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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
Ψ.Ν.Α.«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
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ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ :2132046170-171-284 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11878/764568 
 

 
 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

& ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

ΚΗΔΕΙΩΝ. (ΚΑΕ 0439) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 4.500,00 €  
 
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/11/2016 & ώρα 09:00 π.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/11/2016 & ώρα 10:00 π.μ. 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ΗΜΕΡΕΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος. 
 

 Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του 

Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

(ΦΕΚ 386/Β/25-5-89). 

4. Την υπ ’αριθ. 11694/764384/19-10-2016 έγκριση Προέδρου του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

 

 

 

 
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ 
 Μειοδοτικό διαγωνισμό με διαδικασίες απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις πιο πάνω 
διατάξεις, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) για την Ανάδειξη Γραφείου Τελετών, που θα αναλάβει την Κήδευση των Αποβιωσάντων 
Απόρων Ασθενών του Νοσοκομείου, ως και αυτών που δε ζητούν οι οικείοι τους και είναι 
καλυμμένοι από ασφαλιστικό ταμείο. 
 



ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Ιδιοκτήτες Γραφείου Τελετών.  
 

ΑΡΘΡΟ 3ο   

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για τη συμμετοχή στον παρόντα 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. 
3. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» 

 
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. 

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. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Για την τέλεση της κηδείας έκαστου ασφαλισμένου το Γραφείο Τελετών θα λαμβάνει το 
προβλεπόμενο από τον ασφαλιστικό του φορέα ποσό. Για ασθενείς άπορους και άνευ 
ασφαλιστικής καλύψεως, το Γραφείο Τελετών θα λαμβάνει από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής Δρομοκαιτειο ποσό ίσο με αυτό που αναγράφεται στην προσφορά του. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 
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. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. 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. 
7. 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 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του 

Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν 
πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά, σε 
διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή 
καθώς επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοαντίγραφο ή φαξ. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Η λέξη «Προσφορά». 
2. Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», του φορέα 
που διενεργεί την προμήθεια. 
3. Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσης διακήρυξης) 
4. Αναλυτικά τα στοιχεία του αποστολέα-αναδόχου (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της 
εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ 
και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και την σφραγίδα 
της εταιρείας κλπ). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  τουλάχιστον επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την  επόμενη της υποβολής της έγγραφης προσφοράς. Εάν οι 
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν 
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 
αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 
ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το ύψος του ανωτέρω 
παράβολου  μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
σχετική πρόσκληση. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει: 
1. Εφόσον το υπό ανάθεση έργο δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης, που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές. 
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος, που επιβάλλουν τη ματαίωση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, καλείται ο μειοδότης-
ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση και αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
κατακύρωσης , για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
3. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.  
4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.. 
 

 



ΑΡΘΡΟ 12ο   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον εργολάβο κηδειών της εκτελέσεως της παρούσας 
εργασίας σε άλλο ή άλλους και των εξ αυτής απορρέουσας υποχρέωσης τούτου. 
Απαγορεύεται να εισπράξει ιδιαίτερη αμοιβή από τους συγγενείς του αποβιώσαντος που 
τυχόν παρουσιασθούν μετά το θάνατο. 
Ο ενταφιασμός του νεκρού καθώς και η τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας, θα βεβαιούνται 
από τον Ιερέα που τις έκανε και από τον έφορο του Νεκροταφείου. 
Σε περίπτωση που ο αποβιώσας έχει ασφαλιστικό φορέα, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να κόψει το παραστατικό στον ασφαλιστικό φορέα του αποβιώσαντος 
και να εισπράξει τα χρήματα από το φορέα αυτό και όχι από το Νοσοκομείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο   

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 να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη 
του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
2. Πιστοποιητικό θανάτου. 
3. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας (πρωτότυπο). 
4. Πρακτικό Επιτροπής 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, και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις : 
1. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
2. Υπέρ Ψυχ.  Υγείας 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 
3. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής αξίας πλέον χαρτοσήμου 3% & ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20%. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (N. 4412/2016 άρθρο 204) 
1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία 
νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να 
αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου 
καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα 
το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 



Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου 
ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη 
της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή 
και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική 
έγγραφη αίτηση. 
2. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η 
οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν το Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε 
από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων 
Δικαστηρίων. 
3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 
αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του ΔΣ του Νοσοκομείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση . Η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη-αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε 
αυτόν. Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. 
Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου.  
 
