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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικόρ Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 

98371100-5 

Τπηπεζίερ νεκποηαθείων και αποηέθπωζηρ 

νεκπών 

(Ανάδειξη γπαθείος ηελεηών) 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 
ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέσπι και ηιρ  1/12/2017. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
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θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

1. Σέιεζε θεδείαο θαη ηαθήο αδήηεησλ λεθξώλ, θαζώο θαη λεθξώλ από 
κνιπζκαηηθά-κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη ηαθήο κειώλ ζώκαηνο 

2. Μεηαθνξά λεθξώλ ζην Νεθξνηνκείν ηνπ Εζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

3. Φύιαμε λεθξώλ ζε ςπθηηθνύο ζαιάκνπο όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. 
 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 
 
Σν Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ κεηά από ζρεηηθή γξαπηή ελεκέξσζε ηεο Κνηλσληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλαιακβάλεη ηελ εηδνπνίεζε ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηελ 

παξάδνζε ζε απηόλ ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζαλάηνπ ή ηεο δήισζεο ζαλάηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθεξζεί ν λεθξόο ζην Νεθξνηνκείνπ γηα δηελέξγεηα λεθξνςίαο. Ο εξγνιάβνο κεηά ηε 

ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζαλάηνπ ζα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ 

ηέιεζε ηεο θεδείαο ζε Νεθξνηαθείν ησλ Αζελώλ, εληόο ηνπ επηηξεπόκελνπ θαηά 

πεξίπησζε ρξόλνπ γηα ηελ ηαθή ηνπ αδήηεηνπ λεθξνύ, ελώ κεηά ηε ιήςε ηεο δήισζεο 

ζαλάηνπ θαη εθόζνλ ζπκπιεξώζεη ηελ απαξαίηεηε ππεύζπλε δήισζε ζα κεηαθέξεη ην 

λεθξό ζην Νεθξνηνκείν. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

A. Σέλεζηρ κηδείαρ και ηαθήρ αζήηηηων νεκπών 

 

Ο εξγνιάβνο γηα ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη: 

 

1. Εππξεπέο θέξεηξν, θαηαζθεπαζκέλν από θαηλνύξγηεο ζαλίδεο, κε πιάηνο όρη 

κεγαιύηεξν από εμήληα εθαηνζηά (0,60), κε βάζνο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εθαηνζηά (0,40) 

θαη κήθνο αλάινγν από έλα κέηξν θαη ζαξάληα εθαηνζηά (1,40). Οη ζαλίδεο ηνπ θέξεηξνπ 

λα είλαη κεηαμύ ηνπο πξνζαξκνζκέλεο ρσξίο ελδηάκεζν θελό. 

Σν θάιπκκα ηνπ θέξεηξνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζαλίδεο κε ηηο αλαινγίεο, 

θαζνξίδνληαη γηα ην θέξεηξν, λα έρεη ύςνο δέθα πέληε εθαηνζηά (0,15) ηνπιάρηζηνλ θαη λα 

παξνπζηάδεη αλάινγε θπξηόηεηα. Σν θέξεηξν θαη ην θάιπκκά ηνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα 

απόρξσζε θαη λα είλαη θαιά ειαηνρξσκαηηζκέλα ζε απνκίκεζε μύινπ δξπόο. 

 

2. Σν ζάβαλν λα έρεη ιεπθό ρξώκα, λα είλαη θαηλνύξγην θαη λα έρεη κήθνο δύν (2) κέηξα. 

 

3. Σν πξνζθεθάιη λα είλαη ιεπθό γεκάην από βακβάθη. 
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4. Ο ζηαπξόο λα είλαη μύιηλνο από γεληθό μύιν κε πάρνο δύν εθαηνζηά (0,2) θαη πιάηνο 

δέθα (0,10) εθαηνζηά. Οη δηαζηάζεηο λα είλαη νγδόληα εθαηνζηά επί έλα κέηξν θαη είθνζη 

εθαηνζηά (0,80 ρ 1,20). 

Οη δηαζηάζεηο απηέο ηνπ ζηαπξνύ ηζρύνπλ, εθόζνλ δελ έρεη θαζνξηζηεί από ην Νεθξνηαθείν 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο ζηαπξνύ. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ζπκκνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζηαπξνύ, πνπ έρεη νξίζεη ην 

Νεθξνηαθείν.  

ην νξηδόληην κέξνο ηνπ ζηαπξνύ ζα αλαγξάθνληαη κε ιαδνκπνγηά θαη κε επθξίλεηα, γηα 

όζα είλαη γλσζηά, ην όλνκα, ην επώλπκν, ην παηξώλπκν, ε ειηθία, ν ηόπνο θαηαγσγήο θαη 

ν ρξόλνο ζαλάηνπ ηνπ λεθξνύ. 

  

 Όια ηα παξαπάλσ είδε ζα είλαη έηνηκα  πξηλ ηελ εθθνξά θαη ε εθθνξά ηνπ λεθξνύ από ην 

Ννζνθνκείν πξνο ην Νεθξνηαθείν ζα γίλεηαη κε λεθξνθόξα.  

Ο λεθξόο κεηά ηελ ηέιεζε ηεο λεθξώζηκεο αθνινπζίαο θαη κέρξη ηνλ ηάθν ζα  ζπλνδεύεηαη 

απαξαίηεηα από ηεξέα εθηόο εάλ πξόθεηηαη πεξί κεηαθνξάο, ζηελ νπνία δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζπλνδεία ηεξέα. 

 

 Ο ηεξέαο ζα ηειεί ηελ λεθξώζηκε αθνινπζία θαη ηελ ηαθή ηνπ λεθξνύ. 

