ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΈΡΓΟ :

Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων
στο Δήμο Πύλης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

60.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

19 / 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΥΠΕΣ (ΣΑΕ055)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση
δεξαμενών και
υδατόπυργων στο
Δήμο Πύλης

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΓΔΗΑ
.Α.Τ.

ΔΡΓΟ : Συντήρηση δεξαμενών και
υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης
ΑΝΑΓΟΥΟ :

ΗΣΟΡΗΚΟ .Α.Τ.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ
Φάζε Μειέηες
Προθαηαρηηθή Μειέηε
Προκειέηε
Ορηζηηθή Μειέηε
Μειέηε Δθαρκογής

.Α.Τ.

X

Αρ. Δγγράθοσ

ΣΗΣΛΟ : Συντήρηση δεξαμενών και
υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης

Αρ.
Αλαζεώρ

Περηγραθή/ Αηηία
Αλαζεώρεζες

Ζκεροκελία

.Α.Τ. ηεο Οξηζηηθήο
Μειέηεο

Δθπολήζεθε από ηολ
σληοληζηή Α&Τ ηες
Μειέηες
Ολνκαηεπώλπκν

Δγθρίζεθε από
ηολ
Δπηβιέποληα
Ολνκαηεπώλπκν

(Τπνγξαθή)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)
ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΣΜΖΜΑ Α’
A1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ
Α2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α3. ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
Α6. Α6.1ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Α6.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ
Α7. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. (ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ)
Α8. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ Μ.Π.Υ
ΣΜΖΜΑ Β’
Β1. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
Β2. ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΣΜΖΜΑ Γ’
Γ1. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΣΜΖΜΑ Γ’
Γ1. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΣΜΖΜΑ Δ’
Δ1. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ Α’
Α1.

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και θα χρησιμοποιηθεί
από τον πληθυσμό του Δήμου Πύλης.

Α2.

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ

Α3.

ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, Ννκόο Σξηθάισλ, Γήκνο Πύλης

Α4.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Α5.

ΓEYA

: ΠΥΛΗΣ

Έδξα

: ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ 1 - Τ.Κ. 42032

Σει.

: 2434022700

Fax

: 2434022750

Email

: deya-p@otenet.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
ηνπ ηκήκαηνο ΑΤ έξγσλ :

Α6.

ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ
Α6.1.

ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1)

ΠΡΟΔΡΓΑΗΔ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

2)

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3)

ΩΛΖΝΩΔΗ - ΓΗΚΣΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ

Α6.2.

ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ

Οη κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξόλ θεθάιαην είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη απνθιεηζηηθά θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ
πξνζθνξά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Αλαδόρνπ (π.ρ. ε ρξήζε εγθαηάζηαζεο ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί από ηελ αγνξά έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο). Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλή
θαηάξγεζε θάπνησλ κέηξσλ αζθαιείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ αθνξνύλ πιένλ
πξαγκαηνπνηνύκελε εξγαζία θαη ε πξνζζήθε θάπνησλ πξόζζεησλ κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο
θάπνησλ κεζόδσλ.
Αλαιπηηθά νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη κέζα θαηαζθεπήο αλά θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη
νη παξαθάησ :
1) ΠΡΟΔΡΓΑΗΔ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
2) ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3) ΧΛΖΝΧΔΗ - ΓΗΚΣΤΑ - ΣΔΥΝΗΚΑ

Α7.

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. (Οργαληζκώλ Κοηλής Χθειείας)

ηελ περηοτή ηοσ έργοσ, ηα δίθησα Ο.Κ.Χ. ποσ είλαη γλωζηά ζηοσς κειεηεηές είλαη ηα
ελαέρηα (ΓΔΖ-ΟΣΔ), τα υπογεια δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης θαη ηο δίθησο της οπηηθής ίλας.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί θάπνηα κεηαθνξά, απηή ζα γίλεη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ αληίζηνηρν Ο.Κ.Ω.
Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο ύπαξμήο
ηνπο ή όρη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηύσλ είλαη ην δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ, ηα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ ηνπ
ΟΣΔ θιπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα δίθηπα ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ, ώζηε ζε πεξίπησζε
θαηαζηξνθήο θάπνηνπ θιάδνπ, απηόο λα απνθαζίζηαηαη ηαρέσο θαη λα κελ παξαηεξεζεί πξόβιεκα ζηνπο
θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνύ.
Α8.

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ Μ.Π.Υ.

Θεσξείηαη απηνλόεην όηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζεη ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ
Μειέηε απηή θαη ζα ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο (Γαζαξρείν, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θιπ) γηα ηηο
νπνηεζδήπνηε πηζαλέο αιιαγέο.

ΣΜΖΜΑ Β’
Β1.

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Αθνινύζσο αλαιύνληαη νη γεληθέο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη εθηίζεληαη νη αλάινγνη εξγαζηαθνί
θίλδπλνη.
πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από
πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδύλσλ», θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη
ππνθάζεηο εξγαζίαο». Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ :
Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο
απαξηζκνύληαη ζην ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε
όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα
γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ).
1. Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά
ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ
1,2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Ζ ρξήζε
ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ
θηλδύλσλ.


Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη
είηε (Η)
ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζσλετώς παρούζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε /
ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ
δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή),
είηε (ΗΗ)
νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα
επηθίλδσλωλ θαηαζηάζεωλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ
εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.)
είηε (ΗΗΗ)
ν θίλδσλος είλαη ποιύ ζοβαρός, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί
είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή
ζε δεμακελή θαπζίκσλ).



Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ
είηε (Η)
ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη περηοδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν
(π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό
εξγνηάμην),
είηε (ΗΗ)
δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ
θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),
είηε (ΗΗΗ)
ο θίλδσλος δελ είλαη ζοβαρός, έζησ θη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη
κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο
θαύζσλα).



Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3
πεξηπηώζεηο.

