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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  118.22 
                                      (ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ) 

 

 

    «Υποβολής προσφοράς ετήσιου αναδόχου για την απόφραξη και τον καθαρισμό των 

αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων του κεντρικού και δευτερεύοντος αποχετευτικού 

δικτύου του νοσοκομείου μας, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών δομών 

(μισθωμένων και ιδιόκτητων), μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης με 

συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή ανά μέτρο , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού 

των  9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4782/21».  

 

 

      Έχοντας υπόψη:  

1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 

και την υγεία. 

6. Τα με αριθμ. πρωτ. 24665/22-08-22 και 25482/31-08-22 υπηρεσιακά σημειώματα της 

Προϊσταμένης Της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.  

7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:22REQ011205231. 

8. Το εγκεκριμένο αίτημα 22REQ011209871 με ΑΔΑ ΨΤΒ2469Η5Ω-1ΦΤ  

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26188/7-9-22 ( ΑΔΑ: ΨΥΨΑ469Η5Ω-ΗΕ6) απόφαση Αναπληρωτή  

Διοικητή  του Ψ.Ν.Α., με την οποία αποφασίστηκε η ανάδειξη ετήσιου αναδόχου 

απόφραξης και καθαρισμού των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων του κεντρικού και 

δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου του Νοσοκομείου με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς  για την υποβολή :  
 Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

απόφραξη και τον καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων του κεντρικού και 

δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου του νοσοκομείου μας, συμπεριλαμβανομένων και των 

εξωτερικών δομών (μισθωμένων και ιδιόκτητων).   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

Πληροφορίες :  Θεοδώρου Ευαγγελή 
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Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με 

συλλογή κλειστών γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή ανά μέτρο. 
 

1.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  

  
   ΠΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

    Απόφραξη και καθαρισμός των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων του κεντρικού και 

δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου του Νοσοκομείου μας, συμπεριλαμβανομένων και των 

κτιρίων που στεγάζονται ασθενείς μας. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες είναι οι παρακάτω: 

1. Απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης και καθαρισμός αυτών. 

2. Απόφραξη φρεατίων και καθαρισμός αυτών. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ: 

• Κύριο έργο του αναδόχου είναι όχι μόνο η απόφραξη των αποχετευτικών αγωγών, 

αλλά και ο καθαρισμός των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων από ρίζες 

δένδρων, αδρανή υλικά που πιθανόν να βρίσκονται εντός αυτών καθώς και η 

αποκομιδή τους εκτός Νοσοκομείου με μέριμνα συσκευασία και μεταφορικό 

μέσο που τον βαρύνουν. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μετρητή και διακόπτη, στο 

Νοσοκομείο μας, που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο σημείο, από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Α., ώστε να γεμίζει το βυτιοφόρο με νερό, όταν 

απαιτηθεί, με χρέωση της τυχόν κατανάλωσης στον ανάδοχο. 

 

     Για τον λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό μηχάνημα που όχι 

μόνο να αποφράσσει δια πιέσεως, αλλά να μπορεί με προσαρμογή ειδικών κοπτικών 

μηχανημάτων να εισχωρεί μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο ώστε να αποκόβονται τυχόν ρίζες 

που έχουν εισχωρήσει και στη συνέχεια να μεταφέρει κάθε προϊόν από τον αγωγό στο φρεάτιο 

για απομάκρυνσή του. Οι διαγωνιζόμενοι επομένως υποχρεούνται να αναφέρουν στις 

προσφορές τους το μήκος της μάνικας που διαθέτουν (ελάχιστο μήκος 150 μέτρα) καθώς την 

διάμετρο της (ελάχιστη διάμετρο εσωτερικά 1΄΄ ), την πίεση λειτουργίας του αποφρακτικού 

μηχανήματος (ελάχιστη πίεση 150Αtm) την παροχή του αποφρακτικού μηχανήματος (ελάχιστη 

παροχή 250lt/min) καθώς και τα κοπτικά μηχανήματα ή εξαρτήματα που διαθέτουν (τύπος – 

διάμετρος – μορφή κ.λπ.) περιγραφικά. 

    Στα εξαρτήματα που διαθέτουν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ειδικά 

εξαρτήματα για την κοπή ριζών και την απομάκρυνση μπαζών και λοιπών προϊόντων από τα 

σημεία έμφραξης. 

    Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν κριτήριο για την ανάδειξη αναδόχου. 

   Κατά την απόφραξη τα προϊόντα που υπήρχαν μέσα στον αγωγό θα πρέπει να συλλέγονται 

στο προηγούμενο ή  το επόμενο φρεάτιο από το σημείο που υπήρχε έμφραξη και στη συνέχεια 

να απομακρύνονται από το δίκτυο αποχέτευσης, από το φρεάτιο και τέλος από το Νοσοκομείο 

όπως προαναφέρονται, ώστε να μην γίνεται έμφραξη του δικτύου σε άλλο σημείο από τα 

προϊόντα αυτά και να μην δημιουργούνται εστίες μολύνσεως. 

