ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κωδικός: Ε.0.7.7.2 Εκδ.: 1 Ημερ: 25/10/2013
ΤΜΗΜΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Να συμπληρωθεί από τον ΟΛΠΑ ΑΕ:
Προϋπάρχων ανάδοχος

Σύνδεση με σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

Νέος ανάδοχος

Σύνδεση με μη σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

ΤΜΗΜΑ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ
Να συμπληρωθεί από τον ΟΛΠΑ ΑΕ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατασκευές/Συντηρήσεις χερσαίων εγκαταστάσεων

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κτιρίων
Οδοστρωμάτων
Ηλεκτρικού δικτύου
Δικτύου άρδευσης και αποχέτευσης
Άλλο, διευκρινίστε:

Κατασκευές/Συντηρήσεις λιμενικών έργων

Εκβαθύνσεις
Επιχώσεις
Κρηπιδωμάτων
Κυματοθραυστών
Άλλο, διευκρινίστε:

Παραλαβή/Διαχείριση αποβλήτων πλοίων

Πετρελαιοειδών
Λιπαντικών ελαίων
Αστικών απορριμμάτων
Λυμάτων
Άλλο, διευκρινίστε:

Παραλαβή/Διαχείριση αποβλήτων λιμένα

Επικίνδυνων υλικών
Ανακυκλώσιμων υλικών
Μη ανακυκλώσιμων υλικών
Άλλο, διευκρινίστε:

Υπηρεσίες καθαρισμού και διαχείρισης πρασίνου

Καθαρισμός και απολύμανση κτιρίων
Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικών χώρων
Συντήρηση πρασίνου
Άλλο, διευκρινίστε:

Άλλο, διευκρινίστε:

Άλλο, διευκρινίστε:

ΤΜΗΜΑ 3. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Να συμπληρωθεί από τον ΟΛΠΑ ΑΕ:
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ
O 0.7.7.1 Εκδ. 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Να συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο:
Γενικές πληροφορίες Αναδόχου
Επωνυμία
Διεύθυνση
Πόλη
Τηλ. επικοινωνίας
Υπεύθυνος έργου
Τηλ. εκτάκτου ανάγκης
Email
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Πληροφορίες Υπεργολάβων
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ

Οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε προκύψει από τυχόν περιβαλλοντική επιμόλυνση που
προκαλείται από τις δραστηριότητες του προσωπικού τους ή/και των υπεργολάβων τους στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠΑ ΑΕ (Οργανισμός).
Δέσμευση Αναδόχου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος που εκτελεί εργασίες στον Οργανισμό, ή για λογαριασμό του, οφείλει να συμμορφώνεται και να διασφαλίζει, πως οι
εργαζόμενοι του και οι προμηθευτές/υπεργολάβοι του (που εμπλέκονται στις εργασίες που θα εκτελεστούν) συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού, όπως αυτές
κοινοποιούνται στον ανάδοχο συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος εγγράφου.
Ο ανάδοχος δε θα απορρίπτει υγρά ή στερεά απόβλητα σε υπονόμους και αποχετεύσεις πριν από σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση
Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για τυχόν διαρροές, εκκενώσεις ή οποιοδήποτε άλλο
περιβαλλοντικό συμβάν.
Ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη διαρροών, εκκενώσεων και επιμολύνσεων του περιβάλλοντος από τις
δραστηριότητες που εκτελεί στα όρια ευθύνης του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση
του εξοπλισμού του (π.χ. πετρελαιοειδή, λιπαντικά έλαια).
Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την εκπομπή αέριων ρύπων και την απόρριψη υγρών ή
στερεών αποβλήτων.
Ο ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για οποιαδήποτε μη φυσιολογική ή ασυνήθιστη κατάσταση παρουσιαστεί
κατά τη διάρκεια εκσκαφών ή επιχώσεων (όπου έχει εφαρμογή).
Ο ανάδοχος θα σημαίνει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται κατάλληλα όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού σε συμφωνία με τις νομικές του υποχρεώσεις και τις διαδικασίες του
Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων υλικών και στον περιορισμό της χρήσης των μη ανακυκλώσιμων.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους όρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει κατά τη διάρκεια
των εργασιών του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και από τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας των υλικών που χρησιμοποιεί.
Ο ανάδοχος δε θα απορρίπτει σε καμία περίπτωση δυνητικώς επικίνδυνα απόβλητα σε ευκολίες υποδοχής που δεν προορίζονται για το
σκοπό αυτό. Όπου σχετική διευκόλυνση παρέχεται από τον Οργανισμό, αυτό θα διευκρινίζεται σαφώς.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, όπου αυτό είναι δυνατό (όπως π.χ. στις περιπτώσεις των
απορρυπαντικών, χρωμάτων, βερνικιών, διαλυτών, καλλιεργητικών μέσων, βελτιωτικών εδάφους, ηλεκτρικών λαμπτήρων, λιπαντικών,
χαρτιού - http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=521), για εργασίες που εκτελεί εντός των ορίων ευθύνης του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί, για εφαρμογές πλησίον του υδάτινου περιβάλλοντος, χρώματα και διαλύτες που σύμφωνα με τα
δελτία δεδομένων ασφαλείας τους δεν ταξινομούνται στα επικίνδυνα για το περιβάλλον και δεν έχουν περιορισμούς ως προς τη διάθεση
των αποβλήτων τους, εφαρμόζοντας μεθόδους που εκμηδενίζουν τη θαλάσσια και αέρια ρύπανση (όπου έχει εφαρμογή).
Στις περιπτώσεις που προσωπικό του Οργανισμού πρόκειται να χειριστεί δυνητικώς επικίνδυνα υλικά που παρέχονται από τον ανάδοχο,
ο τελευταίος θα ενημερώνει σχετικά τον Επιβλέποντα του έργου και θα αναμένει σχετική έγκριση.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα όρια εκπομπών αερίων, περιβαλλοντικού θορύβου και δονήσεων που παράγονται
από τον εξοπλισμό (π.χ. πετρελαιοκίνητος/βενζινοκίνητος εξοπλισμός) ή τα όρια εκπομπών αερίων από υλικά (π.χ. χρώματα, βερνίκια)
που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού, όπως τα όρια αυτά προσδιορίζονται στις
σχετικές νομικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ο οποίος διαθέτει σε ισχύ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δελτία ελέγχου (κάρτες
καυσαερίων, έλεγχος ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά καταλληλότητας, πιστοποιητικά έγκρισης περί θορύβου κτλ) για την εκτέλεση των εργασιών
του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών
εκπομπών – δονήσεων και να εξασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των
επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και εφαρμόζει τους, σχετικούς με τις εργασίες του, όρους περιβαλλοντικής διαχείρισης που καθορίζονται
στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της οσμής, της σκόνης,
καθώς και των τυχόν επιπλέον οχλήσεων που προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού και στο τοπικό δίκτυο.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να διαθέτει στην ευχέρεια του Οργανισμού (όταν αυτό απαιτηθεί) όλα τα απαραίτητα αρχεία
περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδέονται με τις εργασίες του και επιβάλλονται από το νόμο, καθώς και αυτών που μπορούν να
αποδείξουν τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της παρούσας δήλωσης.
Ο ανάδοχος οφείλει να είναι προετοιμασμένος για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει σε περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτου
ανάγκης.
Ο ανάδοχος κατανοεί πως ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τυχόν σύμβαση έργου σε περίπτωση που οι
δραστηριότητες του παραβιάζουν την Περιβαλλοντική Πολιτική του Οργανισμού ή/και τις σχετικές περιβαλλοντικές νομικές του
απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος αναγνωρίζει πως έχει ενημερωθεί αναφορικά με τα βασικά στοιχεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού και τις
εφαρμοστέες σχετικές διαδικασίες και οδηγίες που αναφέρονται στο Τμήμα 3 του παρόντος εγγράφου.
Ο ανάδοχος κατανοεί τη σημασία της συμμόρφωσης του με τις σχετικές περιβαλλοντικές νομικές απαιτήσεις και τις τυχόν συνέπειες σε
περιπτώσεις αποκλίσεων.
ΤΜΗΜΑ 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Να συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο:
Προσθέστε επιπλέον σελίδα σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Περιγράψτε περιληπτικά τις εργασίες που θα εκτελεστούν στα όρια ευθύνης του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών που
θα ανατεθούν σε τρίτους.

