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Θέμα :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Εργασίες αντικατάστασης 

επιστεγάσεων στο ΚΥ Νεμέας» αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής  

( CPV: 45300000-0) 

  

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & 

Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη : 

1. Του Ν. 3329/2005, ΦΕΚ 81/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις». 

2. Του Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α/9-2-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 

προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις». 

3.  Τον Ν .4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Τον Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα τις διατάξεις 

του άρθρου  

5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

             
 
 
 
Π Α Τ Ρ Α,    01 -08-2019 
Αρ. Πρωτ:   6747 
  
 

Διεύθυνση 
 
Τμήμα 
Πληροφορίες 
Ταχ. Διεύθυνση 
Τηλέφωνο 
FAX 
E-mail 

: 
 
: 
: 
: 
 
: 
: 
 

Οικονομικής Οργάνωσης &  
Υποστήριξης 
Προμηθειών 
Σφαέλου Ειρήνη 
Υπάτης 1 
2613    600 544 
2613    600 545 
promithies@dypede.gr 
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7. Το Ν.3861/2010( Φ.Ε.Κ 112/Α’ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια ‘και άλλες δια τάξεις »καθώς και η 

τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α’/21-11-2013.) 

8. Το Π.Δ 80/2016 ( Α’ 145 ) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες  

9. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία 

10. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» 

11. Το Ν.4238/17-2-2014 ( ΦΕΚ 3817-2-2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

ΠΕΔΥ ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις . 

12. Το Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)«Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας 

βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και άλλες διατάξεις »,άρθρο 66,παρ.9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

13. Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ.Α''147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » 

14. Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

15. Το Ν.4486/2017(ΦΕΚ Α’  115/7-08-2017)«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ,επείγουσας ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 

διατάξεις »  

16.Την  υπ’ αριθμ.  Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 20735 (ΦΕΚ 155/ΥΟΔΔ/27-03-2019), Απόφαση 

του Υπουργού Υγείας για τη παράταση της θητείας του Νικολόπουλου Παναγιώτη, ως 

Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

17.Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26887 (ΦΕΚ 208/17-04-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) σχετικά με τη 

παράταση της θητείας του Κωστακιώτη Δημήτριου, ως Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε. 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

18.Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26882 (ΦΕΚ 228/24-04-2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) σχετικά με τη 

παράταση της θητείας του Ζαμπάρα Μιλτιάδη, ως Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε. 

Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

19.Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6ης 

Υ.Πε. 
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20.Το αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 έγγραφο του Διοικητή της 6ης Υ.Πε 

21.    Το γεγονός ότι οι μονάδες υγείας  αρμοδιότητας 6ης Υ.Πε. πρέπει να εφοδιάζονται 

με υλικά και υπηρεσίες προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία τους και να 

εξυπηρετηθούν οι πολίτες. 

22. Το από 15-04-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Πε. για  τις  

«Εργασίες αντικατάστασης επιστεγάσεων στο ΚΥ Νεμέας»  με τις απαραίτητες τεχνικές  

προδιαγραφές. 

23. Την υπ’ αριθμ. 6569/30-07-2019 απόφαση Διοικητή με την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

24. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 6725/01-08-2019 ΑΔΑ: Ω9ΜΠ469ΗΔΜ-Σ0Ξ  AΔΑΜ:  

19REQ005385523  απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για την έγκριση από άποψη 

σκοπιμότητας & σχεδίου   πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες 

αντικατάστασης επιστεγάσεων στο ΚΥ Νεμέας»  προϋπολογισθείσας δαπάνης 

#6.500,00# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV : 45300000-0) 

25.     Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 6660/31-07-2019 ( 2246 ) AΔΑ: ΩΕΔΓ469ΗΔΜ-0ΗΥ 

Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2019. 

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή σφραγισμένων 

προσφορών, για τις «Εργασίες αντικατάστασης επιστεγάσεων στο ΚΥ Νεμέας», 

αρμοδιότητας 6ης Υ.Πε., προϋπολογισθείσας δαπάνης #6.500,00# 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(CPV: 45300000-0) 

   

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.  

Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έως δύο δεκαδικά ψηφία, θα αναγράφονται 

ολογράφως και αριθμητικώς και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %. Γίνονται 

δεκτές προσφορές  για το σύνολο των εργασίων.  

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο αντίγραφα στην ελληνική 

γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία. 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια 

Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας) 
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4. Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

5. Τα στοιχεία του υποβολέα. 

6. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε 

τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»  

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : 

Α)   Δικαιλογητικά συμμετοχής : 

1. Βεβαίωση ότι είναι Μηχανικοί εργολήπτες δημοσίων έργων 

2. Εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες σε δημόσιους νοσοκομειακούς χώρους 

(νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Για την απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας θα πρέπει 

να καταθέσουν με την προσφορά τους, μία (1) τουλάχιστον βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται 

η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή, η έδρα της και η αποδοχή των 

ανωτέρω όρων της ανάθεσης . 

β) Τεχνική προσφορά ( με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος) 

γ) Οικονομική Προσφορά  

 

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι  η Πέμπτη 29 Αυγούστου 

2019 και  ώρα , 15:00 μμ στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, 

Πάτρα και ημερομηνία αποσφράγισης η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 

10:00 πμ στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, Πάτρα. 

  O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ                       
                                                               O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
  ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

                

               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
 
 
ΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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Κοινοποίηση:  Μέλη της επιτροπής (Ζούπος Ν., Πασχάλης Ν., Σάββου Χ., Αλαφάκης 
Ε., Μαρινοπούλου Ε., Γιαννοπούλου Ε.) 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν καθώς και τις εργασίες αποξήλωσης των επιστεγάσεων αμιάντου στο 

Κέντρο Υγείας Νεμέας, διάθεσης των αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με την αντίστοιχη 

νομοθεσία και τοποθέτησης νέων επιστεγάσεων. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο εργολάβος θα φροντίσει για την έκδοση Απόφασης 

έγκρισης του σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης 

αυτών, που θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 

212/2006, (ΦΕΚ Α' 212/09.10.2006) και το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α.8243/1113/1991, (ΦΕΚ 

1386/08.03.1991) καθώς και έγκριση του από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εάν 

ζητηθεί, (αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρ. 

8 παρ. 8 του Ν. 2639/1998). Επίσης υποχρέωση του Αναδόχου είναι η έκδοση τυχόν 

πρόσθετα απαιτούμενων οικοδομικών αδειών είτε για τις εργασίες αποξήλωσης, είτε για 

ανέγερση προσωρινών κατασκευών (π.χ.ικριωμάτων). 

Αρχικά θα λάβει χώρα η αποξήλωση των επιστεγάσεων αμιάντου η οποία θα γίνει 

λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα ενδεδειγμένα από την Νομοθεσία μέτρα προστασίας και 

σύμφωνα με τη  Τεχνική Περιγραφή. Κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να 

αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου. 

Θα ακολουθήσει η συγκέντρωση και ο διαχωρισμός των υλικών που δεν περιέχουν 

αμίαντο και η συσκευασία των υλικών αμιάντου για τη φόρτωσή τους σε αυτοκίνητο, 

για την μεταφορά και αποθήκευσή τους σε αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης για τη διασυνοριακή μεταφορά τους στο χώρο τελικής διάθεσης και 

υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (Διακρατική Συμφωνία), σύμφωνα με τα 

ενδεδειγμένα από το Νόμο, ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58 Α/15.04.,1994) "Κύρωση της 

Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των 

επικινδύνων αποβλήτων» και ν.3835/2010 (ΦΕΚ 43Α/16.10.2010), Κύρωση της 
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τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων 

επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις διάχυσης ινών αμιάντου, σε όλους 

τους χώρους των επεμβάσεων και Έκδοση Πιστοποιητικού Καθαρότητας, από 

διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 17025 Εργαστήρια, για την απρόσκοπτη 

συνέχιση των εργασιών επιστέγασης με πολυκαρβονικά φύλλα.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όποιες ζημιές προκληθούν σε παραμένοντα 

στοιχεία του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου θα αποκατασταθούν από τον 

Ανάδοχο. 

