
 

 

 

 
 
 
 
 
Σίνδος, 22/11/2019 
Αρ. Πρωτ. : 2068_2019-11-22 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΚ 57400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΘ 141 - ΣΙΝΔΟΣ 

Πληροφορίες: Μακρύνα Πολίτου 
Email: diagonismoi@admin.teithe.gr 
Τηλέφωνο: 2310 013685      
Fax: 2310 799152                

   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις, 

6. το Ν.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),   

7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019), 

8. την ΔΦ 2.1/3032 απόφαση για τον ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2996/Β΄/22-07-2019), 

9. το με Αριθ. Πρωτ. 1758/18-11-2019 αίτημα για παροχή υπηρεσιών 
10. την Αριθ. Πρωτ. 1920/20-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 471 με ΑΔΑ: 

655646ΨΖ3Π-Φ7Π για το οικονομικό έτος 2019, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό 
προϋπολογισμό και το ΚΑΕ 0899 

 
καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των 
υπηρεσιών «Απόφραξη, Καθαρισμός και Έλεγχος Δικτύου Λυμάτων και Όμβριων ΔΙΠΑΕ Σίνδου», 
συνολικού προϋπολογισμού έως 6.200,00 ευρώ (καθαρό ποσό 5.000,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ). 



Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 και τον  
ΚΑΕ 0899. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας 
 

Α/Α 
Περιγραφή 
υπηρεσίας 

Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας 

Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α 

1 

Απόφραξη, 
καθαρισμός, 
έλεγχος δικτύου 
λυμάτων και 
ομβρίων ΔιΠαΕ 
Σίνδου με ειδικό 
όχημα απόφραξης  
με δυνατότητα 
αναρρόφησης 

15 ώρα 120,00€ 1.800,00€ 432,00€ 2.232,00€ 

2 

Απόφραξη, 
καθαρισμός, 
έλεγχος δικτύου 
λυμάτων και 
ομβρίων ΔιΠαΕ 
Σίνδου με ειδικό 
όχημα απόφραξης 
χωρίς δυνατότητα 
αναρρόφησης 

40 ώρα 80,00€ 3.200,00€ 768,00€ 3.968,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ    5.000,00€ 1.200,00€ 6.200,00€ 

 
 

Τακτικός Προϋπολογισμός     Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει και την προμήθεια όλων των υλικών – ανταλλακτικών που θα 
απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναγράφονται στο Παράρτημα Α. 
 

 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 

Υπεύθυνος Παραλαβής:   
Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον κ. Μαρασλίδη Ιωάννη, Τηλέφωνο: 2310 013660. 
 
Φάκελος Προσφοράς 



Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές 
Πανεπιστημίο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και 
την 29-11-2019 και ώρα  14:00. 

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Υπηρεσιών Απόφραξης, Καθαρισμού και Ελέγχου Δικτύου Λυμάτων και Όμβριων ΔΙΠΑΕ Σίνδου» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29-11-2019 και ώρα  14:00 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αναγράφεται στην τεχνική έκθεση της παρούσας. 

 Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα. 

 Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
 
 

Δημήτριος Χασάπης 
Καθηγητής 

 
 
 

 



Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Συμπεριλαμβάνεται η απόφραξη πάσης φύσεως WC, λιποσυλλεκτών, νεροχυτών και νιπτήρων 
εργαστηρίων ή αιθουσών και εν γένει σιφωνιών ή φρεατίων λυμάτων ή ομβρίων στο ΔιΠαΕ στη Σίνδο. 
 
Απαιτήσεις πιστοποίησης αναδόχου: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, EN ISO 9001:2015  

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EN ISO 14001:2015  

 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, OHSAS 18001:2007 
με πεδίο εφαρμογής σε καθαρισμό, έλεγχο, βιντεοσκόπηση και αποκατάσταση αγωγών και δικτύων 
αποχέτευσης και συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στην ιδιοκτησία του: 

1. Ένα αυτοκινούμενο μηχάνημα απόφραξης και αναρρόφησης, εξοπλισμένο με: 

 Αντλία υψηλής πίεσης 

 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού 

 Εύκαμπτος ελαστικός αγωγός υψηλής πίεσης 

 Ειδικά εξαρτήματα (κεφαλές καθαρισμού κτλ.) 

 Δεξαμενή αποθήκευσης υλών που προέρχονται από τον καθαρισμό 
 

2. ένα αυτοκινούμενο μηχάνημα απόφραξης εξοπλισμένο με : 

 Αντλία υψηλής πίεσης, 

 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού, 

 Εύκαμπτος ελαστικός αγωγός υψηλής πίεσης, 

 Ειδικά εξαρτήματα (κεφαλές καθαρισμού κτλ.), 

 Φορητές αντλίες υψηλής πίεσης με εύκαμπτο ελαστικό αγωγό μικρής διατομής, 

 Ηλεκτρικά σπιράλ απόφραξης 
 
Τα οχήματα θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα εκτελέσει τις 
εργασίες λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 
Ο καθαρισμός των αγωγών λυμάτων και ομβρίων θα γίνει με χρήση αποφρακτικού οχήματος υψηλής 
πίεσης και με διάφορα ακροφύσια τα οποία θα αποκολλήσουν από τον αγωγό τα φερτά και θα τα 
μεταφέρουν στα εκάστοτε φρεάτια εργασίας από όπου και θα απομακρύνονται. Κατά περίπτωση και 
μετά από εντολή της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιείται είτε το πρώτο όχημα είτε το δεύτερο.  
 
Με το πέρας των εργασιών θα καθαρίζονται πλήρως οι χώροι γύρω από τα σημεία παρέμβασης.  
Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας, ενώ θα υπάρχει συνεχής επίβλεψη του συνεργείου του αναδόχου από υπεύθυνο μηχανικό 
ή εργοδηγό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην ΑΤΕΙ/Θ. 
 
Η παροχή των υπηρεσιών δεν θα γίνει εφάπαξ αλλά μετά από κλήση της υπηρεσίας μέχρι την 
ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων ωρών παροχής υπηρεσιών, οπότε και θα εκδοθεί το σχετικό 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών απλές 
φωτοτυπίες των προαναφερθέντων πιστοποιήσεων και των αδειών κυκλοφορίας των 
προαναφερθέντων οχημάτων. 

 
 


