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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 17/12/2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/69348 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445  

Πληρ: Ειρήνη Βασίλα          ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Δ/νση Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας 
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                            

Θέμα :  «Ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων προσώπων» 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6297/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 00-

6495.0027 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1407.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ006033939 2019-12-16 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ006042519 2019-12-17 

8) Το με αριθμό πρωτ. 14/69074/16-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων προσώπων, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκτιμώμενης αξίας 4.960,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την Παρασκευή 20/12/2019 και 

καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 9:30 π.μ. στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της υπηρεσίας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους 

όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπο τους της παραγράφου 1α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 

4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που 

ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας με την 

εταιρεία. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 
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ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

       Τηλέμαχος Καμπούρης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια και 
στις διάφορες συνοδευτικές κι επικουρικές εργασίες που προκύπτουν απ’ αυτές. Οι 
ταφές θα πραγματοποιούνται από τον Δήμο Ρόδου στις περιπτώσεις ενδεών (άπορων) 
δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Ρόδου, ανεξαρτήτως δόγματος, κατόπιν αιτήσεως 
προσφιλών του θανόντος προσώπων, υπό τον όρο ότι ο θανών διέθετε βιβλιάριο απορίας 
σε ισχύ, ή εφόσον η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με έκθεσή της βεβαιώσει την 
κατάσταση απορίας του θανόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Ρόδου. 

Οι εργασίες ταφής, προϋπολογισμού 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου. Για τη δαπάνη αυτή έχει 
προβλεφθεί για το 2019 στο Κ.Α. εξόδων  00-6495.0027 ποσού 5.000 ευρώ και ο CPV 
της παροχής υπηρεσιών είναι 98371200-6 «Υπηρεσίες ταφής νεκρών». 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Ως 
τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας προτείνεται η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

Εργασία ταφής  Ταφή 8 500 4.000,00 

Σύνολο  4.000,00 

Φ.Π.Α  24% 960,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.960,00 

 
 
  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι 
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της σχετικής 
προσφοράς. 

Ο Ανάδοχος-εργολάβος για την εκτέλεση κάθε κηδείας οφείλει να διαθέσει: 

1. Ευπρεπές φέρετρο, βάθους τουλάχιστον (0,40) σαράντα εκατοστών και μήκους και 
πλάτους αναλόγου, κατασκευασμένο από καινούργιες σανίδες, πλάτους όχι 
μεγαλυτέρου των (0,22) είκοσι δύο εκατοστών. 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. 

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. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Ο Ανάδοχος-εργολάβος υποχρεούται κάθε φορά που θα ειδοποιείται από τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρόδου για την ύπαρξη απόρου ή αζήτητου νεκρού ή 
ακρωτηριασμένων μελών ή εμβρύων, να προσέρχεται, εντός δύο (2) ωρών από την 
ειδοποίηση, στο χώρο που του υποδεικνύεται για την παραλαβή τους. 

Σε περίπτωση απόρων ή αζήτητων νεκρών και εφ΄ όσον το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ή ο 
Δήμος Ρόδου δεν έχουν την ευχέρεια οφείλει αυτός να ειδοποιεί τους στενότερους 
συγγενείς του νεκρού, την διεύθυνση των οποίων θα πληροφορείται από το Νοσοκομείο 
ή το Δήμο. 

Ο Ανάδοχος-εργολάβος οφείλει δε να μεριμνήσει για την έκδοση της σχετικής 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου και να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την τέλεση 
της κηδείας. 

Εφόσον ο νεκρός παραλαμβάνεται από το Νοσοκομείο, 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 θα 
συνοδεύουν τον νεκρό στον τάφο. 

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. 

Επίσης ο Ανάδοχος-εργολάβος οφείλει να μεταφέρει τους αζήτητους, άπορους νεκρούς 
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας του Νοσοκομείου και αφού συμπληρώσει την υπεύθυνη 
δήλωση, ότι αναλαμβάνει την μεταφορά του νεκρού, στο Νεκροτομείο Ρόδου. 

Για την ταφή των νεκρών νεογνών θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που 
επιφυλάσσεται και στους ενήλικους νεκρούς 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) 

Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού του νεογνού 
ατομικά. 

Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτικό ατομικό τρόπο κατόπιν 
έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων. 
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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 (ΦΕΚ 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 από την αρμόδια υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και την υποχρέωση για την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων, των κυρώσεων που 
προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη τυχόν 
εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη 
πρόκληση βλάβης σε τρίτους, πρόσωπα ή υλικά, που μπορεί να προέλθουν κατά την 
διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών.  

Οι εργασίες ταφής ενεργούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας 
και εφόσον ληφθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τα απαραίτητα υλικά 
ταφής, καθώς και τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για τις ανάγκες της κηδείας.  

Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι πεπειραμένο για το είδος της 
συγκεκριμένης εργασίας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την 
αντικατάσταση απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του 
ανάδοχου.  

Η μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη αυτού.  

Λόγω της φύσεως των εργασιών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου 
λειτουργίας των κοιμητηρίων. 

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 στον τάφο, της πινακίδας ή 
άλλου συμβόλου θα βεβαιώνεται 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 θα παραδίνονται από τον Ανάδοχο-εργολάβο στην 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, υπόψη της Επιτροπής 

Παραλαβής η οποία θα βεβαιώνει στο ίδιο της το πρακτικό, την σύμφωνη προς τα 
ανωτέρω τέλεση της κηδείας και ταφής κάθε νεκρού, το οποίο θα παραμένει στο Αρχείο 
του Νοσοκομείου. 

Για την τέλεση κάθε κηδείας θα συντάσσεται ίδιο πρακτικό. Το πρακτικό αυτό θα 
υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και από τον εργολάβο ή τον προς τούτο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως του Αναδόχου-εργολάβου πρέπει να 
συντάσσεται πρακτικό παράβασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ρόδου. Ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Δήμου Ρόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα καταγγέλλεται και θα διακόπτεται η σύμβαση.  
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