Επίσης, εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών γίνουν ζημιές σε δίκτυα κοινωφελών 

οργανισμών (Δ.Ε.Η., Ό.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Π), ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τις 

αποκαταστήσει. Οι δαπάνες αποκαταστάσεως βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 1. Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών 

αμιάντου και διαχείρισης αυτών. Έκδοση οικοδομικής άδειας. (Χωρίς αναθεώρηση)  

 

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και 

διαχείρισης αυτών, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 212/2006, (ΦΕΚ 

Α' 212/09.10.2006) και το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 8293/1113/1991, (ΦΕΚ 

138Β/08.03.1991) καθώς και έγκριση του από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εάν 

ζητηθεί, (αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρ. 

8 παρ. θ του Ν. 2639/1998). Επίσης υποχρέωση του Αναδόχου είναι η έκδοση τυχόν 

πρόσθετα απαιτούμενων οικοδομικών αδειών είτε για τις εργασίες αποξήλωσης, είτε για 

ανέγερση προσωρινών κατασκευών (π.χ. ικριωμάτων). 

 

Άρθρο 2.Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμένου, με 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση στέγης από κυματοειδή 

φύλλα αμιαντοτσιμέντου οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, η συγκέντρωση τους ο 

διαχωρισμός των υλικών που δεν περιέχουν αμίαντο και η συσκευασία των υλικών 

αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα από το Νόμο. Κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να 

αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός από τις ίνες αμιάντου των υλικών που δεν 
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περιέχουν αμίαντο καθώς και ο καθαρισμός του παραμένοντος σκελετού της στέγης. Η 

τιμή της σήμανσης και διάθεσης των προϊόντων αμιάντου περιλαμβάνεται στο Άρθρο 3 

του παρόντος τιμολογίου. Η αποξήλωση θα γίνει, από διαπιστευμένο συνεργείο και 

λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα ενδεδειγμένα από την Νομοθεσία μέτρα προστασίας, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπόλοιπα τεύχη της μελέτης παράρτημα της 

Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.  

 

Άρθρο 3. Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή 

μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες 

αποξήλωσης. (Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180)  

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

21017/84/30.06.2009, (ΦΕΚ 1267/Β/30.06.2009) και όλα όσα ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία για την διασυνοριακή μεταφορά. Στην τιμή τον παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου, η μεταφορά, 

προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση αυτών. 

Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τούς χώρους εργασίας με προορισμό την 

εγκατάσταση τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής 

αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, 

(άμεσα). 

Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και σε δεύτερη φάση 

οδική και θαλάσσια μέχρι την εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής 

τούς διάθεσης, Περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη 

τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την ισχύουσα Νομοθεσία 

απαραίτητων και προβλεπόμενων από την νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και 

διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση και την 

διασυνοριακή μεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της υπάρχουσας 

συσκευασίας, σήμανσης, πιστοποίησης εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση 

των διεθνών προδιαγραφών μεταφοράς επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από 

την Νομοθεσία. Χορήγηση Επίσημου Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο 

από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής 

διάθεσης, ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο μεταφοράς 

των υλικών αμιάντου, μέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και 

ρύπανσης του περιβάλλοντος. Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Τεχνική Υπηρεσία 

της 6ης  Υ.ΠΕ και όπου αλλού απαιτείται, από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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0 ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδειχτικά ζυγολόγια, 

τα δελτία φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να 

γίνεται με τον καλύτερο τρόπο η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των 

μεταφερομένων επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Άρθρο 4 Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών 

αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία 

και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο. ( Χωρίς αναθεώρηση) 

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

9229/395/14.02.2013, (ΦΕΚ 316/Β/15.02.2013) και όλα όσα ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία για την διενέργεια μετρήσεων. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η τιμή της 

συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν σε κάθε χώρο που θα γίνουν 

εργασίες αποξηλώσεως στοιχείων αμιάντου και μετά από ολοκλήρωση τούς από 

διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 17025, Εξειδικευμένο 

Εργαστήριο μετρήσεων, όπως ορίζει η Νομοθεσία. Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να 

αποδεικνύουν ότι οι τιμές διάχυσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο που ορίζει η 

Νομοθεσία και ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο, έτοιμος για τη συνέχιση των 

εργασιών και την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων, με άλλα οικολογικά. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού 

καθαρότητας από διάχυση ινών αμιάντου του χώρου που αποξηλώθηκαν τα στοιχεία 

αμιάντου, από το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΒΟ 17025, 

εγκεκριμένο Εργαστήριο, και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε χρήση. 

