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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α  

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και ειδικότερα το Τμήμα Μελετών και 

Εκτέλεσης Έργων, ως αρμόδια υπηρεσία για την προώθηση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.», συγκροτεί και τηρεί  το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για το έργο αυτό.  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αναφέρει τα στοιχεία που υπάρχουν στον Υπο φάκελο Α της 

Δημόσιας Σύμβασης του έργου (που συντάσσεται  πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού)  για το σύνολο των απαιτήσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του Ν.4412/16 όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4782/2021, όπως αυτά αναφέρονται και αριθμούνται σε 

αυτό.  

 

Α.1  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ : Αντικείμενο της μελέτης είναι η  κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου , ενός γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης  και δύο γηπέδων αντισφαίρισης και των περιμετρικών διαδρόμων κίνησης, στο 

γεωτεμάχιο με στοιχεία (T1-T2-T3-T4-T5-T6) εμβαδού 24.810,03 τ.μ το οποίο βρίσκεται εντός του ΟΤ 

64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καρδαμίτσια  
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Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του Δήμου, σε συνδυασμό με τη επακόλουθη αύξηση των κτιρίων 

οικιστικής και εμπορικής χρήσης, και οι περιορισμένοι χώροι άθλησης στην Τ.Κ. Καρδαμίτσια σε 

συνάρτηση με τον προαναφερόμενο χώρο ο οποίος σήμερα είναι εγκαταλελειμμένος και δεν εξυπηρετεί 

καμία λειτουργία , έκανε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός αθλητικού κέντρου, με κύριο μέλημα 

του Δήμου  να δημιουργήσει ένα αθλητικό κέντρο ώστε να καλύψει αυτή την προκύπτουσα ανάγκη 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ : Η συντήρηση _ κατασκευή _ διαμόρφωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.» εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2012). 

  

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την εκτέλεση εργασιών κυρίως οικοδομικού χαρακτήρα, με σκοπό 

δημιουργίας ενός αθλητικού κέντρου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Οι εργασίες αφορούν 

παρεμβάσεις στο γεωτεμάχιο με στοιχεία (T1-T2-T3-T4-T5-T6) εμβαδού 24.810,03 τ.μ το οποίο 

βρίσκεται εντός του ΟΤ 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καρδαμίτσια. 

 

Εκτίμηση συνολικού κόστους υλοποίησης του Έργου (Δαπάνη) 744.000 εύρω  

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (Αρ. Φύλλου 1746, τεύχος 2ο, 19 Μαΐου 2017)  

και ο Καθορισμός των ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του 

ν. 4412/2016 (Αρ. Φύλλου 1956, τεύχος 2ο, 7 Ιουνίου 2017).  

Τα ακατάλληλα χωματουργικά υλικά που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, θα 

απομακρυνθούν και θα αποτεθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. Ο πλησιέστερος 

αποθεσιοθάλαμος από την περιοχή του έργου βρίσκεται σε απόσταση >15 Km.  

Τα υλικά που θα προκύψουν από τυχόν καθαιρέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο των παραπάνω 

επισκευών, θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων η οποία κατά τον χρόνο συγγραφής της παρούσης βρίσκεται στη Βουνοπλαγιά 

Ιωαννίνων σε απόσταση 15 Km περίπου. 

Για την εύρεση της τιμής του μεταφορικού έργου για τις εργασίες με αστερίσκο ελήφθησαν υπόψη τα 

ακόλουθα:  
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▪ Διαχείριση ΑΕΚΚ: 00 Km  

στο παρών έργο δεν προβλέπεται η ανάγκη εναλλακτικής διαχείρισης των Απόβλητων Εκσκαφών με 

δεδομένο ότι ο προς διαμόρφωση χώρος είναι στρωμένος με υλικά οδοστρωσίας και  τα προϊόντα 

όλων των εκσκαφών της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για επαναεπιχώσεις και για γενικές 

διαμορφώσεις εντός των 24.810,03  τ.μ του γεωτεμαχίου. 

▪ Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών προς αποθεσιοθάλαμο 15 Km.  

▪ Συνθήκες κίνησης: Οδοί εντός πόλεως – Οδοί καλής βατότητας.  

 

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι 744.000,00 € με δαπάνες 

εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση 641,425 και ΦΠΑ 24%. 

 

Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, το έργο θα ολοκληρωθεί σε 365 ημέρες από 

την υπογραφή της Συμβάσης κατασκευής με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την διαγωνιστική 

διαδικασία. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : Το προτεινόμενο έργο δεν θα παράγει έσοδα.  

