
 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΣ.: 464 
ΠΛΗΡ:  Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΗΜΕΡ:    13.1.2020    
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E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 73/2019 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ΣΕΛΕΗ ΚΗΔΕΙΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ  
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  7.000,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 

 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ 
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ 

προςφορά 

Ημερομθνία Διενζργειασ 11/2/2020 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία 

Φλζμιγκ 
ιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφι Είδουσ  (CPV: 98371000-4) 

Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ Ζωσ του ποςοφ των 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ     2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
3. τισ διατάξεισ του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
4. τισ διατάξεισ του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
5. το  Π.Δ.80/2016  «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
6. του Ν.4542/2016 (Αϋ95) άρκρο τζταρτο «Ρυκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Προμθκειϊν Τγείασ» 
7. Σο υπϋαρικ.4685/17.4.2019 ,ορκι επανακοινοποίθςθ ζγγραφο του Νομικισ υπθρεςίασ. 
8. τθν υπ’αρικ.19/15.12.2017 απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

και διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ <<ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ΣΕΛΕΘ ΚΘΔΕΙΩΝ>>   
9. τθν υπ’ αρικ. 6ΨΓΨ4690Ω5-ΘΤΘ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ  
10. τισ άμεςεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου «Γ.Ν.Α. ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 
    υνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν ανάδειξθ «ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ΣΕΛΕΗ ΚΗΔΕΙΩΝ 
(CPV: 98371000-4)», ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμθκειϊν) ενϊπιον επιτροπισ, τθν  11/2/2020, θμζρα ΣΡΙΣΗ, ϊρα 11.00π.μ. 
Η θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ (εργάςιμθ) θμζρα από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 10/2/2020 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 14:00. Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κατατίκενται ςτθν 
Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
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Διευκρινίςεισ: 

1. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 
http://www.sismanoglio.gr 

2. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που 
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τθν τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι 
προςφορά. 

5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ 
διακιρυξθσ, τον τίτλο του διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 

6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αντίγραφο αυτισ. τθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ 
ςυμμόρφωςθ ι μθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ). Οι 
υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά 
ζντυπα (πιςτοποιιςεισ ISO, CE, κ.λπ.) και να δθλϊνουν το όνομα ι τθν Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ 
ςυςκευαςτι. 

Β) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο 
τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά και αντίγραφο αυτισ.  

Γ) υμπλθρωμζνο και αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ.4 του άρκρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ). 
θμειϊνεται ότι ςτο Μζροσ IV του Σ.Ε.Τ.Δ., που αφορά ςτα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει 
μόνο τθν Ενότθτα α (χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα). 

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά ςυνολικά για τθν υπθρεςία που περιλαμβάνονται ςτθ 
διακιρυξθ. Οι τιμζσ των προςφορϊν για τθν προςφερόμενθ υπθρεςία κα εκφράηετε ςε ευρϊ (€). τθν προςφερόμενθ τιμι κα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΠΑ. Από τθν οικονομικι προςφορά 
πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο είδοσ. Είδοσ που αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι 
Προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι 
αξία. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

9. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι 
αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

10. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

11. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

12. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν αποδοχι 
των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

13. Σρόποσ Πλθρωμισ: Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για 
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί 
ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Ν.3580/2007) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

http://www.sismanoglio.gr/




 

 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

δ) Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% 

14. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ που κα προκφψουν κατά τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ αυτοφ, κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τισ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν, εφόςον υπάρχουν ςτο 
Παρατθρθτιριο Σιμϊν. 

15. ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΠΤ, τθν ΤΠΕ, το Τπουργείο ι άλλο Φορζα, μονομερϊσ 
το Νοςοκομείο και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ του αναδόχου, κα διακόψει τθν ςφμβαςθ. 

16. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία. 

 
 
 
 

 
 

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΜΘΜΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  
 ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
 
 
 Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ Θ. ΣΑΦΤΛΑ Α. ΔΟΤΛΘ ΑΙΚ. ΣΙΚΑ 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

                  ΗΛΙΑ ΔΑΛΑϋΙϋΝΑ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋϋ 
 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ ΣΕΛΕΗ ΚΗΔΕΙΩΝ 
 
 

 Ο εργολάβοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, μετά τθν ειδοποίθςθ του από τθν αρμόδια υπθρεςία  και τθν λιψθ των απαραίτθτων 
εγγράφων  (πιςτοποιθτικό κανάτου, εξιτιριο και εντολι νεκροψίασ όπου απαιτείται) και να προβαίνει ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν τζλεςθ τθσ κθδείασ ςε Νεκροταφείο τθσ Αττικισ, εντόσ του επιτρεπόμενου κατά περίπτωςθ 
χρόνου και να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ  που αναγράφονται παρακάτω :  

 

 Σαφι απόρου και εγκαταλελειμμζνου νεκροφ (Ζλλθνα –αλλοδαποφ). 
 

