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ΧΑΪΔΑΡΙ 22/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2) Το Ν. 4250/2014«Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ.
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3) Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
4) Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) ισχύει
5) Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
6) Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
7) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8) Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
9) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10) Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
11) Την υπ’ αριθ. 26444/14-10-2021 έγκριση του Προέδρου ΔΣ του Νοσοκομείου, με την
οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την
ανάδειξη εργολάβου κηδειών για δύο (2) έτη.
12) Την υπ’ αριθ. 2413/16-12-2020 (θέμα 2ο) ΣΔΣ του Νοσοκομείου «Νομιμοποίηση
υπογραφών έτους 2021».
13) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 26831/18-10-2021 (ΑΔΑ:
6ΣΧΦ469Η27-ΛΞΝ) ποσού 12.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη (6.200,00€
συμπ/νου ΦΠΑ ανά έτος).
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Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά 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 με
προϋπολογισμό 12.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (6.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ ανά έτος) και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά
τους σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το
διαγωνισμό.
• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email).
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται
στο Τμήμα Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι
Τ.Κ. 12461 έως 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που
κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και
επιστρέφεται στον προσφέροντα.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» στις 04-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνεται:
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή
στην παρούσα πρόσκληση.
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου
73 & του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
➢ Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.),
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.
➢ Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
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➢ Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
➢ Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
➢ Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
➢ Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
➢ Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη
κήρυξης σε πτώχευση.
➢ Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και
μη εξυγίανσης.
➢

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης.

➢ Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης &
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93).
➢ Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
▪ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 THW 11.11.2008 σ.42),
▪ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της
31.7.2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
▪ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
▪ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρ. 4 αυτής,
▪ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της
25.11.2005, σελ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008
(Α΄ 166),
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▪ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρ. 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Απριλίου 2011,για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
▪ την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
▪ την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016
▪ τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
▪ την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
▪ την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016
▪ την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
➢ Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ».
Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης & ισχύος των δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης
του ν. 4605/2019».
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσης
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης
παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη & αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση,
καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο χωρίς
καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον εργολάβο κηδειών της εκτελέσεως της παρούσας εργασίας σε
άλλο ή άλλους. 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 θα κόψει το παραστατικό
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στο Νοσοκομείο του αποβιώσαντος στην τιμή της προσφοράς του, με την υποχρέωση να
διεκπεραιώσει τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών στον ασφαλιστικό φορέα για τα
έξοδα της κηδείας.
Για την τέλεση της κηδείας εκάστου 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 «Δρομοκαΐτειο» ποσό ίσο με αυτό που αναγράφεται στην προσφορά του.
Ο 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, γ. 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 με τα οποία θα ενταφιάζεται 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.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Φόρος 8%
Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας
Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%
Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την τέλεση της κηδείας ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα παρακάτω:
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 ανάμεσα 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 δύο (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 μήκους 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.
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