ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6ΔΘΩ46906Ψ-1ΚΠ
Α.Δ.Α.Μ.:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 979 – Α.Δ.Α. 6Π1Ρ46906Ψ-5ΡΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΑΙΑ: 16-7-19
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 31024
Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΩΝ – ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΕΜΒΡΥΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
του ενιαίου Νοσοκομείου
Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» & Γ.Ν Δυτικής Αττικής «Η Αγ. Βαρβάρα»
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τον Ν.Δ.2362/95 Δημόσιου Λογιστικού
Τον Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
Τον Ν. 2955/01 Προμήθειες Νοσοκομείων
Τον Ν.2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ.
Τον Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Το από 9-7-19 αίτημα της Προϊσταμένης Τμ.Κίνησης Ασθενών

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019
και ώρα 11:00 π.μ.
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ανοικτή μειοδοτική
διαγωνιστική διαδικασία, με την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για την
ανάδειξη αναδόχου για την ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ (απόρων – αζήτητων
// εμβρύων – βρεφών // ακρωτηριασμένων μελών) του ΓΝΝΠ «Αγ.Παντελήμων» ΓΝΔΑ «Η Αγ.Βαρβάρα», έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης, κατ’ ανώτατο όριο,
8.432,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., για ένα (1) έτος (CPV 98371200-6).
Στον φάκελο της κλειστής σφραγισμένης προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί
ποινή αποκλεισμού:
1. Αναλυτικός πίνακας με τις τιμές για:


ΑΖΗΤΗΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ



ΑΠΟΡΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ



ΕΜΒΡΥΑ



ΒΡΕΦΗ



ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΕΝΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2. Υπεύθυνη Δήλωση πλήρους συμμόρφωσης προς τα ζητούμενα της πρόσκλησης
νομίμως υπογεγραμμένη
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής (εν ισχύ):

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό.

Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, περί μη ύπαρξης υποχρεώσεων
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του οικονομικού φορέα

Aπόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ήτοι
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ο Ανάδοχος-εργολάβος υποχρεούται:
 να προσέρχεται στα Νοσοκομεία, εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» ή του Γ.Ν Δυτικής Αττικής
«Η Αγ. Βαρβάρα», για την παραλαβή απόρου ή αζήτητου νεκρού ή νεκρών βρεφών ή
εμβρύων ή ακρωτηριασμένων μελών
 να ειδοποιεί τους στενότερους συγγενείς του νεκρού, την διεύθυνση των οποίων θα
πληροφορείται από τα Νοσοκομεία, σε περίπτωση απόρων ή αζήτητων νεκρών και
εφ΄ όσον τα Νοσοκομεία δεν έχουν την ευχέρεια
 να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την τέλεση της κηδείας
 να μεριμνεί για την έκδοση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Ο Ανάδοχος-εργολάβος οφείλει να μεταφέρει τους αζήτητους /άπορους νεκρούς,
κατόπιν της εντολής της υπηρεσίας του Νοσοκομείου και αφού συμπληρώσει υπεύθυνη
δήλωση ότι αναλαμβάνει την μεταφορά τους στο Νεκροτομείο Αθηνών ή Πειραιώς.
 Η ετοιμασία του νεκρού και η τοποθέτησή του στο φέρετρο θα γίνεται από την
υπηρεσία του Νεκροθαλάμου του Νοσοκομείου.
 Η εκφορά του νεκρού από το Νοσοκομείο προς το Νεκροταφείο θα γίνεται με
νεκροφόρο όχημα.
 Ο νεκρός μετά την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας και μέχρι τον τάφο, θα
συνοδεύεται απαραίτητα από ιερέα ή άλλο θρησκευτικό λειτουργό ανάλογα με το
θρήσκευμα του νεκρού.
 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 ο
Ανάδοχος-εργολάβος οφείλει να διαθέτει, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:
1. Ευπρεπές φέρετρο κατασκευασμένο από καινούργιες σανίδες, πλάτους όχι
μεγαλυτέρου των (0,22) είκοσι δύο εκατοστών, βάθους τουλάχιστον (0,40) σαράντα
εκατοστά και μήκους και πλάτους αναλόγου. Οι σανίδες από τις οποίες θα