Άρθρο 19ο 

 O προϊστάμενος του γραφείου κινήσεως ή ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να δίνει εντολή 
εγγράφως ή τηλεφωνικά για την εκτέλεση της κηδείας. Επίσης θα ειδοποιεί και τους συγγενείς 
του θανόντος. 
Ο εργολάβος κηδειών είναι υποχρεωμένος αφού ειδοποιηθεί να φροντίσει για την κηδεία. 
Δηλαδή να παραλάβει το νεκρό 24 ώρες μετά το θάνατό του και να ειδοποιήσει το γραφείο 
κινήσεως 5 ώρες πριν την τέλεση της ταφής. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος για την έκδοση 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου και τη θεώρηση αυτής από την αστυνομία και εντός των νόμιμων 
προθεσμιών ταφής των νεκρών όλων των ενεργειών περί ταφής όπως ορίζει ο νόμος (όταν 
εκδοθούν τα παραπάνω γίνονται οι ενέργειες για την τέλεση της ταφής). Η ταφή γίνεται στην 



περιοχή όπου ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο μας εντός του επιτρεπόμενου χρόνου για την 
ταφή. 
Ο εργολάβος πρέπει να έχει έτοιμα πριν την εκφορά α. Το φέρετρο, β. Σάβανο, προσκέφαλο 
και δ. Ξύλινο Σταυρό. Η εκφορά θα πραγματοποιείται με νεκροφόρα. Θα ακολουθεί η 
νεκρώσιμη ακολουθία η οποία θα γίνεται με όλα τα παραπάνω είδη όπου θα ενταφιάζεται με 
αυτά ο νεκρός. 
Η ιερολογία θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ορθόδοξης εκκλησίας ή με 
το αναγνωρισμένο θρήσκευμα του αποβιώσαντος. 
Ο εργολάβος οφείλει να μεταφέρει τους νεκρούς που δεν αναγνωρίζονται από τους οικείους 
τους στο νεκροτομείο ή ανατομείο (μετά από εντολή της Δ/νσης του νοσοκομείου) για τη 
φύλαξη επί 10 ημέρου για τυχόν αναζήτηση από συγγενείς. Η μεταφορά προς το νεκροτομείο 
θα γίνεται μέσα στο φέρετρο. 
 Σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς σε άλλο νοσοκομείο, εάν ο ασθενής αποβιώσει, ο 
ενταφιασμός του δεν θα γίνει από το Νοσοκομείο μας, αλλά θα γίνει από το γραφείο 
τελετών με το οποίο έχει σύμβαση το νοσοκομείο στο οποίο απεβίωσε ο ασθενής. 
Για την τέλεση της κηδείας  ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα παρακάτω με τις εξής 
προδιαγραφές: 
ΦΕΡΕΤΡΟ: κατασκευασμένο από καινούργιες σανίδες πλάτους έως 0,22 εκ., βάθους 
τουλάχιστον 0,28 εκ., οι σανίδες πρέπει να είναι σκούρες και να μην υπάρχει ενδιάμεσο κενό 
ανάμεσά τους. Το κάλυμμα του φέρετρου να είναι κατασκευασμένο από σανίδες, όπως 
αναφέρεται παραπάνω με ύψος 0,15 εκ. και να έχει ανάλογη κυρτότητα. Να είναι 
λουστραρισμένο και το ξύλο του κατά προτίμηση από δρυ στο ίδιο χρώμα. 

ΣΑΒΑΝΟ: να είναι καινούργιο λευκού χρώματος, επιφάνειας 2 μέτρων. 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ: να είναι λευκού χρώματος, καινούργιο, γεμισμένο με τζίβα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ: να είναι από λευκό ξύλο πάχους 0,02 εκ. πλάτους 0,10 εκ. και 
μήκος 0,80 εκ . Στο οριζόντιο ξύλο θα αναγράφεται από ελαιόχρωμα, όνομα, επώνυμο, ηλικία 
τόπος καταγωγής και ο χρόνος θανάτου του νεκρού . Το νεκρό θα συνοδεύει και σταυρός από 
λουλούδια. 
 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη Διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών και 
υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. 
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