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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα: 21-04-2016 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. :8594 

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

(Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : € 18.450,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010. 

4. Την 8593/21-04-2016  Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΟΟΚ469069-Φ0Κ). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών 

αποχλόασης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου Νοσοκομείου, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 

18.450,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

06-05-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 05-05-2016, 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00μμ.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά στην εργασία αποχλόασης και καθαρισμό του 

περιβάλλοντος χώρου και οικοπέδων του νοσοκομείου και αποτελεί μέτρο ευπρεπισμού 

και πυροπροστασίας του,  για την αντιπυρική περίοδο του 2016.  

Οι χώροι που θα γίνουν οι εργασίες ορίζονται από το διάγραμμα οριζοντιογραφίας του 

Νοσοκομείου 

 Από την έκταση που αναφέρει το διάγραμμα οι χώροι αποχλόασης και καθαρισμών είναι 

μόνο οι αδόμητοι χώροι του περιβάλλοντος του νοσοκομείου, οι οποίοι δεν επιδέχονται 

ουδεμία σχετική υπηρεσία.  Η έκταση των οικοπέδων διαπιστώνεται από την αναφερόμενη 

θέση αυτών και την περίφραξή τους . Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσδιορίζεται η έκταση και 

τα ακριβή όρια των εργασιών. 

Ο περιβάλλον χώρος του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ δέχεται έντονη καθημερινή και συνεχώς 

αυξανόμενη  χρήση, από παράνομη και μη ελεγχόμενη στάθμευση αυτοκινήτων. Έχει 

επίσης μεγάλη  προσέλευση επισκεπτών  και χρήση των υπαίθριων χώρων, για 

απογευματινή ξεκούραση και ηρεμία, στο φυσικό τοπίο του νοσοκομείου. Επίσης 

σημαντική είναι και η παρουσία εξυπηρετούμενων από  γειτονικές δομές (ΟΚΑΝΑ κ.ά), οι 

μετακινήσεις των οποίων, πολλές φορές είναι σε περιοχές που δεν επιβλέπονται επαρκώς. 

Η έντονη χρήση του δασικού περιβάλλοντος προκαλεί την ανάγκη λήψης μέτρων μεταξύ 

των οποίων είναι η πυροπροστασία και καθαριότητα. Στα μέτρα πρόληψης για την 

πυροπροστασία του χώρου περιλαμβάνεται η αποχλόαση και ο καλός καθαρισμός όλων 

των χώρων , με ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στις κάτωθι αναφερόμενες περιοχές 

υψηλού κινδύνου: 

• Περιφερικά, στους αύλειους χώρους των κτιρίων και σε επιφάνειες ανάμεσα σε φυτά 

Χώρους που γειτονεύουν με χώρους στάθμευση αυτοκινήτων και σε απόσταση 10-20μ. 

•  Χώροι πλησίον διαφόρων εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας και εύφλεκτων υλικών 

(δεξαμενές καυσίμων, δεξαμενές αερίων, αποθήκες κ.ά) 

• Χώρους που αφορούν την περιφερειακή ζώνη επαφής του νοσοκομείου με όμορες 

δομές (ΟΚΑΝΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών , ΙΒΕΑΑ, Δήμο Παπάγου) που δεν ανήκουν 

διοικητικά στο νοσοκομείο, συνυπάρχουν στο ευρύτερο δασικό περιβάλλον και από τις 

οποίες θα μπορούσε να μεταδοθεί έρπουσα φωτιά 

• Απομακρυσμένες , δυσπρόσιτες περιοχές , λόγω αδυναμίας συνεχούς εποπτείας αυτών 

• Δασικές διαδρομές μεταξύ των κτιρίων και οι χώροι πλησίον καθιστικών 

• Τα ξερά κλαδιά καθώς και σωροί ξερών χόρτων, θα απομακρυνθούν απ’ όλους τους 

χώρους κατά προτεραιότητα , με την έναρξη των εργασιών 

 

Οι εργασίες αποχλόασης και καθαρισμών θα γίνουν με χρήση μηχανημάτων κοπής, 

μεταφορικών μέσων για την αποκομιδή και εργατών, επί συνολικής επιφάνειας 230  

στρεμ. περίπου, ως ακολούθως: 

 

• Περιβάλλον χώρος του νοσοκομείου συνολικά 230 στρ. περίπου (από τα οποία 

έκταση περίπου 40 στρ. είναι με κλίσεις >30ο ) 

• Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 13,212 στρ., στη θέση Σωρός ή Βαθύ Ρέμα στο 