Υλικά
Αναφέρετε τα βασικά υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση των εργασιών σας εντός των ορίων ευθύνης του
Οργανισμού.

Εκπομπές αερίων
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα προκαλέσουν εκπομπές αερίων;
Εάν Ναι, αναφέρετε τι είδους εκπομπές θα προκληθούν και τι μέτρα θα λάβετε για τον περιορισμό τους.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υγρά απόβλητα
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα προκαλέσουν την παραγωγή υγρών αποβλήτων;
Εάν Ναι, αναφέρετε το είδος και πως θα τα διαχειριστείτε.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στερεά Απόβλητα
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα προκαλέσουν την παραγωγή στερεών αποβλήτων;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη και τις σχετικές ποσότητες που αναμένετε, τα σημεία τελικής απόθεσης και τις προτεινόμενες διαδικασίες
απόθεσης.

Ανακυκλώσιμα Απόβλητα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα δημιουργήσουν ανακυκλώσιμα απόβλητα;
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τον τρόπο που θα τα διαχειριστείτε και τον τόπο τελικής διάθεσης τους.
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Επικίνδυνα Απόβλητα
ΝΑΙ
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα δημιουργήσουν επικίνδυνα απόβλητα;
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη των επικίνδυνων αποβλήτων, τον τρόπο που θα τα διαχειριστείτε και τον τόπο τελικής διάθεσης τους.

ΟΧΙ

Ενέργεια/ Φυσικοί πόροι
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα καταναλώσουν ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμό,
ΝΑΙ
πετρέλαιο, βενζίνη κλπ.);
Εάν Ναι, εξηγήστε τους τύπους της ενέργειας που θα καταναλωθούν και τυχόν μέτρα που θα λάβετε για τον περιορισμό τους.

ΟΧΙ

Διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης
Εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν Ναι, αναφέρετε το είδος και επισυνάψτε τυχόν σχετικές πιστοποιήσεις.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αναφέρετε τυχόν διαδικασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου που θα εφαρμόσετε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
δειγματοληπτικών ελέγχων και κριτηρίων λειτουργίας.

Διάφορα
Υπάρχουν άλλοι τρόποι που οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα επηρεάσουν το περιβάλλον;
Εάν Ναι, αναφέρετε παρακάτω.

Υπάρχουν τρόποι που ο Οργανισμός θα μπορούσε να διευκολύνει την περιβαλλοντικής σας επίδοση;
Εάν Ναι, αναφέρετε παρακάτω.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αποδοχή των όρων
Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
Κατανοώ επίσης ότι το προσωπικό του Οργανισμού έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις εργασίες που θα εκτελέσουμε εμείς και τυχόν τρίτα
μέρη στα όρια ευθύνης του Οργανισμού.
Δεσμεύομαι να τηρώ τις Βασικές Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις του Τμήματος 4 και τυχόν επιπρόσθετων όπως αυτές δηλώνονται στο
Τμήμα 5, καθώς επίσης και να παρέχω οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αρχεία αναφορικά με τις περιβαλλοντικές μας νομικές
υποχρεώσεις ή/και άλλες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τον Οργανισμό και σχετίζονται με τις εργασίες που θα εκτελέσουμε.
Κατανοώ τέλος, ότι είναι πιθανό να χρειαστεί να λάβουμε επιπλέον μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος μετά την
ανασκόπηση του παρόντος εγγράφου από τον Οργανισμό.
Ονομ/νυμο
Θέση
Ημ/νια

Υπογραφή

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Να συμπληρωθεί από τον ΟΛΠΑ ΑΕ:
Υπ.
Αξιολόγησης
Θέση
Προτάσεις
αξιολόγησης

Ημ/νια

Υπογραφή
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