 Σαφι αηιτθτου νεκροφ(Ζλλθνα –αλλοδαποφ). 
 

 Σαφι απόρου νεκροφ και εγκαταλελειμμζνου λόγω άρνθςθσ οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ κάλυψθσ των εξόδων κθδείασ. 
 

 Σαφι μοναχικϊν ατόμων τα οποία ζχουν αςφαλιςτικι ικανότθτα, αλλά δεν μποροφν να προπλθρωκοφν  τα ζξοδα κθδείασ. 
Σο Γραφείο οφείλει να αναλάβει τθν είςπραξθ του αντιτίμου από το Σαμείο και τθν τυχόν διαφορά τθσ τιμισ από το 
Νοςοκομείο. 

 

 Σζλεςθ κθδείασ και ταφισ αηιτθτων νεκρϊν από μολυςματικά –μεταδοτικά νοςιματα. 
 

 Ενταφιαςμόσ ακρωτθριαςμζνων μελϊν, όπου ο εργολάβοσ μετά τθν λιψθ του ςχετικοφ παραπεμπτικοφ από το 
Νοςοκομείο είναι υποχρεωμζνοσ να παραλάβει το ειδικό πλαςτικό κουτί και να φροντίςει για τθν ταφι ςε δθμόςιο 
νεκροταφείο. 

 

 Μεταφορά νεκροφ από το Νοςοκομείο ςτο Νεκροτομείο. 
 

 Δαπάνθ διατιρθςθσ νεκροφ ςε ψυγείο ςε περίπτωςθ πλθρότθτασ του  νεκροκαλάμου του Νοςοκομείου κακϊσ και ςε 
περιπτϊςεισ υπζρβαρων αςκενϊν / μεγάλων ςωματικϊν διαςτάςεων. Τποχρεοφται να φυλάττει τον νεκρό μζχρι ζκδοςθσ 
άδειασ ταφισ από ειςαγγελζα. 

 

 Ο εργολάβοσ  κα είναι υπεφκυνοσ για τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και για τθν ςωςτι ταφι των νεκρϊν  
 

 τα ανωτζρω περιλαμβάνονται και όλεσ οι τυχόν ενδιάμεςεσ υπθρεςίεσ ι δαπάνεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ταφισ. 

 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ 
 
Ο εργολάβοσ ειςζρχεται ςτο Νοςοκομείο μετά από ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ , πρζπει να ζχει άδεια λειτουργίασ του 
Γραφείου και άδεια κυκλοφορίασ νεκροφόρασ. 
 
Είναι υποχρεωμζνοσ :   
 

 Σο φζρετρο και το κάλυμμα να είναι λουςτραριςμζνα και ςε ξφλο δρυόσ. Σο φζρετρο να είναι ευπρεπζσ καταςκευαςμζνο 
από καινοφργιεσ ςανίδεσ διαςτάςεων 0,50-0,60εκ. και μικοσ ανάλογο. Επίςθσ να υπάρχει πρόβλεψθ για τουσ υπζρβαρουσ. 
Σο κάλυμμα του φζρετρου να ζχει φψοσ τουλάχιςτον 15εκ. και να προςαρμόηεται απόλυτα επί του φζρετρου. 

 Σο φζρετρο να ζχει εςωτερικά ςεντόνι λευκό το οποίο να είναι ανεξάρτθτο από τθν εςωτερικι επζνδυςθ του. 

 Σο ςάβανο λευκό, καινοφργιο, μικουσ 2 μζτρων. 

 Ο νεκρόσ κα πρζπει να είναι ντυμζνοσ. 

 Σο προςκζφαλο λευκό από βαμβάκι. 

 Ο ταυρόσ να είναι ξφλινοσ από γενικό ξφλο με πάχοσ (2εκ) και πλάτοσ (10εκ). Οι διαςτάςεισ να είναι (80εκ) επί (120εκ) και 
κα ιςχφουν εφόςον δεν ζχει κακοριςτεί από το Νεκροταφείο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ταυροφ. Εάν ζχει κακοριςτεί 
ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ταυροφ, οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ προδιαγραφζσ που ζχει ορίςει το Νεκροταφείο. Επάνω 
ςτον ταυρό να αναγράφεται το όνομα, επϊνυμο, πατρϊνυμο, θμερομθνία γζννθςθσ (εφόςον είναι γνωςτι ) και θ 
θμερομθνία κανάτου. 

 Θ εκφορά του νεκροφ κα γίνεται με νεκροφόρα. 





 

 

 Ο εργολάβοσ κθδειϊν καλεί ιερζα ο οποίοσ τελεί τθν νεκρϊςιμθ ακολουκία ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και όρουσ τθσ 
Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ι ςφμφωνα προσ τουσ κανόνεσ αναγνωριςμζνου ςτθν Ελλάδα κρθςκεφματοσ του 
αποβιϊςαντοσ. Θα ςυνοδεφεται προσ ταφι δε ο νεκρόσ απαραιτιτωσ από ιερζα ι άλλο κρθςκευτικό Λειτουργό ανάλογα 
με το κριςκευμα του αποβιϊςαντοσ. 