    Επομένως ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα (π.χ. τοποθέτηση σχαρών στα στόμια των αγωγών μετά το σημείο της έμφραξης) ώστε 

κατά την απόφραξη και πριν τον καθαρισμό μετά το σημείο έμφραξης, να μην υπάρχει 

δυνατότητα διαφυγής των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στον αγωγό. 

    Σε διαφορετική περίπτωση είναι υποχρεωμένος χωρίς να του καταβληθεί καμία δαπάνη για 

το τμήμα του αγωγού μετά την έμφραξη, να το καθαρίσει όλο και μέχρι το φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ 
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που συνδέεται ο συγκεκριμένος αγωγός, καθαρίζοντας και όλα τα ενδιάμεσα φρεάτια με 

δαπάνες του. 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει μαζί του το βυτιοφόρο, με το απαιτούμενο νερό για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

    Τέλος η πληρωμή του αναδόχου γίνεται όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

    Ο ανάδοχος αμείβεται μόνο για το τμήμα του αγωγού που βρίσκεται μεταξύ δύο φρεατίων 

και παρουσίασε έμφραξη και στη συνέχεια αποφράχθηκε, καθαρίστηκε, σύμφωνα με τα πιο 

πάνω καθώς και για τον καθαρισμό του ενός φρεατίου ή των δυο φρεατίων ανάμεσα στα οποία 

υπήρχε έμφραξη και στα οποία μετά τον καθαρισμό συλλέχθηκαν τα προϊόντα από τον 

καθαρισμό του αγωγού. 

    Για να πληρωθεί ο ανάδοχος για άλλο τμήμα του αγωγού, συνεχόμενο του τμήματος, θα 

πρέπει αφού γίνει η απόφραξη και ο καθαρισμός του συγκεκριμένου τμήματος που αρχικά 

παρατηρήθηκε η έμφραξη και κλήθηκε ο ανάδοχος, να παρουσιάσει έμφραξη νέο τμήμα του 

ιδίου αγωγού. 

    Επομένως από τα πιο πάνω προκύπτει σαφώς ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών, το 

Νοσοκομείο θα επιβαρύνεται με την δαπάνη απόφραξης και καθαρισμού ενός μόνο τμήματος 

αγωγού (από φρεάτιο άδειο, μέχρι φρεάτιο γεμάτο) και τον καθαρισμό ενός ή δύο φρεατίων, 

και όχι από σύνολο των τμημάτων του αγωγού που περιέχουν λύματα ή ακάθαρτα νερά πριν 

την απόφραξη και καθαρισμό του συγκεκριμένου τμήματος που παρουσίασε την έμφραξη.  

     Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσέρχεται για εκτέλεση των εργασιών 

απόφραξη - καθαρισμός αγωγών και καθαρισμού φρεατίων του κεντρικού και δευτερεύοντος 

δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκομείου, εντός ΔΥΟ (2) ωρών από την τηλεφωνική ειδοποίησή 

του. Σε περίπτωση που αμφισβητηθεί έστω και μία φορά η τηλεφωνική ώρα κλήσης από 

οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπό του 

πλησίον του Νοσοκομείου (απόσταση 10 χιλιομέτρων από κεντρικές οδούς) που θα 

παραλαμβάνει σχετικό σήμα κλήσης ενυπόγραφα. Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελούνται μέσα 

στους χώρους του Νοσοκομείου κατά τα καθιερωμένα με μέριμνα του αναδόχου, εντός της 

ίδιας ημέρας που έχει κληθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα πιο πάνω.  

    Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες του αναδόχου, λόγω σοβαρής βλάβης του δικτύου 

(σπασμένος αγωγός) δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών θα ενημερώνεται η Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία θα γνωματεύσει ανάλογα και μόνο εφ' όσον 

αιτιολογημένα πλέον δεν μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες θα απαλλάσσεται ο ανάδοχος 

και θα αμείβεται σαν να εκτελέσθηκαν, αλλιώς θα ισχύουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα 

σύμβαση κυρώσεις.  

 

2.    Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́ ελάχιστον τα 

ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή.  

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

✓ Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς . 

✓ Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  
✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 

του ν. 4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 
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✓ Υποβολή προσφοράς τεχνικής καθώς και όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται  

στην παράγραφο τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς). 

✓  Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των 

άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16): 

         Ποινικό μητρώο 

         Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

         ΓΕΜΗ 

         Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

      Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης,                 

4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής 

στο   καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην 

έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο 

των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014. Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρείς (3) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσής τους.   

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί 

της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας. 

  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής τους. 

 

3.  Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο έως την ΠΕΜΠΤΗ 29-09-2022,  και ώρα 12.30 μ.μ.,  στο                                                

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι 

συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις 

στο κείμενο και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να 

παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο 

παρόν έγγραφο, ως καταληκτική). 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της 

σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.  

 

α/α: 940/22 , ποσού: 3.000,00€  έτους 2022 και α/α: 133/23, ποσού 6.000,00€  έτους 2023 

 και CPV :90470000-2 

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 

 

 
                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                               Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ 

 Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                       ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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