Το έργο αναφέρεται σε  κατασκευή αθλητικού κέντρου που θα περιέχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα 

γήπεδο καλαθοσφαίρισης , και δύο γήπεδα αντισφαίρισης του Δήμου Ιωαννιτών, που αποτελούν 

παροχή βασικών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό και δεν θα χρησιμοποιηθούν εμπορικά.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:  

Το έργο βρίσκετε στην Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων, και πιο συγκεκριμένα στην Τ.Κ Καρδαμιτσια,   

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011   (ΦΕΚ/Β/698/2014), ο πληθυσμός της  

Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων είναι 5.276 κάτοικοι και αναλύεται ως εξής: 

 

Γεωγραφικός 

κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

18010103 Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων 5.276 

1801010302 Άμμος,η 479 

1801010303 Καρδαμίτσια,τα 3.172 

1801010304 Κάτω Μάρμαρα,τα 705 

1801010301 Μάρμαρα,τα 598 

1801010305 Ολυμπιάδα,η 322 
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Το προτεινόμενο έργο ΟΤ 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Καρδαμίτσια, είναι τμήμα 

του αθλητικού κέντρου που θα υλοποιηθεί στον συγκεκριμένο  χώρου από τον Δήμο Ιωαννιτών. 

Το προτεινόμενο έργο, είτε ως αυτόνομο είτε ως μέρος ενός συνόλου είναι ολοκληρωμένο και 

νευραλγικής σημασίας για την εξυγίανση και αναβάθμιση της περιοχής. 

 Αποτελεί  τμήμα του συνόλου των ανοιχτών χώρων Τ.Κ. Καρδαμίτσια, θα είναι βασικό κομμάτι της  

αστικής  λειτουργίας της περιοχής και    αποτελεί  δομικό  στοιχείο της  αισθητικής και αρχιτεκτονικής  

 

μορφής της, είναι αξιόλογος θα είναι τμήμα των  ευρύτερων ανοιχτών  αστικών χώρων και χώρων 

πρασίνου οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κοινωνική αλληλεπίδραση  και την ενίσχυση της 

κοινωνικής ανάπτυξης,  στηρίζει  οικονομικούς  στόχους  και  δραστηριότητες.  

 

 

ΧΑΡΤΗΣ – ΑΕΡΟΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Από τον παραπάνω χάρτη προκύπτει και ένα επιπλέον στοιχείο της σπουδαιότητας του έργου καθώς 

εκτός από την  Τ.Κ. Καρδαμίτσια είναι εύκολα πρόσβαση μέσω της περιφερειακής οδού και από άλλα 

τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ιωαννιτών.  

 

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  

Ο  ρόλος  του  είναι  πολύ σημαντικός συνεισφέροντας στις ανάγκες αναψυχής και ελεύθερου χρόνου 

των δημοτών και έχει, μέσα από  έναν ορθολογικό  σχεδιασμό,  οικονομική αξία  στην  ενίσχυση του  

φυσικού  και δομημένου περιβάλλοντος. 

Επιπλέον συνεισφέρει σημαντικά στην αποκέντρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων, δίνοντας στους 

δημότες ένα περιφερειακό κέντρο αθλητισμού. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε 

ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού. 

 

Α.2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας του προς ανάθεση έργου 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2.6 του Ν.4412/16 ως επιτελεστικότητα νοείται το σύνολο των 

μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, 

λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 

Οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας του προς ανάθεση έργου καλύπτονται ως ακολούθως:  

 

Α.2.1 Ασφάλεια 

Όπως αναφέρεται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, η δημοπράτηση και εκτέλεση του 

έργου διέπεται από όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές. Επίσης το έργο θα εκτελεστεί 

με όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας. 
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Α.2.2 Λειτουργικότητα 

Πρόκειται για νέο αθλητικό κέντρο  το οποίο κατασκευάζεται στο ΟΤ 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου Τ.Κ. Καρδαμίτσια του Δήμου Ιωαννιτών. 

Το έργο αναπτύσσετε σε έναν χώρο εμβαδού 24.810,03 τ.μ και περιλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, 

ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης , και δύο γήπεδα αντισφαίρισης καθώς και τις περιμετρικές διαδρομές 

σύνδεσης των προαναφερθέντων γηπέδων   

 

 

 

Τέλος  προβλέπεται  η στάθμευση  αυτοκινήτων σε τμημα του Ο.Τ 64 άρα  προκύπτει  ότι καλύπτονται  

οι απαιτήσεις  λειτουργικότητας. 

