαίες 

και νόμιμες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφοράς και ταφής). 

Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα (φέρετρα, σάκοι νεκρών 

εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά οχήματα κ.λ.π) που απαιτούνται για την μεταφορά και 

ταφή νεκρών ,ανθρωπίνων μελών και ιστών. 

 

Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  

 

1. Σταματιάδης Παρασκευάς 

2. Μαυριδοπούλου Άννα  

3. Ταχαή Ουρανία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα 

Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την Κοινωνική 

υπηρεσία του Νοσοκομείου για την ύπαρξη του 

«αζήτητου νεκρού».  

 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή 

άλλο επίσημο έγγραφο του νεκρού και να μεριμνήσει για 

την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου από τον 

θεράποντα ιατρό. 

 

ΝΑΙ 

  

Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που 

ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία 

βεβαίωση παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο για 

να την προσκομίσει στο ληξιαρχείο.  

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση 

της άδειας ταφής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο 

νεκροταφείο με ασφαλή τρόπο, με ειδικό όχημα 

μεταφοράς (νεκροφόρα). 

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:  

 Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό ή ατομικό λευκό 

για νεκρό νεογνό 
ΝΑΙ   

 Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο 

και να έχει μήκος δύο (2) μέτρα 

ΝΑΙ   

 Το προσκεφάλι να είναι λευκό γεμάτο από βαμβάκι  ΝΑΙ   

 Ξύλινο σταυρό ΝΑΙ   

 Ευπρεπή ενδυμασία  ΝΑΙ   

 Δωρεάν παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο  

ΝΑΙ   

 Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη. ΝΑΙ   

 Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους κανό-
νες του θρησκεύματος του νεκρού 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το λούσιμο, το ντύσιμο του 

νεκρού με την ευπρεπή ενδυμασία που θα παραχωρήσει 

χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ 
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Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το 

νεκροταφείο θα γίνεται με νεκροφόρα άμαξα 

ΝΑΙ 
  

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. 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να 

προσκομίσει στo Νοσοκομείο βεβαίωση από τη 

Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία , 

στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά 

ταφώνα του νεκρού.   

ΝΑΙ 

  

Ταφή νεογνών, ατομική σε λευκό φέρετρο 

 Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να 

τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και 

στους ενήλικους νεκρούς και να τηρείται η νομοθεσία 

διαδικασίας ταφής.  

 

ΝΑΙ 

  

Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση όταν απαιτείται 

Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο 

αστυνομικό τμήμα για να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες προς ανεύρεση συγγενών 

ΝΑΙ   

1. Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του 

αρμοδίου τμήματος να μεταφερθεί για νεκροτομή 

μέσα σε 48 ώρες, όπως ορίζεται από την 

ιατροδικαστική υπηρεσία.                          

Ο θεράπων ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό 

νεκροτομής. 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να 

παραλάβει το παραπεμπτικό νεκροτομής από το 

Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό 

Τμήμα για την έκδοση της εντολής νεκροτομής.                                         

Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην 

ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει να 

συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα και ώρα της 

μεταφοράς 

ΝΑΙ   

2. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να μεταφέρει 

τον νεκρό με ασφαλή τρόπο στο Νεκροτομείο και να 

τον επιστρέψει στο Νοσοκομείο, όταν απαιτείται, 

χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

ΝΑΙ   

3. Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το 

πρωτόκολλο παράδοσης νεκρού από τους 

νοσηλευτές και παραδίδεται η σορός. 

 

ΝΑΙ   



 

16 

 

Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις 

διαδικασίες ακολουθείται η διαδικασία όπως για τη 

μεταφορά και ταφή απόρων και εγκαταλελειμμένων 

ημεδαπών-αλλοδαπών ατόμων, στα αζήτητα 

ΝΑΙ   

Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν λιγότερο 

στο ψυγείο του Νοσοκομείου, στη θερμοκρασία 

συντήρησης που ήδη υπάρχει (στους 4° C) 

ΝΑΙ   

Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με κίνδυνο για τη δημόσια 

υγεία, το οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο 

του Προέδρου της Επιτροπής Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων, δεν δύναται να παραμείνει στο ψυγείο του 

Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας 

εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή 

της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα ψυγεία 

του νεκροτομείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

ΝΑΙ   

Διαδικασία διαχείρισης μεταφοράς και ταφής εμβρύων κάτω των 180 ημερών  

Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών 

εμβρύων» κάτω των 180 ημερών. 

Τα νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που 

υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών 4ου ορόφου, 

μέχρι να μεταφερθούν ομαδικώς στα Κοιμητήρια σε 

ειδική συσκευασία, την οποία θα παρέχει στο 

Νοσοκομείο μας ,ο ανάδοχος εργολάβος χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση.  

Τα νεκρά έμβρυα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο 

εργολάβο με όλα τα νόμιμα απαραίτητα έγγραφα για 

τον ενταφιασμό τους. 

ΝΑΙ   

Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 

1. Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής 

γνωμάτευσης 

2. Γίνεται καταγραφή των εμβρύων 

συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε 

αντίστοιχο έγγραφο, από τη Γραμματεία της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπογράφεται 

από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου. 

3. Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογράφεται από 

τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου 

και με αριθμό πρωτοκόλλου διαβιβάζεται το 

έντυπο καταγραφής-παραλαβής και 

ενταφιασμού νεκρών εμβρύων. 

 

ΝΑΙ   

Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στα Κοιμητήρια 

και υπογράφεται, από αρμόδιο υπάλληλο του 

Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης των 

νεκρών εμβρύων 

 

ΝΑΙ   
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - 

παραλαβής των νεκρών εμβρύων στα Κοιμητήρια, στο 

«Βιβλίο νεκρών» της Αίθουσας Τοκετών κρατείται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου της Ιατρικής Γνωμάτευσης, η 

ημερομηνία μεταφοράς τους στα Κοιμητήρια και ο 

αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου 

ΝΑΙ   

Για την μεταφορά τους στο αρμόδιο νεκροταφείο 

απαιτείται φέρετρο, το οποίο θα χορηγείται  από 

τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση 

ΝΑΙ   

Το  φέρετρο θα είναι ενός μέτρου και θα περιέχει 

σάκο με περιεχόμενο έως και δέκα νεκρών 

εμβρύων κάτω των 180 ημερών 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να 

μεταφέρει τα νεκρά έμβρυα κάτω των 180 ημερών 

για ομαδική ταφή με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα 

με τις ορισθείσες προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος μετά οφείλει να προσκομίσει στo 

Νοσοκομείο βεβαίωση από τη Διεύθυνση του 

Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία ,στην οποία 

θα περιλαμβάνεται ο αριθμός και η σειρά ταφώνα 

του νεκρού 

ΝΑΙ   

Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ακρωτηριασμένων  ανθρωπίνων  μελών και ιστών  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα 

ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο αρμόδιο 

νεκροταφείο  μία φορά τον μήνα ή και επιπλέον 

όταν απαιτείται και έως τις 10:00  το πρωί από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός αργιών 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή 

μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και ιστών στο 

νεκροταφείο 

ΝΑΙ   

Το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να είναι ειδικό, 

δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να μπορεί να 

πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να 

παρέχει ατομική προστασία του οδηγού-χειριστή 

ΝΑΙ   

Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς 

μεθόδους και να διασφαλίζεται η αποφυγή 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για 

την δημόσια υγεία 

ΝΑΙ   

Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, 

τα ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέλη και οι ιστοί 

θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα 

απαραίτητα νόμιμα έγγραφα 

 

ΝΑΙ   
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Κατά την παράδοση των ακρωτηριασμένων 

ανθρωπίνων μελών και ιστών απο τον ανάδοχο 

στο αρμόδιο νεκροταφείο με σκοπό τον 

ενταφιασμό, θα πρέπει να συμπληρώνεται ειδικό 

έντυπο – έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο 

που θα αφορά την ολοκλήρωση ενταφιασμού των 

ανθρωπίνων μελών και ιστών 

ΝΑΙ   

Το έντυπο αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να 

επιστρέψει εντός εικοσιτετραώρου στην 

Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας. 

ΝΑΙ   

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 

ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο 

για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (μεταφοράς, ταφής νεκρών, 

ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών) μέσω της 

επιτροπής Νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

όλες τις νόμιμες διαδικασίες μεταφοράς και ταφής 

νεκρών, εμβρύων κάτω των 180 ημερών, 

ανθρωπίνων μελών και ιστών.  

 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα καλύπτει τακτικές καθώς και τυχόν 

έκτακτες ανάγκες μεταφοράς και ταφής νεκρών 

(απόρων, εμβρύων, νεογνών, ανθρωπίνων μελών, 

εγκαταλελειμμένων νεκρών) του Νοσοκομείου 

μας. 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις του 

Νοσοκομείου μας εντός εικοσιτετραώρου. 
ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στον παρακάτω πίνακα ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο τα σκιασμένα κελιά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 

ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜ

ΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

650,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 

ΑΠΟΡΩΝ/ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 
550,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ 

ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 180 ΗΜΕΡΩΝ 
180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΜΕΛΩΝ/ΙΣΤΩΝ 

180,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

100,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

       

       

Προσφερόμενη τιμή ολογράφως:…………………………………………………………………………………… 

 
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους αναδόχους ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η 

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, προκειμένου οι προσφορές να λαμβάνουν υπόψη τα ίδια δεδομένα και να καταστεί 

εφικτή η οικονομική αξιολόγηση.  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές ανά υπηρεσία δεν 

πρέπει να ξεπερνάνε την εκάστοτε προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενδιάμεσες υπηρεσίες ή δαπάνες, που είναι αναγκαίες 

και νόμιμες για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μεταφοράς και ταφής). 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα (φέρετρα, σάκοι νεκρών 

εμβρύων κάτω των 180 ημερών, ειδικά οχήματα κ.λ.π) που απαιτούνται για την μεταφορά και 

ταφή νεκρών, ανθρωπίνων μελών και ιστών. 
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