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ί1ίίίέΝ
κξέ
01100.
Φυ δεΪΝΝ
Πλαθά

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ

μΝ Ϊφκυμ
01101 Κα κζέ γβ βέΝ πκυ έαήαθ πΪλε δαΝαθ δ άλδιβμ
01102
πκεκζζά δμέΝ πκυ έαήαθ πΪλε δαΝπλκ α έαμ
01103  α δεάΝ πδφσλ δ βέΝ ΰεα α Ϊ δμή ικπζδ ησμ
01104
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝΦυ δεΪΝαέ δα
01105
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝ θα δθΪι δμ
01106
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝΚδθβ σμΝ ικπζδ ησμ
01201 Κα Ϊλλ υ βέΝ πκυ έαήαθ πΪλε δαΝαθ δ άλδιβμ
01200.
πκεκζζά δμέΝ πκυ έαήαθ πΪλε δαΝπλκ α έαμ
Σ ξθδ ΪΝπλαθάΝ 01202
01203  α δεάΝ πδφσλ δ βέΝΤπ λτοπ β
ΤΝ ε εαφΫμ
01204  α δεάΝ πδφσλ δ βέΝ ΰεα α Ϊ δμή ικπζδ ησμ
01205
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝΦυ δεΪΝαέ δα
01206
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝ θα δθΪι δμ
01207
υθαηδεάΝ πδφσλ δ βέΝΚδθβ σμΝ ικπζδ ησμ
01301 Κα απ υ δμΝκλκφάμήπαλ δυθέΝ θυπκ άζπ αΝ ηάηα α
01300.
01302 Κα απ υ δμΝκλκφάμήπαλ δυθέΝ θ παλεάμΝυπκ άζπ β
Τπσΰ δ μΝ
01303 Κα απ υ δμΝκλκφάμήπαλ δυθέΝΚαγυ λβηΫθβΝυπκ άζπ β
ε εαφΫμ
01304 Κα Ϊλλ υ βΝη υπκυΝπλσ ίκζάμ
01401
θυπκ άλδε μΝπαλαε έη θ μΝ ε εαφΫμ
01400.
01402 ΠλκςπΪλξκυ αΝυπσΰ δαΝεα α ε υά
Καγδαέ δμ
01403
δΪθκδιβΝυπκΰ έκυΝ κυΝΫλΰκυ
01404
λπυ ησμ
01405 Γ πζκΰδεΫμΝήΝΰ πξβηδεΫμΝη αίκζΫμ
01406 Μ αίκζΫμΝυ λκφσλκυΝκλέακθ α
01407 Τπκ εαφάΝήΝαπσπζυ β
01408  α δεάΝ πδφσλ δ β
01409
υθαηδεάΝεα απσθβ βΝάΝΦυ δεΪΝαέ δα
01410
υθαηδεάΝεα απσθβ βΝάΝ θγλππκΰ θάΝαέ δα
01501
01500.
01502
ΆζζβΝΠβΰά
01503

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

1
1

1
1

1
2
2

1
2
2

2

2

1
2

1
2

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ίβίίίέΝΚέθ υθκδΝαπσΝ
02101
02100.
02102
Κέθβ βΝ
κξβηΪ πθΝεαδΝ 02103
ηβξαθβηΪ πθ 02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02200.
02202
θα λκπάΝ
κξβηΪ πθΝεαδΝ 02203
ηβξαθβηΪ πθ 02204
02205
02206
02301
02300.
Μβξαθάηα αΝ 02302
η Νεδθβ ΪΝηΫλβ 02303
02304
02305
02401
02400.
02402
λΰαζ έαΝ
02403
ξ δλσμ
02501
02500.
02502
ΆζζβΝΠβΰά
02503

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
λΰκ αιδαεσΝ ικπζδ ησ
υΰελκτ δμΝκξάηα κμΝάΝκξάηα κμ
υΰελκτ δμΝκξάηα κμΝάΝπλκ υππθ
υΰελκτ δμΝκξάηα κμΝάΝ αγ λκτΝ ηπκ έκυ
υθγζέο δμΝη αιτΝκξάηα κμΝάΝκξάηα κμ
υθγζέο δμΝη αιτΝκξάηα κμΝάΝ αγ λκτΝ ηπκ έκυ
θαιΫζ ΰε βΝεέθβ βέΝ ζΪί μΝ υ βηΪ πθ
θ ιΫζ ΰε βΝεέθβ βέΝ ζζ δπάμΝαεδθβ κπκέβ β
ΜΫ αΝ αγ λάμΝ λκξδΪμΝάΝ θ παλεάμΝπλκ α έα
ΜΫ αΝ αγ λάμΝ λκξδΪμΝάΝ ε λκξδα ησμ
αγάμΝΫ λα β
Τπκξυλβ βΝ Ϊφκυμή απΫ κυ
Έεε θ λβΝφσλ δ β
λΰα έαΝ ΝπλαθΫμ
Τπ λφσλ π β
Μ ΰΪζ μΝ αξτ β μ
 θσ β αΝξυλκυ
ζΪίβΝ υ βηΪ πθΝεέθβ βμ

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

1
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

2

2

2

θ παλεάμΝεΪζυοβΝεδθκτη θπθΝ ηβηΪ πθΝάΝπ υ δμ
θ παλεάμΝεΪζυοβΝεδθκτη θπθΝ ηβηΪ πθΝάΝπαΰδ τ δμΝη ζυθ

Σβζ ξ δλδαση θαΝηβξαθάηα αΝΤΝ ηάηα αΝ κυμ

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

Κέθ υθκδ
ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
ίγίίίέΝΠ υ δμΝαπσΝτοκμ
03101 Κα αφέ δμ
03100.
03102 Κ θΪΝ κδξ έπθ
Οδεκ κηΫμΝάΝ
03103 Κζδηαεκ Ϊ δα
ε έ ηα α
03104 λΰα δαΝ Ν Ϋΰ μ
03201 Κ θΪΝ απΫ πθ
03200.
03202 ΠΫλα αΝ απΫ πθ
Ϊπ αΝ
03203 πδεζδθάΝ Ϊπ α
λΰα έαμΝάΝ
πλκ π ζΪ δμ 03204 Οζδ γβλΪΝ Ϊπ α
03205 θυηαζαΝ Ϊπ α
03206
κξέαΝυζδεκτΝ απΫ κυ
03207 Τπ λυοπηΫθ μΝ έκ κδΝεαδΝπ ακΰΫφυλ μ
03208 Κδθβ ΫμΝ εΪζ μΝεαδΝαθ ησ εαζ μ
03209 θαλ βηΫθαΝ Ϊπ αέΝ
κξέαΝαθΪλ β βμ
03210 Κδθβ ΪΝ Ϊπ αέΝ
κξέαΝηβξαθδ ηκτ
03211 Κδθβ ΪΝ Ϊπ αέΝΠλσ ελκυ β
03301 Κ θΪΝδελδπηΪ πθ
03300.
03302 θα λκπάέΝ
κξέαΝ υθαληκζσΰδ βμ
Ιελδυηα α
03303 θα λκπάέΝ
κξέαΝΫ λα βμ
03304 Κα Ϊλλ υ βέΝ θ ηκπέ β
03305 ΦλΫαλΝαθ ζευ άλπθ
03401
03400.
ΣΪφλκδάΦλΫα α 03402
03501
03500.
03502
ΆζζβΝΠβΰά
03503