 

 Η ηαθή ηνπ λεθξνύ ζα γίλεηαη κε θέξεηξν, ζάβαλν θαη πξνζθεθάιη, ηα νπνία ζα 

ζπλνδεύνπλ ην λεθξό ζηνλ ηάθν. 

  

Γεληθώο, κάθε κηδεία και ηαθή θα ηελείηαι ζύμθωνα με ηοςρ κανόνερ ηηρ Δλληνικήρ 

Οπθόδοξηρ Δκκληζίαρ ή ζύμθωνα με ηοςρ κανόνερ ηος θπηζκεύμαηορ ηος νεκπού, 

εθόζον αςηό είναι ανεγνωπιζμένο ζηην Δλλάδα. 

 

 Ο εξγνιάβνο κπνξεί κε ηελ ίδηα λεθξνθόξα άκαμα λα κεηαθέξεη κέρξη ηξεηο (3) ην πνιύ 

λεθξνύο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λεθξνύο ηνπ δηθνύ καο Ννζνθνκείνπ.  

 

Επίζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα κεηαθέξεη ηνπο αδήηεηνπο λεθξνύο, κεηά από εληνιή ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Νεθξνηνκείν ηνπ Εζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

 Απαγνξεύεηαη ξεηά ε είζπξαμε ακνηβήο από ηνπο ηπρόλ ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ. 

 

B. Τέλεζηρ κηδείαρ και ηαθήρ αζήηηηων νεκπών από μολςζμαηικά-

μεηαδοηικά νοζήμαηα. 

 

Ο εξγνιάβνο γηα ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο θαη ηεο ηαθήο ησλ αδήηεησλ λεθξώλ από 

κνιπζκαηηθά –κεηαδνηηθά λνζήκαηα είλαη ππνρξεσκέλνο λαη δηαζέζεη ην θέξεηξν θαη λα 

θξνληίζεη γηα ηελ ηέιεζε ηεο θεδείαο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Η εηνηκαζία ηνπ λεθξνύ 

θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζην θέξεηξν ζα γίλεηαη από ηελ ππεξεζία ηνπ Νεθξνθπιαθείνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ .Τέλεζη  ηαθήρ μελών ζώμαηορ από ακπωηηπιαζμούρ. 
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Ο εξγνιάβνο κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ παξαπεκπηηθνύ από ηνλ Επόπηε Τγείαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηαθή κειώλ ζώκαηνο από αθξσηεξηαζκνύο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξαιάβεη ην εηδηθό πιαζηηθό θνπηί θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ ηαθή ησλ κειώλ, πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηό ζε Δεκόζην Νεθξνηαθείν. 

 

Δ. Μεηαθοπά νεκπών ζηο Νεκποηομείο ηος Εθνικού Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος 

Αθηνών 

 

Ο εξγνιάβνο, αθνύ ιάβεη ηε δήισζε ζαλάηνπ από ην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ θαη αθνύ 

ζπκπιεξώζεη ηελ ππεύζπλε δήισζε, όηη αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ αδήηεηνπ λεθξνύ 

ζην Εζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ γηα δηελέξγεηα λεθξνςίαο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηελ κεηαθνξά. 

 

Ε. Φύλαξη νεκπών ζε ψςκηικούρ θαλάμοςρ, όηαν αςηό κπίνεηαι απαπαίηηηο. 

 

Ο εξγνιάβνο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο από ην Γξαθείν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο 

Δηεύζπλζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηήζεη ηνλ 

νηθνλνκηθόηεξν ςπθηηθό ζάιακν. 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
Ο εληαθηαζκόο ηνπ λεθξνύ κε όια ηα απαξαίηεηα, όπσο θέξεηξν, ζάβαλν, πξνζθεθάιη θαη 

ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηαπξνύ ζηνλ ηάθν, ζα βεβαηώλνληαη από ην Δηεπζπληή ηνπ 

Νεθξνηαθείνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Η βεβαίσζε απηή ζα παξαδίδεηαη από ηνλ 

εξγνιάβν ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο Αζζελώλ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ, 

ζα ζπληάζζεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό. Σν πξαθηηθό απηό ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ 

λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό ηνπ θαη ζα εγθξίλεηαη από ηνλ Πξντζηάκελν 

Δηεύζπλζεο ηεο Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

  

Πξαθηηθό επίζεο ζα ζπληάζζεηαη όπσο παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε θαη ζε πεξίπησζε 

κεηαθνξάο ηνπ λεθξνύ ζην Νεθξνηνκείν θαη ηαθήο κέινπο ζώκαηνο. 

 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ηνπ εξγνιάβνπ, ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθό 

παξάβαζεο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό παξάβαζεο. ε αληίζεζε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη 

πνηλή εηο βάξνο ηνπ. 

 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ 
 
Απαγοπεύεηαι: 

 
Α. Η είζνδνο ηνπ εξγνιάβνπ ζην Ννζνθνκείν. Απηή ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά από εηδνπνίεζε 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Β. Η πξνζέιεπζε ζην Ννζνθνκείν ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ γηα 

ζπλελλόεζε κε ζπγγελείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεδείαο ζαλόλησλ ζην Ννζνθνκείν.  
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ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ όξσλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο από 

ζπγγελή λεθξνύ, όηη δειαδή απηόο δέρζεθε ζην Ννζνθνκείν επίζθεςε ηνπ εξγνιάβνπ ή 

άιινπ πξνζώπνπ, πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε απηόλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θεδείαο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαη λα 

θεξύμεη έθπησην ηνλ εξγνιάβν, νπόηε ζα εθπέζεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ηνπ εξγνιάβνπ. 

 

 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΝΟ. Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 


