
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

 
                                                                                                          
                                                                                                       Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019 
Αριθ.Πρωτ.1614 
 
Προς 

Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας 
Τμήμα Κτηριακών και Υδραυλικών Έργων  
 
 
 
Κοινοποίηση 
-Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κα Ρόδη Κράτσα  
-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και   
 Ιονίου, κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου  
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 
«Ολοκλήρωση κτιρίου πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας»  
 
 
Κύριοι,  
              Πρόκειται να διενεργήσετε διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέματος, επί των τευχών δημοπράτησης του οποίου 
οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 
              Στο τιμολόγιο μελέτης και συγκεκριμένα στο άρθρο 1.7. αναφέρεται νέα τιμή 
καθαίρεσης επικαλύψεως στέγης με αμίαντο, που κοστολογείται 6,70 ευρώ ανά 
τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών καθώς και η 
συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση.  

Όμως  τα ανωτέρω  αφορούν,  σε καθαίρεση υλικών και  διαχείριση, εκτός των 

άλλων, και   των αποβλήτων αμιάντου, ενός επικίνδυνου υλικού για την υγεία και το 

περιβάλλον. Η κοστολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών δεν καλύπτεται με νέα τιμή 

και μάλιστα τόσο χαμηλή, αλλά  πρέπει να υπολογίζεται απολογιστικά   για να  

αποφεύγονται στρεβλά φαινόμενα, όπως αυτά της οικονομικής ζημίας του  Αναδόχου 

και της αδυναμίας υλοποίησης της σύμβασης. 

Για τον κατά το δυνατό αντικειμενικότερο προσδιορισμό της δαπάνης αυτής, 

θα πρέπει η αναθέτουσα αρχή  να την προσδιορίζει βάσει των εκτιμώμενων 

ποσοτήτων, ανά διαφορετικό κωδικό αποβλήτων, που θα αναφέρονται στο σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης 

του έργου. Οι, κατά περίπτωση δε, αναγκαίες δαπάνες μεταφοράς θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στα αντίστοιχα άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης. 
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Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την  ακύρωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και την επανασύνταξη του τιμολογίου μελέτης με τον 

προπεριγραφόμενο τρόπο, υπολογίζοντας το κόστος καθαίρεσης της επικαλύψεως της 

στέγης με αμίαντο  του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας απολογιστικά.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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