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

2
2

2
2

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ί4ίίίέΝ ελάι
04100.
ελβε δεΪΝάΝ
θα δθΪι δμ

04200.
κξ έαΝεαδΝ
έε υαΝυπσΝ
πέ β

04300.
κξέαΝ
υζδευθΝυπσΝ
Ϋθ α β

04400.
ε κι υσά
η θαΝυζδεΪ
04500.
ΆζζβΝΠβΰά

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
δμΝάΝ ε κι υση θαΝυζδεΪΝάΝΘλατ ηα α
04101
θα δθΪι δμΝίλΪξπθ
04102
θα δθΪι δμΝεα α ε υυθ
04103
ζάμΝαθα έθαιβΝυπκθσηπθ
04104
πκγάε μΝ ελβε δευθ
04105 ΧυλκδΝαπκγάε υ βμΝπυλκηαξδευθ
04106
δαφυΰάΝάΝΫεζβ βΝ ελβε δευθΝα λέπθΝΤΝηδΰηΪ πθ
04201 ΦδΪζ μΝα υζέθβμΝάΝκιυΰσθκυ
04202 ΤΰλαΫλδκ
04203 ΤΰλσΝΪαπ κ
04204
ΫλδκΝπσζβμ
04205 Π πδ ηΫθκμΝαΫλαμ
04206
04207
έε υαΝτ λ υ βμ
04208
ζαδκ κξ έαΝήΝυ λαυζδεΪΝ υ άηα α
04301
λαξυ βΝυζδεΪΝ Νγζέοβ
04302 Πλκ θ Ϊ δμΝκπζδ ηκτΝήΝαΰευλέπθ
04303 Κα Ϊφβ βΝπλκ θ αηΫθπθΝ κδξ έπθ
04304 υληα κπζΫΰηα α
04305
ικζε τ δμ
04306 Λαι τ δμΝήΝ ηαξδ ησμΝζδγυθ
04401
ε κι υηΫθκΝ ευλσ ηα
04402
ηηκίκζΫμ
04403 Σλκξέ δμΝζ δΪθ δμ
04501 ΚΪπθδ ηαΝ(ζσΰπΝΰ δ θέα βμΝη Νπλα άλδκΝεαυ έηπθ)
04502
04503

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

2

2

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ίηίίίέΝΠ υ
05100.
Κ έ ηα αΝάΝ
ΦΫλπθΝ
κλΰαθδ ησμ

δμΝάΝΜ α
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05200.
05202
Οδεκ κηδεΪΝ
05203
κδξ έα
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05300.
Μ αφ λση θαΝ 05302
05303
υζδεΪΝ
εφκλ υ δμ 05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05400.
 κδία ηΫθαΝ 05402
05403
υζδεΪ
05501
05500.
05502
ΆζζβΝΠβΰά

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
κπέ δμΝυζδευθΝΤΝαθ δε δηΫθπθ
κξέαέΝΓάλαθ β
κξέαέΝ α δεάΝ πδφσλ β β
κξέαέΝΦυ δεάΝ υθαηδεάΝεα απσθβ β
κξέαέΝ θγλκππΰ θάμΝ υθαηδεάΝεα απσθβ β
Κα Ϊφβ β
Κα Ϊφβ βΝπαλαε δηΫθπθ
Γάλαθ βΝπζβλπ δευθΝ κδξ έπθ
δα κζάΝάΝ υ κζάΝυζδευθ
πκιάζπ βΝ κηδευθΝ κδξ έπθ
θαλ βηΫθαΝ κδξ έαΝεαδΝ ιαλ άηα α
Φυ δεάΝ υθαηδεάΝεα απσθβ β
θγλππκΰ θάμΝ υθαηδεάΝεα απσθβ β
Κα Ϊφδ β
ληκζσΰβ βήαπαληκζσΰβ βΝπλκεα έΝ κδξ έπθ

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

2
2

2
1

2

2

Μ αφκλδεσΝηβξΪθβηαέ εα αζζβζσ β αήαθ παλε δα

Μ αφκλδεσΝηβξΪθβηαέΝ ζΪίβ
Μ αφκλδεσΝηβξΪθβηαέΝΤπ λφσλ π β
πσεζδ βΝηβξαθάηα κμέΝ θ παλεάμΝΫ λα β
ζάμήΫεε θ λβΝφσλ π β
κξέαΝ υ ε υα έαμΝφκλ έκυ
Πλσ ελκυ βΝφκλ έκυ
δαεέθβ βΝαθ δε δηΫθπθΝη ΰΪζκυΝτοκυμ
Χ δλκθαε δεάΝη αφκλΪΝίαλΫπθΝφκλ έπθ
πσζυ βΝξτ βθΝυζδευθέΝΤπ λφσλ π β
λΰα έαΝεΪ πΝαπσΝ δζσ
Τπ λ έία β
θ πΪλε δαΝπζ υλδεκτΝπ λδκλδ ηκτΝ πλκτ
θκλγκζκΰδεάΝαπσζβοβ

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ίθίίίέΝΠυλεαρΫμ
06101
06100.
06102
υφζ ε αΝ
06103
υζδεΪ
06104
06105
06106
06107
06201
06200.
πδθγάλ μΝ 06202
εαδΝίλαξυευά 06203
06204
εζυηα α
06301
06300.
06302
ΤοβζΫμΝ
γ ληκελαάΝ 06303
06304
έ μ
06305
06401
06400.
ΆζζβΝΠβΰά 06402
06403

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ 1.1
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
2.1
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ
3.1

Φ  Ν1
1.1

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
εζυ βΝήΝ δαφυΰάΝ τζ ε πθΝα λέπθ
ιαη θΫμΝήΝαθ ζέ μΝεαυ έηπθ
Μκθπ δεΪ,Ν δαζυ Ϋμ,ΝPVωΝεζπέΝ τζ ε α
φαζ κ λυ δμΝήΝξλά βΝπέ αμΝ
υ αθΪφζ ιβΝάΝ αφδεΪΝυζδεΪ
υ αθΪφζ ιβΝάΝαπκλλέηα α
πΫε α βΝ ιπΰ θκτμΝ