 Σο γραφείο τελετϊν οφείλει να μεταφζρει τουσ νεκροφσ ςε Νεκροτομείο εφόςον υπάρχει εντολι νεκροψίασ από τον ιατρό. 
τθ ςυνζχεια πρζπει να ζχει τθν ευκφνθ φφλαξθσ του νεκροφ ςε ψυγείο μζχρι τον ενταφιαςμό. Θ όλθ διαδικαςία κα 
ακολουκεί τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Θ διαδικαςία ετοιμαςίασ του νεκροφ  γίνεται από τον εργολάβο κθδειϊν. 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
 

 Ο ενταφιαςμόσ του νεκροφ μετά του ςάβανου, φζρετρου και προςκζφαλου κακϊσ και θ τοποκζτθςθ του ςταυροφ επί του 
τάφου κα βεβαιϊνεται από τον ζφορο του Νεκροταφείου ενϊ θ εκτζλεςθ τθσ νεκρϊςιμθσ ακολουκίασ από τον ιερζα που 
τθν πραγματοποίθςε. 

 Όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα ταφισ, όπου κα αναφζρεται και θ κζςθ ταφισ, κα παραδίδονται από τον εργολάβο ςτθν 
αρμόδια Τπθρεςία του Νοςοκομείου . 

 χετικό πρακτικό κα ςυντάςςεται και ςε περιπτϊςεισ μεταφοράσ ςτο νεκροτομείο ι τθσ ταφισ ακρωτθριαςμζνου μζλουσ 
με αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ που κα προςκομίηει ο εργολάβοσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

    

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΘ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221990+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ιςμανογλείου 1/ Μαροφςι Αττικισ/ 151 26+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Κολϊνια Μαρία] 
- Σθλζφωνο: *213 2058394] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *mkolonia@sismanoglio.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΕΡΓΟΛΑΒΟ 

ΣΕΛΕΗ ΚΗΔΕΙΩΝ(CPV: 98371000-4) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Δ73/2019] 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/




 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

 





 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

 





 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσiii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτθvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσviii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασix· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνx. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xii 

 





 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxiii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  





 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Όχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxiv, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxv. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: Μαρία Κολϊνια Ημερομθνία: …./…../2019 
ΣΗΛ: 213 2058394 
FAX: 213 2058614 

ΤΜΒΑΗ Δ73/2019 

το Μαροφςι ςιμερα τθν ………………………………….. του ζτουσ …………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεφει ςτθ ιςμανογλείου 1- Μαροφςι και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν υπογραφι 
τθσ παροφςθσ, από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΟΤΣΑΛΑ και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ωσ θ «Ανακζτουςα Αρχι» 
και 

2) θ εταιρεία «………………………», που εδρεφει ςτθν ……………………, Σ.Κ.:  ……………., τθλ: ……………., ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Τ.: …………………., ονομαηόμενθ εφεξισ 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «ανάδοχοσ», ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα εξισ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν υπ’αρικ……………… Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου, ανακζτει και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει τθν 
προμικεια «ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΣΕΛΕΗ ΚΗΔΕΙΩΝ» όπωσ αναφζρεται ςτθν από ………… προςφορά του, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ υπ’αρικ.73/2019 
διακιρυξθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αντί του ποςοφ των ……………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα θ 
προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι είδθ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ Ποςότθτα  Σιμι Μειοδότθ Αξία ΦΠΑ Δαπάνθ 

        

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ       

 
Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Ν.3580/2007) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

δ) Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% 

Σα ζξοδα μεταφοράσ των υλικϊν μζχρι τισ αποκικεσ του Νοςοκομείου βαρφνουν τον προμθκευτι 

Θ προμικεια των ειδϊν κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ζωσ εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων. 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……/……/…………                                            ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……/……/………… 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Η ςφμβαςθ διζπεται από τισ  διατάξεισ του Ν.4412/12 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν». 

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Παραλαβισ και τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί 
ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Ο Ανάδοχοσ υπζβαλε τθν υπϋαρικ……………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ …………….………… ποςοφ ………….. 

ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΠΤ, τθν ΤΠΕ, το Τπουργείο ι άλλο φορζα, μονομερϊσ το Νοςοκομείο και χωρίσ δικαίωμα 
για αποηθμίωςθ του αναδόχου, κα διακόψει τθν ςφμβαςθ. 

 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ





 

 

 

 

 

                                                 
i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 

ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

iv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

v φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

vi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

vii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε 

τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 

απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

x Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xiii τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xiv Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xv Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι 

ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για 

τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