αποτελείται το φέρετρο πρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένες άνευ ενδιαμέσου
κενού.
2. Το κάλυμμα του φέρετρου πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σανίδες όπως
ανωτέρω καθορίζονται. Πρέπει να έχει ύψος (0,15) δεκαπέντε εκατοστά τουλάχιστον
και να παρουσιάζει την ανάλογη κυρτότητα. Το κάλυμμα πρέπει να προσαρμόζεται
απόλυτα στο φέρετρο. Το φέρετρο με το κάλυμμα πρέπει να είναι καλά
ελαιοχρωματισμένο κατ΄απομίμιση ξύλου δρυός και τα δύο δε του ιδίου χρώματος.
3. Το σάβανο να έχει λευκό χρώμα, να είναι καινούργιο και να έχει μήκος δύο (2)
μέτρα.
4. Το προσκέφαλο να είναι λευκό γεμισμένο με τζίβα ή βαμβάκι.
5. Ο σταυρός να είναι ξύλινος από λευκό ξύλο πάχους (0,2) δύο εκατοστά και πλάτους
δέκα (0,10) εκατοστά διαστάσεων δε 50 εκατοστά επί 80 εκατοστά, ή άλλο σύμβολο
σύμφωνα με τα από την θρησκεία του αποβιώσαντος οριζόμενα ή σε άλλη περίπτωση
απλή ξύλινη πινακίδα 40Χ60 εκατοστά.
Οι διαστάσεις αυτές του σταυρού ισχύουν εφ΄ όσον δεν έχει καθορισθεί 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.
6. Στο οριζόντιο μέρος του σταυρού ή της πινακίδας ή του συμβόλου 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.
 Γενικά η κηδεία και η ταφή θα τελείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας ή σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
θρησκεύματος, ανάλογα με το θρήσκευμα του νεκρού.
Τα νεκρά νεογνά για την ταφή τους θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που
επιφυλάσσεται και στους ενήλικους νεκρούς, να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική
φύλαξη κάθε σορού του νεογνού ατομικά και να τηρείται η κείμενη νομοθεσία
διαδικασίας ταφής όπως:
α) Ο Α.Ν. με αρ. 445/12-6-68 (ΦΕΚ 130/τ.α. /14-6-68 «Περί νεκροταφείων και
ενταφιασμού νεκρών»
β) Ο Α.Ν. με αρ. 582/28-9-68 (ΦΕΚ 225/τ.α. /28-9-68) «Περί Δημοτικών 7 κοιν.
Κοιμητηρίων»
γ) το Π.Δ. με αρ. 210/22-3-1975 (ΦΕΚ 63/8-4-75, τ.α.) «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και
ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων»
δ) άρθρο 35 του Ν. 344/1976 (όπως τροπ. Με το άρθρο 14 του Ν. 2503/1997),
ε) άρθρο 37 του Ν. 344/1976 (περί θανάτου νεογνών)
 Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτικό ατομικό τρόπο
κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων.

 Η ταφή θα πρέπει να γίνεται στον κατάλληλο για ταφές νεογνών χώρο με βάση τα
οριζόμενα στην Υ.Δ. με αρ. Α5/1210/19-4-1978 (Φ.Ε.Κ 424/Τ.Β. 10-5-78) «Περί όρων
για την ίδρυση κοιμητηρίων.
Για την ταφή των ακρωτηριασμένων μελών και εμβρύων, ο ανάδοχος-εργολάβος, όταν
καλείται από το Νοσοκομείο ή μια φορά το μήνα, είναι υποχρεωμένος να τα παραλάβει
σε ειδικό κουτί, υπογράφοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια
υπηρεσία.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρακολούθηση για την εκτέλεση της υπηρεσίας, η ταφή του νεκρού με φέρετρο,
σάβανο και προσκεφάλι και η τοποθέτηση του σταυρού της πινακίδας ή άλλου συμβόλου
στον τάφο, θα βεβαιώνεται, κατ’ αρχάς, από τον Διευθυντή του Νεκροταφείου ή τον
Αναπληρωτή του, η δε τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας θα βεβαιώνεται από τον
ιερέα που τέλεσε την νεκρώσιμη ακολουθία ή τον αντίστοιχο θρησκευτικό λειτουργό και
από τον Διευθυντή του νεκροταφείου.
Και οι δύο βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν απαράβατη προϋπόθεση για την
αποπληρωμή του αναδόχου και η απουσία τους συνιστά λόγω μη αποπληρωμής του
σχετικού τιμολογίου, θα παραδίνονται από τον Ανάδοχο -εργολάβο στην Ειδική Ομάδα
Εργασίας (επιτροπή παρακολούθησης), που θα αποτελείται από υπαλλήλους του
Νοσοκομείου, η οποία θα βεβαιώνει, στο πρακτικό που θα συντάσσει, την σύμφωνη προς
τους συμβατικούς όρους τέλεση της κηδείας και ταφής κάθε νεκρού και θα τηρεί
αντίγραφο όλων των σχετικών βεβαιώσεων στο Αρχείο της.
Για την τέλεση κάθε κηδείας θα συντάσσεται πρακτικό καλής εκτέλεσης των
συμβατικών όρων, βάση του ίδιου προτύπου που θα συνταχθεί, το οποίο θα
υπογράφεται από την Ειδική Ομάδα Εργασίας του Νοσοκομείου και από τον Ανάδοχοεργολάβο ή τον προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά την
παραλαβή του τιμολογίου.
Σε περίπτωση αρνήσεως του Αναδόχου-εργολάβου ή του αντιπροσώπου του προς
υπογραφή του πρακτικού πρέπει να γίνεται από Ειδική Ομάδα Εργασίας του
Νοσοκομείου σε αυτό ειδική περί τούτου μνεία.
Προς τούτο ο Ανάδοχος-εργολάβος οφείλει να ενεργεί κάθε κηδεία και ταφή
αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου του, ενηλίκου και εγγραμμάτου.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως του Αναδόχου-εργολάβου πρέπει να
συντάσσεται πρακτικό παράβασης από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.
Ο Ανάδοχος-εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει το σχετικό πρακτικό
παράβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου
χρηματική ποινή εις βάρος του έως πεντακόσια ευρώ (500€) και διακοπή της σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να αναλάβει και να εκτελέσει, για όλη την διάρκεια ισχύος
της σύμβασης που θα συναφθεί, τα αναφερόμενα στην παρούσα και τα αναπόσπαστα
τμήματα αυτής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή
βλάβη προσώπων (του προσωπικού της ή τρίτων), πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι
δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης που θα
συναφθεί, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
προμήθειας.
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
μέσα στον συμβατικό χρόνο.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την
ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Ν.4152
(ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει
προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου βεβαίωσης της καλής εκτέλεσης των
προσφερόμενων υπηρεσιών, από την αρμόδια επιτροπή, σε σχέση με τους προβλεπόμενους
όρους της σύμβασης που θα συναφθεί, στην οποία θα επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, οι
σχετικές βεβαιώσεις του Διευθυντή του Νεκροταφείου ή του Αναπληρωτή του και του ιερέα
που τέλεσε την νεκρώσιμη ακολουθία ή τον αντίστοιχο θρησκευτικό λειτουργό και από
τον Διευθυντή του νεκροταφείου.