Μαρούσι (Ο.Τ. Ειρήνης – Β΄ Πάροδος Ειρήνης αδιέξοδο- Ελλησπόντου- Ναυσικάς) 

• Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 0, 455στρ. επί της οδού Μαίζωνος 20 και οδών 

Σκυλίτση, Αϊδινίου και Μ. Αλεξάνδρου στην περιοχή Καστέλα στον Πειραιά 

 

Ειδικότερα πρέπει: 

 

- Οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με Ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3208/03, Ν. 1650/86,  

Ν.3010/02 και Ν.4042/12, Π.Δ. 4/2012/ΦΕΚ 1346/β/25.4.2012) για την προστασία του 

περιβάλλοντος και μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς.  
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- Το χόρτο να κοπεί έτσι ώστε να μην είναι πάνω από τρία (3) εκατοστά και θα 

χρησιμοποιηθούν προς τούτο όλα τα απαραίτητα μηχανικά και άλλα μέσα για την ποιοτική 

εκτέλεση της εργασίας 

- Με υπόδειξη της υπηρεσίας να γίνει καθαρισμός όπου υπάρχουν πολλά στερεά 

απορρίμματα και αποτελούν εστίες μόλυνσης και πιθανής ανάφλεξης φωτιάς. Τέτοιοι 

χώροι βρίσκονται και σε μη εμφανή σημεία όπως κάτω από γεφυράκια, καλύπτονται από 

κλαδιά μεγάλων θάμνων και άλλα σημεία 

- Τα ξερά κλαδιά , ξερά χόρτα , κουκουνάρες, σωροί από πευκοβελόνες, καθώς και άλλα 

εύφλεκτα φυτικά προϊόντα και σκουπίδια, που υπάρχουν ή θα προκύψουν από τις εργασίες 

αποχλόασης και καθαρισμού, να απομακρύνονται καθημερινά ή να θρυμματίζονται (τα 

κλαδιά) και να διασπείρονται 

- Η φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της εργασίας θα γίνεται με μεταφορικά 

μέσα και εργάτες του εργολάβου 

- Ο εργολάβος να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία για το προσωπικό, τα μηχανήματα 

τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποίηση και θα κινούνται στο χώρο του νοσοκομείου, 

καθώς και για τον χώρο απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού. 

- Η προβλεπόμενη προσέλευση των φορτηγών αποκομιδής των προϊόντων καθαρισμού να 

δηλώνεται , με ευθύνη του εργολάβου, στην επιτροπή παρακολούθησης, από την οποία θα 

ενημερώνεται σχετικά και το προσωπικό ασφάλειας στην πύλη του νοσοκομείου, 

προκειμένου γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος (είσοδος και έξοδος) 

- Οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της 

σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης του 

Γεωπόνου για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και παράταση του χρόνου 

εκτέλεσης των εργασιών εάν το επιβάλλουν ειδικές συνθήκες και όχι πέραν της 15 

Ιουνίου του έτους. 

- Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε 

να αποφευχθεί εκδήλωση πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανικών μέσων  

- Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν την εργασία αποχλόασης, θα πρέπει να 

είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας 

όπως π.χ γάντια, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιά προστασίας κλπ. 

- Ο ανάδοχος θα ακολουθεί τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής που θα ορισθεί για την 

παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών  

- Η παραλαβή από την επιτροπή θα γίνει με το επισυναπτόμενο πρακτικό ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής  

Όλοι οι χώροι να παραδοθούν απαλλαγμένοι από στερεά εύφλεκτα απορρίμματα (ξερά 

κλαδιά , χαρτιά, σκουπίδια , σωρούς με εύφλεκτα φυτικά υπολείμματα κ.ά.) 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους 

εις διπλούν.  

Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

� Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

� Ο αριθμός της διακήρυξης. 

� Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

� Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

 

2. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή 

• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.  

 

3. Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 
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4. Επίσης , θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν 

σύμφωνα με τους όρους και την Τεχνική Έκθεση της παρούσας. 

 

 

5. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν 

εισήγησης του Γεωπόνου για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και παράταση 

του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών εάν το επιβάλλουν ειδικές συνθήκες και όχι 

πέραν της 15 Ιουνίου του έτους.. 

 

6. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική 

επιστολή 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα ισχύει δύο (2) 

μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 

 

7. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου. 

 

8. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

 1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 

2) 0,10% του Ν. 4013/2011 (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου 20%) 

που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο.  

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. 

• Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

 

9. Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 

118/07.  

 

10. Για την κατακύρωση  θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

 

11. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

12. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

 

13. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

α/α 

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 