έαμέαθ παλεάμΝπλκ

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

2

α έα

θαΫλδκδΝαΰπΰκέΝυπκΝ Ϊ β
Τπσΰ δκδΝαΰπΰκέΝυπσΝ Ϊ β
θ κδξδ ηΫθκδΝαΰπΰκέΝυπσΝ Ϊ β
λΰαζ έαΝπκυΝπαλΪΰκυθΝ ιπ λδεσΝ πδθγάλα
Χλά βΝφζσΰαμΝάΝκιυΰκθκεκζζά δμ
Χλά βΝφζσΰαμΝάΝεα δ λκεκζζά δμ
Χλά βΝφζσΰαμΝάΝξυ τ δμ
ζ ε λκ υΰεκζζά δμ
Πυλαε υ δμΝυζδευθ

2

2

3

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ίιίίίέΝ ζ ε λκπζβιέα
07101
07100.
07102
έε υαΝάΝ
ΰεα α Ϊ δμ 07103
07104
07105
07106
07201
07200.
07202
λΰαζ έαΝάΝ
07203
ηβξαθάηα α
ίιγίίέΝΝΝΝΝΆζζβΝ 07301
07302
Πβΰά
07303

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
ΠλκςπΪλξκθ αΝ θαΫλδαΝ έε υα
ΠλκςπΪλξκθ αΝυπσΰ δαΝ έε υα
ΠλκςπΪλξκθ αΝ θ κδξδ ηΫθαΝ έε υα
ΠλκςπΪλξκθ αΝ πέ κδξαΝ έε υα
έε υκΝβζ ε λκ σ β βμΝΫλΰκυ
θ παλεάμΝαθ δε λαυθδεάΝπλκ α έα
ζ ε λκεέθβ αΝηβξαθάηα α
ζ ε λκεέθβ αΝ λΰαζ έα

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

2
2
2

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

3

3

2
2
2

2
2
2

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

Κέθ υθκδ
ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
ίκίίίέΝΠθδΰησμΝήΝ φυιέα
08101
Τπκίτξδ μΝ λΰα έ μ
08100.
08102
λΰα έ μΝ θΝπζυΝάΝΠ υ β
Ν λσ
08103
τγδ βΝήΝαθα λκπάΝπζπ κτΝηΫ κυ
08104
ΠαλΪξγδ μΝήΝπαλΪζδ μΝ λΰα έ μέΝΠ υ β
08105
ΠαλΪξγδ μΝήΝπαλΪζδ μΝ λΰα έ μέΝ θα λκπάΝηβξέ
08106
Τπαέγλδ μΝζ εΪθ μΝήΝ ιαη θΫμέΝΠ υ β
08107
Τπαέγλδ μΝζ εΪθ μΝήΝ ιαη θΫμέΝ θα λκπάΝηβξέ
08108
ΠζβηητλαΝήΝΚα Ϊεζυ βΝΫλΰκυ
08201
Ϊζ κδ,Νδζτμ,Νεδθκτη θβΝΪηηκμ
08200.
08202
Τπσθκηκδ,Νίσγλκδ,ΝίδκζκΰδεκέΝεαγαλδ ηκέ
φυε δεσΝ
08203
τγδ βΝ Ν ευλσ ηαΝα ίΫ βΝεζπέ
π λδίΪζζκθ
08204
λΰα έαΝ Νεζ δ σΝξυλκΝάΝαθ πΪλε δαΝκιυΰσθκυ
08301
08300.
08302
ΆζζβΝΠβΰά
08303

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 
Κέθ υθκδ
ίλίίίέΝ ΰεατηα α
09101
09100.
09102
ΤοβζΫμΝ
γ ληκελα έ μ 09103
09104
09105
09106
09107
09201
09200.
09202
Καυ δεΪΝ
09203
υζδεΪ
09301
09300.
09302
ΆζζβΝΠβΰά
09303

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
υΰεκζζά δμΝήΝ υθ άι δμ
ΤπΫλγ ληαΝλ υ Ϊ
Πυλαε πηΫθαΝ λ Ϊ
Σάΰηα αΝη Ϊζζπθ
Ά φαζ κμΝπέ α
Καυ άλ μ
Τπ λγ λη θση θαΝ ηάηα αΝηβξαθυθ
ίΫ βμ
ΟιΫα

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1
3

3

Φ  ΙΝ ΡΓ Ι 

ΠΡΟ ΡΓ Ι ΝάΝ ΓΚ Σ Σ  Ν ΡΓΟΣ ΞΙΟΤ
ΧΩΜ ΣΟΤΡΓΙΚ Ν ΡΓ Ι 
ΩΛ ΝΩ ΙΝάΝ ΙΚΣΤ ΝάΝΣ ΧΝΙΚ

Κέθ υθκδ
ΠβΰΫμΝΚδε τθπθ
1ίίίίέΝ εγ βΝ Νίζαπ δεκτμΝπαλΪΰκθ μ
10101
ε δθκίκζέ μ
10100.
10102
ΘσλυίκμΝάΝ κθά δμ
Φυ δεκέΝ
10103
εσθβ
παλΪΰκθ μ
10104
ΤπαέγλδαΝ λΰα έαέΠαΰ σμ
10105
ΤπαέγλδαΝ λΰα έαέΚΪυ πθαμ
10106
ΧαηβζάΝγ ληκελα έαΝξυλκυΝ λΰα έαμ
10107
ΤοβζάΝγ ληκελα έαΝξυλκυΝ λΰα έαμ
10108
Τΰλα έαΝξυλκυΝ λΰα έαμ
10109
Τπ λπέ βήυπκπέ β
10110
10111
10201
βζβ βλδυ βΝαΫλδα
10200.
10202
Χλά βΝ κιδευθΝκυ δυθ
ΧβηδεκέΝ
10203
ηέαθ κμ
παλΪΰκθ μ
10204
ηκέΝ άΰηα κμ
10205
θαγυηδΪ δμΝυΰλυθ
10206
ΚαπθαΫλδαΝαθα δθΪι πθ
10207
Καυ αΫλδαΝηβξαθυθΝ π λδεάμΝεατ βμ
10208
υΰΰκζά δμ
10209
ΚαλεδθκΰσθκδΝπαλΪΰκθ μ
10210
10211
10212
10301
Μκζυ ηΫθαΝ Ϊφβ
10300.
10302
Μκζυ ηΫθαΝε έλδα
δκζκΰδεκέΝ
10303
λΰα έ μΝ Νυπκθσηκυμ
παλΪΰκθ μ
10304
ΧυλκδΝυΰδ δθάμ
10305
10306

