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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Βεβαιώνεται

ότι

σήμερα

..../..../2018

η

εργοληπτική

επιχείρηση

ή

Κ/Ξ

................................................................................. παρευρέθη, δια του εκπροσώπου
της

(προσκομίζεται Καταστατικό

εταιρείας, ή

εξουσιοδότηση της εργοληπτικής

επιχείρησης ή της Κ/Ξ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΑΤ ή ΚΕΠ)
Κου........................................................................................, στην επιτόπια επίσκεψη που
διενεργήθηκε στο χώρο του υπό δημοπράτηση έργου της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους:
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

–

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΗΤΗΣ

ΛΙΜΝΗΣ

(ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ". Κατά την διάρκεια της επίσκεψης έλαβε σαφή και πλήρη γνώση των
ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής, του ειδικού θεσμικού καθεστώτος της, του μοναστικού
και ησυχαστικού χαρακτήρα και των ειδικών συνθηκών μορφολογίας, πρόσβασης,
λειτουργίας, διαμονής, διατροφής, όπως και όλων των στοιχείων για την εγκατάσταση
του εργοταξίου και την ομαλή υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα ενημερώθηκε για τα παρακάτω:
- Τους περιορισμούς πρόσβασης εκ του νόμου (απαγορεύσεις εισόδου, υποχρέωση
έκδοσης διαμονητηρίων για οποιονδήποτε, μηχανικό, εργατοτεχνικό προσωπικό,
οδηγό, χειριστή κ.ά.).
- Την ύπαρξη αποκλειστικά θαλάσσιας πρόσβασης προς το Άγιον Όρος και την
έλλειψη μεγάλων λιμενικών εγκαταστάσεων, που συνεπάγονται την αδυναμία

εκτέλεσης δρομολογίων και προσέγγισης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
αρκετές ημέρες το χρόνο.
- Την υποχρέωση από τον Ανάδοχο έγκαιρης κράτησης θέσεων για την μεταφορά
προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικών, τόσο για την είσοδο στο Άγιο
Όρος όσο και για την έξοδο.
- Τις δυσχέρειες προσπέλασης και μεταφοράς υλικών – μηχανημάτων, λόγω της διά
θαλάσσης μετάβασης αλλά και της εν συνεχεία κίνησης σε υποτυπώδες οδικό
δίκτυο (δασικό Γ κατηγορίας) , με μεγάλες κλίσεις και έλλειψη ικανού πλάτους οδού
για την πρόσβαση μηχανημάτων.
- Την υποχρέωση από τον Ανάδοχο τήρησης των αργιών (περίπου εξήντα κατά την
διάρκεια του έτους). Οι ιδιαιτερότητες στα ωράρια εργασίας, που πρέπει να
προσαρμόζονται στις ώρες λειτουργίας της μοναστικής κοινότητας, στην ενδυμασία
των εργαζομένων και στις διαφορετικές ημέρες αργιών που ισχύουν στο Άγιο Όρος,
οι οποίες επιτείνονται και από το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο ακολουθείται
άλλο ημερολόγιο από το ισχύον εκτός Αγίου Όρους.
- Το μέγιστο χώρο εναπόθεσης και αποθήκευσης υλικών ο οποίος μπορεί να του
παραχωρηθεί από την Ιερά Μονή.
- Την υποχρέωση του Ανάδοχου να μεριμνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
(π.χ. ηλεκτρογεννήτρια) για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του.
- Το σημείο από το οποίο θα μπορέσει να συνδεθεί ο Ανάδοχος με το υφιστάμενο
δίκτυο ύδρευσης, ώστε μέσω προέκτασης του δικτύου από τον ίδιο, να μεταφερθεί
το νερό στον τόπο εργασίας.
- Την μη ύπαρξη μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή.
- Το χώρο στον οποίο θα πρέπει ο Ανάδοχος να μεταφέρει τα προϊόντα εκσκαφής.
- Το χώρο στον οποίο θα μπορεί να καθαρίζει τα μηχανήματα του από σκυροδέματα
κλπ.
- Την υποχρέωση από τον Ανάδοχο να μεριμνήσει για τη διαμονή του ιδίου, των
μηχανικών, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των χειριστών, οδηγών κλπ, καθώς
δεν διατίθενται ελεύθερες εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακές κλίνες.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θα επιλέξει να εγκαταστήσει container για την
διαμονή του προσωπικού θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνήσει με την
Ιερά Μονή για την παραχώρηση του χώρου που θα γίνει η εγκατάσταση αυτών. Για

να του παραχωρηθεί ο χώρος θα πρέπει να προσκομίσει σχέδιο διάταξης των
container, του μαγειρείου, των χώρων υγιεινής κλπ, μαζί με περιγραφή για την
εγκατάσταση.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα τους χώρους υγιεινής
(WC, ντους κλπ) καθώς και μαγειρείο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
παραγωγή των γευμάτων του προσωπικού (κουζίνες, καταψύκτες, ψυγεία, κλπ).
Ακόμη, θα πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των
εγκαταστάσεων διαμονής του (π.χ. ηλεκτρογεννήτρια), εξασφαλίζοντας την
απαιτούμενη ηχομόνωση, για να αποφεύγεται η όχληση τόσο των μοναχών όσο
και των προσκυνητών, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.
- Την υποχρέωση από τον Ανάδοχο να μεριμνά για την διατροφή του προσωπικού
του (προμήθειες, εξοπλισμός κουζίνας κλπ), καθώς δεν διατίθεται.
-

Η παρούσα εσωκλείεται επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 22.Δ, παρ. 2 της Διακήρυξης.
Ο Βεβαιών
Εκπρόσωπος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας

Ο Συμμετέχων