Η εργασία θα εκτελείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης των 

αμιαντούχων υλικών, καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε 

επαφή με αμιαντούχα (υαλοστάσια , επενδύσεις κ.λ.π.), ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

και πριν την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των στοιχείων αυτών με νέα. . 

 

Άρθρο 5. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή 

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), 

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα 

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου 

"Π"ή τύπου "Η"). 

 

ΑΔΑ: 6Β99469ΗΔΜ-ΗΛΗ





                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον 

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Μηχανικοί εργολήπτες 

δημοσίων έργων με εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες σε δημόσιους 

νοσοκομειακούς χώρους (νοσοκομεία ή κέντρα υγείας) και οφείλει να προβεί σε 

όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. 

Πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι: 

 

 Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας 

κατάστασης των χώρων). 

 Πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες σε δημόσιους 

νοσοκομειακούς χώρους (νοσοκομεία, κέντρα υγείας). Για την απόδειξη της 

ανωτέρω εμπειρίας θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους, μία (1) 

τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών. 

 Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία 

αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, εξωτερικό χώρο των εργασιών αλλά 

και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Νεμέας. Όλα 

τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο 

που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές.  

 Οι εργασίες στο σύνολό τους θα εκτελεστούν εντός τριών (3) μηνών, σε 

συνενόηση με τη Δ/νση του Κέντρου Υγείας και σε καμία περίπτωση δεν θα 

παρεμποδιστεί η λειτουργία του Κέντρου Υγείας. 

 Η τμηματική εκκένωση των χώρων για να εκτελεστούν οι εργασίες θα γίνει 

από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με τη Δ/νση του Κέντρου Υγείας. 

 Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων 

εργασιών, πρέπει πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με τη Δ/νση του ΚΥ και 

τη Δ.Ε.Η. 

 Ο εργολήπτης έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού 

που θα εμφανιστεί, για ένα (1) χρόνο. 

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, 

εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και 
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ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO,CE-marketing, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-

Π κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με 

περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους 

και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού που θα εργαστεί στην υλοποίηση των εργασιών και υποχρεούται 

να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

 Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο χώρο εργασίας όλων των 

στοιχείων που απαιτούνται από το Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων 

ασφαλείας, που επιβάλλεται να ληφθούν σ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, σύμφωνα με τα ΠΔ 447/75, 778/80, 1073/81 και κάθε άλλη 

διάταξη που θα ισχύει, καθ΄όλη τη διάρεκια της κατασκευής του έργου. 

 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα 

οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και για κάθε 

ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί 

ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του 

ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση 

του έργου, καθώς επίσης αναλαμβάνει και καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες. 

 Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 

της τεχνικής. 

 Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και υλικών για ένα (1) έτος. 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Κέντρο Υγείας  

με δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την 

αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ’ ολοκλήρου. 

 Μετά το πέρας των εργασιών θα καταθέσει όλα τα πρωτόκολλα παράδοσης 

και όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την Τεχνική Περιγραφή και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. 

 Συμπληρωματικά της σύμβασης, συμβατικά τεύχη αποτελούν ο Κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου, η διακήρυξη του διαγωνισμού και η προσφορά 

του αναδόχου, με τη σειρά που αναφέρονται. 

 Παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ΄ αποκοπή και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο 

των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στη Τεχνική περιγραφή, δηλαδή 

όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, τις απαραίτητες εργασίες για 

την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου, τις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων στο έργο, τις νομικές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, ΦΠΑ γενικό και 

εργολαβικό όφελος. 
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