1.1
2.1
3.1

Φ  Ν1
1.1

Φ  Νβ
2.1

Φ  Νγ
3.1

1
2

1
2

2

2

2

2

2
1

2
1

2
1

3

Β2.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ
ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
1. Να απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ θνληά ζηα πξαλή ησλ εθζθαθώλ.
2. Να ζεκαλζεί θαηάιιεια ην κέησπν ησλ εθζθαθώλ εληόο νηθηζκνύ ή/θαη ζηηο δώλεο πνπ
δηέξρνληαη πιεζίνλ νδώλ, ώζηε λα είλαη νξαηό από ηνπο δηεξρόκελνπο νδεγνύο, ηόζν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο, όζν θαη ηεο λύρηαο.
3. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα θαζ΄ ύςνο από
ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ ίδηα απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγώλ γηα ηα θηλεηά
κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλόο, αληιία ζθπξνδέκαηνο θιπ).
4. Να ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο (θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηζάπαο,
ηξνρνύ θιπ)
5. Να ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο
νμπγνλνθόιιεζεο, ειεθηξνθόιιεζεο, θόιιεζεο αγσγώλ, ηξνρνύ θιπ)
6. Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ πξνβιεπόκελα από ηελ λνκνζεζία ΠΓ-1073/81, ΠΓ-305/96, ΠΓ778/80, ΠΓ-396/94, ΠΓ-95/98, ΠΓ89/99, ΠΓ159/99, Γ1 3Δ/8068/510 2000.
7. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα
θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.
8. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ηηο πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ όπσο :
Πιεκκύξεο
Ππξθαγηέο
Καηαξξεύζεηο
Αηπρήκαηα γεληθά
ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη πάληνηε λα ππάξρνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέζα δηαζέζηκα, όπσο:
Ππξνζβεζηήξεο
Μέζα παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ (θαξκαθείν)
Σειέθσλα
Αληιίεο
Γεξαλνί
Γελλήηξηεο
Φνξησηέο
Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο (βιέπε ππξόζβεζε, ρώξνη
ζπγθέληξσζεο, δηαδηθαζία εθθέλσζεο θιπ.)
Από άπνςε θάιπςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζε θάζε πεξίπησζε
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππάξρεη πιήξεο θαηάζηαζε νλνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
ζα είλαη αξκόδην, π.ρ.
πληνληζηήο (νξηζκέλνο) αληηκεηώπηζεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο / αλάγθεο
Οκάδα Ππξόζβεζεο
Πξνζσπηθό Αζθαιείαο (Γηαηξόο θαη Σερληθόο Αζθαιείαο)
Οκάδα Παξνρήο Πξώησλ Βνεζεηώλ
Φύιαθεο
Γηα θάζε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθέο αξρέο / ππεξεζίεο ζα ππάξρνπλ
δηαζέζηκα θαη θνηλνπνηεκέλα – αλεξηεκέλα ζε εκθαλή ζεκεία ηα θάησζη:
Καηάζηαζε Σειεθώλσλ έθηαθηεο αλάγθεο
Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο επίβιεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη
ελεκεξσκέλν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα θάζε πεξίπησζε
Γηαζέζηκεο / Πξνζβάζηκεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο όπσο λνζνθνκεία, Ππξνζβεζηηθή,
Αζηπλνκία θιπ.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ κε ειεθηξηθό ξεύκα εθόζνλ δηαπηζησζεί
αλππαξμία θαξδηαθνύ ηόλνπ ζην ζύκα ηνπ αηπρήκαηνο :
 πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα αζζελνθόξν ην νπνίν ζα δηαζέηεη θνξεηή ζπζθεπή
θαξδηαθήο αλάηαμεο (defibrillator) κε αλαθνξά όηη πξόθεηηαη γηα ειεθηξηθό αηύρεκα


ην ζύκα ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ζπλερόκελεο θαξδηαθέο καιάμεηο
ζπλδπαδόκελεο κε ηερλεηή αλαπλνή από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κέρξη