 

Α.2.3 Αισθητική εμφάνιση 

Η  μελέτη  του έργου  έχει  ελεγχθεί  και  εγκριθεί  από την «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με το υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/542499/17.11.2021 έγραφο. 

Από  τα  παραπάνω  στοιχεία  προκύπτει  ότι  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις αισθητικής  

εμφάνισης 
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Α. 3 Τεχνική Περιγραφή αντικειμένου του έργου 

- Η τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου περιλαμβάνεται στο τεύχος της μελέτης  

 

- Η Τεχνική Περιγραφή του αντικειμένου του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», στο οποίο παραπέμπουμε για την αποφυγή άσκοπων 

επαναλήψεων. 

 

Α. 4  Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, 

αν  απαιτείται (Άρθρο 45 §8 περ. Α.10 του Ν. 4412/16) 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά στα στελέχη και στο προσωπικό της, θα λάβει στο μέτρο του εφικτού 

τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/16. 

Αν ωστόσο, διαπιστωθεί ότι για κάποια μέλη των αποφαινόμενων ή γνωμοδοτικών οργάνων υφίσταται 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 του 

άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την 

αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων 

συμφερόντων. 

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.», 

(σύνταξη τευχών διαγωνισμού) έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με 

τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ 

των οικονομικών φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών.  

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των μελών της 

επιτροπής διαγωνισμού, της επιτροπής ενστάσεως και των αποφαινόμενων Οργάνων της αναθέτουσας 

Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, 

οικογενειακά, οικονομικά πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέρονται συμπεριλαμβανομένων και των 

επαγγελματικών.  

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται 
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ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση μέλους επιτροπής ή αποχή από την 

ψηφοφορία μέλους αποφαινόμενου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα 

αποκλειστεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται με αυτή.  

Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα 

συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν. 

 

Α.5  Περίληψη διακήρυξης  

Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί αμέσως μετά την έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης  

 

Α.6  Απόφαση δέσμευσης πίστωσης   

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2021 με Κ.Α. 

61.7326.001 η Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης έχει εκδοθεί με το υπ’αριθμ.πρωτ.  117680/12.11.21 

 

Α.7 Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις  

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου. 

 

Α.8 Αρχαιολογικά ευρήματα και έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης  

Έχει  εκδοθεί η με αρ. ΥΠΠΟΑ/511907/26.10.2021 από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

&ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΈΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ  βεβαίωση περί μη ύπαρξης αντιρρήσεων για το έργο με τίτλο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

Έχει  εκδοθεί η με αρ. ΥΠΠΟΑ/511303/02.11.2021 από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

βεβαίωση περί μη ύπαρξης αντιρρήσεων για το έργο με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

Α.9 Στοιχεία για δίκτυα κοινής ωφέλειας  

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δεν επηρεάζουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για τα οποία δημιουργείται 

υποχρέωση μετακίνησης ή μεταφοράς τους. 
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Α.10 Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών  

 Η με αρ.981/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

Α.11 Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες και έρευνες 

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτείται η εκπόνηση επιπλέον μελετών. Κάθε είδους 

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας οι οποίες θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο του έργου, λόγω 

προκύπτουσας ανάγκης κατά την εκτέλεση αυτού, θα βαρύνουν τον ίδιο. 

Α.12 Καταγραφή κινδύνων και κατανομή προκυπτουσών διακινδυνεύσεων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας  

(ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Άρθρο 3 του ΠΔ.305/96. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με 

τα σχετικά υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς 

Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση 

από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του 

προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να 

ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα 

έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει 

πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του 

ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

κανονισμών.  

Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε 

ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων.  

Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει 

να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανοιγμένο τρόπο 

στις τιμές της προσφοράς του. 
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Α.13 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

Σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων της Υ.Α. 1958/13.12.2012 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.9.2011 (209/Α)» (21/Β),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το υπ.αριθ.πρωτ. 

1673371/3150/08.11.2021 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔ/NΣΗ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ το έργο  κατατάσσεται στην Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει συντάξει το τεύχος για την  υπαγωγή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». σε  Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. 

Α.14 Στοιχεία δημοσιοποίησης διαγωνισμού   

Θα συμπληρωθεί ο φάκελος όταν τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα.  

Α.15  Αλληλογραφία με οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύμβασης    

Θα συμπληρωθεί ο φάκελος όταν τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα.  
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