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, στο πρόγραμμα
Διαύγεια, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Νοσοκομείου και θα τοιχοκολληθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(υπόδειγμα)

Τα μέλη της ειδικής ομάδας εργασίας:
1. .
2. .
3. .
ως ορίσθηκαμε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………… Απόφαση Διοικητή,
βεβαιώνουμε την καλή εκτέλεση των όρων της Νο … σύμβασης, από το Γραφείο
Τελετών
……………………………………………………..,
για
την
ταφή
……………………………………………………..............................................................................
.............

Μετά τα παραπάνω καταθέτουμε συνημμένα:
 Την Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής
 Βεβαίωση του Νεκροτομείου Αθηνών / Πειραιά
 Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 Βεβαίωση ταφής νεκρού
 Βεβαίωση τέλεσης νεκρώσιμης ακολουθίας
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς αποπληρωμή του δικαιούχου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τα μέλη της επιτροπής
1

2

3

Ο ανάδοχος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΟΥ
Σήμερα

, ημέρα

και ώρα

Βεβαιώνεται
ότι
τελέστηκε
η
ταφή
του
νεκρού
………………………….………………………………
με φέρετρο, σάβανο και προσκεφάλι και τοποθετήθηκε σταυρός πινακίδας (ή άλλο
σύμβολο) στον τάφο.
Για το Γραφείο Τελετών

Για το Νεκροταφείο

(ονοματεπώνυμο / σφραγίδα / υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο / σφραγίδα / υπογραφή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
Σήμερα

, ημέρα

και ώρα

Βεβαιώνεται
ότι
τελέστηκε
νεκρώσιμη
………………………….………………………
σύμφωνα με τις αρχές του θρησκευτικού δικαίου.
Για το Γραφείο Τελετών
Λειτουργός
(ονοματεπώνυμο / σφραγίδα / υπογραφή)

ακολουθία

του

Ο Ιερέας // Θρησκευτικός
(ονοματεπώνυμο / σφραγίδα / υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Το ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝΔΑ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Σήμερα,
, ημέρα
και ώρα
παρέλαβα από το Νοσοκομείο

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

προκειμένου:
 Να προβώ, με δική μου ευθύνη, μέριμνα και έξοδα, στην μεταφορά του στο Νεκροτομείο Αθήνας //
Πειραιά


Να προβώ στην ταφή του νεκρού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συμβατικές μου υποχρεώσεις

και ακολούθως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των υπηρεσιών μου, να προσκομίσω
στην
ειδική ομάδα εργασίας του Νοσοκομείου:


αντίγραφο του πιστοποιητικού του νεκροτομείου



αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