ηελ έιεπζε ηνπ αζζελνθόξνπ (γηα απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ππννμπγόλσζεο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ ζπλεπάγεηαη θαηά θαλόλα κε αλαηάμηκε θαηάζηαζε)
Μεγάιε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ αλαπαξάζηαζεο πεξηζηαηηθώλ, όπνπ είλαη
δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθό λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη εμνηθεησκέλν γηα ηελ πιήξε
εθαξκνγή κέηξσλ.
9. ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
Καηά ηελ δηελέξγεηα εξγαζηώλ πνπ απαηηνύλ αλπςσηηθά κεραλήκαηα (θνξηνεθθόξησζε βαξέσλ
πιηθώλ θιπ), ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ κέηξα:
Ο ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο αλύςσζεο ζα αλεγείξεηαη, ζπληεξείηαη θαη ιεηηνπξγεί
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Απαγνξεύεηαη ε ππέξβαζε ηνπ αζθαινύο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο, όπσο απηό θαζνξίδεηαη
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ. Κάζε όρεκα αλύςσζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε
κέζα, όξγαλα ή αλπςσηηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο
ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (πνηθίιεο γσλίεο θιίζεο ηνπ βξαρίνλα, πνηθίιεο
γσλίεο αλύςσζεο)
Οη ρεηξηζηέο ζα είλαη άηνκα έκπεηξα, ελήιηθα θαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζκνύ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ελαέξηα δίθηπα ΟΚΩ, ζα
ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ο εμνπιηζκόο αλύςσζεο ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα,
ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. ε πεξίπησζε
πνπ θαηά ηελ επηζεώξεζε πξνθύςεη αλαζθαιήο θαηάζηαζε, ν εμνπιηζκόο δελ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη πιήξνπο επηδηόξζσζήο ηνπ.
Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, είηε βξίζθνληαη
ζε ιεηηνπξγία, είηε όρη.
Κάζε αλπςσηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε δηαδξνκή ηνπ
γάληδνπ πέξα από ην αλώηαην όξην αζθαιείαο ζε θάζε ελδεηθλπόκελε ηαρύηεηα.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζα ειέγρνληαη ηα άγθηζηξα, ζπξκαηόζρνηλα, αιπζίδεο θιπ.
Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ν δείθηεο επηηξεπόκελνπ θνξηίνπ εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ηα θξέλα, νη
απηόκαηνη δηαθόπηεο θιπ.
Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηόηεηα θαη επνπηεία ηεο
θόξησζεο, εθθόξησζεο, κεηαθνξάο θαη αλύςσζεο. Αλ απηό είλαη αδύλαηνλ, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη έκπεηξνο «θνπκαληαδόξνο», ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε ν
ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαζαξά ηηο θηλήζεηο ηνπ, λα κελ θηλδπλεύεη όκσο από
ηπρόλ πηώζε ηνπ θνξηίνπ.
Όινη νη ρεηξηζηέο θαη εξγαδόκελνη πνπ αζρνινύληαη ζε αλπςσηηθέο δηαδηθαζίεο ζα
γλσξίδνπλ άξηζηα ην ζύζηεκα ζεκάησλ (λεπκάησλ) πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο. Καλέλαο,
εθηόο ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε, δελ ζα θάλεη
ζήκαηα ζηνπο ρεηξηζηέο.
Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία θνξηίσλ πάλσ από ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο
πξνζσπηθνύ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη λα παξακείλεη θνξηίν αλπςσκέλν όηαλ ν ρεηξηζηήο
θεύγεη από ην κεράλεκα.
Σν βάξνο ηνπ θνξηίνπ απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ην επηηξεπόκελν όξην αζθαιείαο. Σν
θνξηίν πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα θαη ε αλάξηεζε λα είλαη αζθαιήο.
Δάλ ν ρεηξηζηήο δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή αλύςσζε ή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ,
ζα ην αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό, ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηα κέηξα πνπ ζα
ιεθζνύλ.
Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή νπνηνπδήπνηε εξγαδόκελνπ ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ, ή ην πεδίν αηώξεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ο ρεηξηζηήο δελ ζα κεηαθηλεί ην θνξηίν εάλ
αληηιεθζεί θάπνηνλ εξγαδόκελν εθηεζεηκέλν.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε αηόκσλ πάλσ ζε άγθηζηξα, θνξηία, θάδνπο πιηθώλ ή
αλπςσηήξεο πιηθώλ.
Σα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη όζν πην θνληά ζην έδαθνο είλαη δπλαηόλ, κε επζύλε ηνπ
ρεηξηζηή.
Σα θνξηία ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη αζθαιώο πξηλ απνζπλδεζνύλ από ην
γάληδν.
Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξόθεηηαη λα αθεζεί γηα ην βξάδπ, ζα
πξέπεη λα είλαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν θαη άλεπ θνξηίνπ.

10. ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ
Αλαθέξεηαη εδώ όηη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ ηύπσλ ηθξησκάησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ
θείκελε Ννκνζεζία, δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ ηύπσλ ηθξησκάησλ πνπ λα απαηηνύλ
πξόζζεηα κέηξα αζθαιείαο.
11. ΠΡΟΘΔΣΑ
Ο Αλάδνρνο κεξηκλά έηζη ώζηε ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ
εμνπιηζκνύ, λα δηαζέηεη ηα κέζα ηεο άκεζεο επηζθεπήο ή θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε
εθεδξηθό εμνπιηζκό έηζη ώζηε πάληνηε λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε
νινθιήξσζεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.
Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ.
Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά θιπ ζα ζπιιέγνληαη ζε
ελνηθηαδόκελν container. Σν container ζ΄ απνκαθξύλεηαη θαηά δηαζηήκαηα θαη ζα
αληηθαζίζηαληαη κε άιιν θελό.
ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. ε
εκθαλή ζέζε δίπια ζην θνξεηό θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν
ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ
πεξηνρή.
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ΝΝ1ζγίήκζμ@Ν11,1β,1γ,1ζ,1ηΝΤΝΝΝβίλζήλβμ@Ν
10,4,44,47,79,8,9,97 &
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Τ
ββήηήλγμ@Νγ,θΝΤΝΤ Ν ΜΠήγίίηκήκγμ@Νγ,ζ,η,θΝΤΝΤ Ν
ΜΠήγίζβκήκίμ@
3,4,5,6

Κάί1ι

02204

2,3

ΝΝ1ζγίήκζμ@Ν11,1β,1γ,1ζ,1ηΝΤΝΝΝβίλζήλβμ@Ν
10,4,44,47,62,79,8,9,97
ΤΝΠ Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ Ν1ίιγήκ1μ@Νζη,ζθ,ζι,ζκ,ηί,κηΝΤΝΠ Ν
225/89:@
11,1β,1ζ,ζ,κΝΤΝΠ Νγ1ήλίμ@Νζ,ηΝΤΝΤ Ν1λκζθήιλμ@Ν1,β,γ,ζ,ηΝΤΝ
Τ
ββήηήλγμ@Νγ,θΝΤΝΤ Ν ΜΠήγίίηκήκγμ@Νγ,ζ,η,θΝΤΝΤ Ν
ΜΠήγίζβκήκίμ@
3,4,5,6

Κάί1λ

02301

2,3

Π Ν1ίιγήκ1μ@ΝζθΝΤΝΠ Νββηήκλμ@Ν1ί,ζΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νθ

Κάίβζ

02302

2,3

Π Ν1ίιγήκ1μ@ΝζιΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νθ

Κάίβ1

2,3

Π∆ΝΝ1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆ΝΝ1ίιγήκ1μ@Νγκ,ζίΝΤΝΠ∆Νββηήκλμ@ΝΝ
1λ,λΝΤΝΠ∆Ν
γίηήλθμ@ΝΝΠκΝΤΝΝΠ∆Νγλθήλζμ@ΝΝ1ί,θ,ι,κΝΤΝΝΠ∆Νιικήκίμ@ΝλΝΤΝΝ
Τ Ν
ββήηήλγμ@ΝηΝΤΝΤ Νγίζθήκλμ@Νη
Κάίγη

02103

03201

04207

2,3

Π∆Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆Ν1ίιγήκ1μ@Νλβ,λζ,λη,λθΝΤΝΠ∆Νββηήκλμ@Ν
11,12 &
Π∆Νγίηήλθμ@ΝΠβΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νγ

Κάίίζ,Κάίθθ

2,3

ΝΝβίλζήλβμ@Ν1ί,λιΝΤΝΠ Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ Ν1ίιγήκ1μ@Ν
ζθ,ζι,ζκΝΤΝΠ
ββηήκλμ@Ν1ζ,ιΝΤΝΠ Νγ1ήλίμ@Νζ,ηΝΤΝΤ Ν ΜΠήγίίηκήκγμ@Ν
γ,ζ,η,θΝΤΝΤ
ΜΠήγίζβκήκίμ@Νγ,ζ,η,θ

Κάίβ1

05303

2,3

ΝΝβίλζήλβμ@Ν1ί,γβ,λιΝΤΝΠ Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ Ν1ίιγήκ1μ@Νλ1Ν
ΤΝΠ
ββηήκλμ@Ν1ζ,ιΝΤΝΠ Νγ1ήλίμ@Νζ,ηΝΤΝΤ Ν ΜΠήγίίηκήκγμ@Ν
γ,ζ,η,θΝΤΝΤ
ΜΠήγίζβκήκίμ@Νγ,ζ,η,θ

Κάίβι,Κάίβκ,Κάίβλ

06202

2,3

Π∆Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆Ν1ίιγήκ1μ@Ν1ί,β,ηθ

Κάί1β,Κάίζβ,Κάίλ1,Κάίλκ

05302

06304

3

Π∆ΝΝ1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΝΠ∆ΝΝ1ίιγήκ1μ@ΝλθΝΤΝΝΠ∆Νββηήκλμ@ΝβγΝΤΝΝ
Π∆Ν
γληήλζμ@Νθ,ι,λΝΤΝΠ∆Νγλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ∆Νληήικμ@Ν
10,7,9
ΝΝΝ1ζγίήκζμ@ΝΝ1ίΝΤΝΝΠ∆ΝΝ1ίηήλημ@ΝλΝΝΤΝΠ∆ΝΝ1ίιγήκ1μ@Ν
β,ικ,ιλΝΤΝΠ∆Ν
γίηήλθμ@ΝΠβΝΤΝΠ∆Νγλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κ

Κάίλ1,Κά1ίί

Κάί1β,Κάίζβ,Κάίζθ,Κάίλλ

07102

2,3

07106

1,2,3

ΝΝ1ζγίήκζμ@Ν1ίΝΤΝΠ Ν1ίιγήκ1μ@Νιη,ιθ,ιι,ικ

Κά1ίη,Κά1ίθ,Κά1ίι,Κά1ίκ

07201

1,2,3

ΝΝ1ζγίήκζμ@Ν1ί,1ίΝΤΝΝΝβίλζήλβμ@ΝλιΝΤΝΠ Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝ
Π
1ίιγήκ1μ@Νζκ,ζλΝΤΝΠ Νγ1ήλίμ@Νζ,ηΝΤΝΠ Νγληήλζμ@Νθ,ι,λ

Κάίβ1,Κάίζθ,Κά1ίλ,Κά11ί

07202

1,2,3

09101

3

Π∆Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆Ν1ίιγήκ1μ@Νζκ,ζλ,κί,κ1ΝΤΝΠ∆Νγληήλζμ@Ν
6,7,9 &
Τ Νζιίήκημ@Ν1θ
Π∆ΝΝ1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆ΝΝ1ίιγήκ1μ@ΝλθΝΤΝΠ∆Νββηήκλμ@Νβζ,βη,γΝ
ΤΝΠ∆Ν
γλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ∆Νληήικμ@Ν1ί,λΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ

Κάίβ1,Κάίζθ,Κά1ίλ,Κά11ί

1,2

ΝΝβίλζήλβμ@Ν1ηΝΤΝΠ Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ Νββηήκλμ@Ν
11,βί,βζ,βηΝΤΝΠ
γληήλζμ@Νθ,ι,λΝΤΝΠ Νγλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ Νκηήλ1μ@Νζ,η,θΝ
ΤΝΤ
ββήηήλγμ@Νβ,γΝΤΝΤ Ν ηήβγιηήικμ@Ν1

Κάίίζ,Κάίγζ,Κά1γ1

10103

1,2,3

Π Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ Ν1ίιγήκ1μ@ΝγίΝΤΝΠ Νββηήκλμ@
1θ,1ι,1κ,1κ,ββ,βζ,βηΝΤΝΠ Νγίηήλθμ@ΝΠη,ΠθΝΤΝΠ Νγίιήκθμ@Ν
γΝΤΝΠ
γληήλζμ@Νθ,ι,λΝΤΝΠ Νγλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ Νλζήκιμ@Ν
1γ,1ζ,1λΝΤΝΤ
22/5/93:@ 2

Κάίίζ,Κάίγζ,Κά1γβ

10104

1,2,3

ΝΝ1ζγίήκζμ@Ν1θΝΤΝΠ∆Ν1ίιγήκ1μ@Ν1ίβΝΤΝΠ∆Νγίηήλθμ@ΝΠι

Κάίγζ,Κά1γγ

10105

1,2,3

ΓΚΝ1γίζβιήλίμ@Ν , ,ΓΝΤΝΠ Νγίηήλθμ@ΝΠγ,ΠιΝΤΝ
ΟΙΚΟ ΟΜΩΝμ@Νζ

Κάίγζ,Κά1βθ,Κά1γγ

10106

1,2,3

Π∆Νββηήκλμ@Νβζ,βη,γΝΤΝΠ∆Νγίηήλθμ@ΝΠιΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ

Κάίγζ,Κά1γγ

10107

1,2,3

ΓΚΝ1γίζβιήλίμ@Ν , ,ΓΝΤΝΠ Νββηήκλμ@Νβζ,βη,γΝΤΝΠ Ν
γίηήλθμ@ΝΠιΝΤ
 ΝΟΙΚΟ ΟΜΩΝμ@ΝζΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ

Κά1γγ

10108

1,2,3

ΓΚΝ1γίζβιήλίμ@Ν , ,ΓΝΤΝΠ Νββηήκλμ@Νβζ,βη,γΝΤΝΠ Ν
γίηήλθμ@ΝΠιΝΤ
Τ Νββήηήλγμ@Νβ

Κάίγζ,Κά1γζ

10102

10203

10208

10209

2,3

2,3

2,3

Π∆ΝΝ1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΝΠ∆Νγίηήλθμ@ΝΝΠη,ΠθΝΤΝΝΠ∆Νγίιήκθμ@ΝγΝΤΝΝ
Π∆Ν
γβλήκγμ@ΝΝ1θΝΤΝΝΠ∆Νγλθήλζμ@ΝΝ1ί,θ,ι,κΝΤΝΝΠ∆Νιί ήκκμ@Ν
1ί,11,1β,1γ,1ζ,1ηΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ,γ,λΝΤΝΤ Ν
8243/1113/91:@ 4,7,8
Π∆Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆Νββηήκλμ@Ν11,1θ,1ι,1κ,βζ,βη,γΝΤΝΠ∆Ν
305/96:@
Πη,ΠθΝΤΝΠ∆Νγληήλζμ@Νθ,ι,λΝΤΝΠ∆Νγλθήλζμ@Ν1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ∆Ν
94/87:@
1γ,1ζ,1λΝΤΝΠ∆Νληήικμ@Ν1ί,κ,λΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ,γ
Π∆Ν1ίηήλημ@ΝλΝΤΝΠ∆Νββηήκλμ@Ν11,1θ,1ι,1κ,βζ,βη,γΝΤΝΠ∆Ν
305/96:@
Πη,ΠθΝΤΝΠ∆Νγβλήκγμ@ΝΝ1θΝΤΝΠ∆Νγλθήλζμ@ΝΝ1ί,θ,ι,κΝΤΝΠ∆Ν
399/94:@
1ί,11,1β,γ,ζ,η,ι,κ,λΝΤΝΤ Νββήηήλγμ@Νβ,γ

Κάίίζ,Κάίγζ,Κά1γι,Κά1γκ

Κάίίζ,Κάίγζ,Κά1ζβ,Κά1ζγ

Κά1ζθ

σµπιερωµαηηθά Μέηρα Προζηαζίας
01000 ΑΣΟΥΗΔ ΔΓΑΦΟΤ
Κ-001: Έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ γαησδώλ επηθαλεηώλ πιεζίνλ ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο εξγαζηώλ θαη
αλ απαηηείηαη ζα ιαµβάλνληαη θαηάιιεια µέηξα.
Κ-002: πρλέο, ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγνύληαη γηα πξόδξνµα ζεµεία αζηνρίαο γαησδώλ
επηθαλεηώλ θαη αλ απαηηείηαη θαη ησλ ηερληθώλ µέζσλ εμαζθάιηζεο ησλ
Κ-003: πρλή ηαθηηθή επηζεώξεζε ησλ γαησδώλ επηθαλεηώλ γηα επηζθαιείο ραιαξνύο όγθνπο, ηνπηθέο
ζπγθεληξώζεηοηάζεσλ, επηθείµελεο απνζθελώζεηο ή ζξαύζεηο, ηαρείεο εμαιινηώζεηο, πξόζθαηεο
εθξηδώζεηο, μέλα ζώµαηα, αιιαγή ζρεµαηηζµνύ θαη ινηπά ζρεηηθά ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο εξγαζηώλ
πιεζίνλ πξαλώλ θαη αλ απαηηείηαη ζα επηρεηξείηαη μεζράξσµα.
Κ-004: Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξαµνλή πξνζσπηθνύ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο.
Κ-011: Καηά ηελ επηινγή ή εθαξµνγή ηεο µεζόδνπ ζεµειίσζεο ζα ιαµβάλνληαη ππόςε ηπρόλ
επεξεάδνπζεο πιεζίνλ θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Κ-012: Δπηηόπηνο έιεγρνο θαη αλεύξεζε ζρεηηθώλ ζρεδίσλ ΟΚΩ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ αλάιεςε
νπνηαζδήπνηε λέαο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Κ-013: ύζηεµα ειέγρνπ µηθξνµεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη δίαηηαο ππόγεηνπ θαη ειεύζεξνπ πδάηηλνπ
νξίδνληα ζα πθίζηαηαη ζε βαζµό θαη έθηαζε πνπ επηηξέπεη ε ζνβαξόηεηα ηνπ έξγνπ, ε βαξύηεηα ησλ
ζπλεπεηώλ, ε ηαρύηεηα πξνόδνπ εξγαζηώλ θαη ρξόλνπ απόθξηζεο ησλ µέηξσλ επέµβαζεο.
02000 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΌ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Κ-015: αθήο θπθινθνξηαθή ξύζµηζε ζα πθίζηαηαη ζε θάζε θάζε θαηαζθεπήοηνπ έξγνπ αλαθνξηθά µε
ηελ έμσ -θαη έζσ- θπθινθνξία ηνπ έξγνπ, µεραλνθίλεηεο, πεδήο θαη πιηθώλ.
Κ-016: Θα δηαµνξθώλεηαη πάληνηε ζαθέο ζύζηεµα δηαρσξηζµνύ θπθινθνξίαο πεδώλ-νρεµάησλ θαη
αληηζέησο θηλνπµέλσλ νρεµάησλ.
Κ-017: Θα απνθεύγεηαη ε ύπαξμε θαη ε άλεπ αδείαο ηνπνζέηεζε ζηαζεξώλ εµπνδίσλ ζηνπο ρώξνπο
θπθινθνξίαο θαη αλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ ηόηε ηα εµπόδηα ζα ζεµαίλνληαη θαηάιιεια.
Κ-019: Σα αθηλεηνπνηεµέλα νρήµαηα θαη µεραλήµαηα ζα έρνπλ πάληνηε ελεξγνπνηεµέλε ηελ πέδε
ζηάζµεπζεο.
Κ-021: Όια ηα εµπιεθόµελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα νρήµαηα, µεραλήµαηα, πισηά µέζα,
µεραλέο θαη εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λόµηµεο άδεηεο θαη εμνπιηζµό, ζα έρνπλ ππνζηεί όινπο ηνπο
πξνβιεπόµελνπο ειέγρνπο θαη ζα δηαηεξνύληαη ζπλερώο ζπληεξεµέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Κ-024: Διάρηζηε απόζηαζε θαη δηαζηήµαηα αζθαιείαο ζα πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ηνπ θηλνύµελνπ
εμνπιηζµνύ.
Κ-031: Ο ρώξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζεµαίλεηαη θαηαιιήισο.
03000 ΠΣΧΔΗ ΑΠΌ ΤΦΟ
04000 ΔΚΡΖΞΔΗ, ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ -ΘΡΑΤΜΑΣΑ
Κ-004: Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξαµνλή πξνζσπηθνύ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο.
Κ-066: Θα ηεξείηαη απζηεξό πξόγξαµµα ζπληεξήζεσλ ηνπ εμνπιηζµνύ.
05000 ΠΣΧΔΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
Κ-021: Όια ηα εµπιεθόµελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα νρήµαηα, µεραλήµαηα, πισηά µέζα,
µεραλέο θαη εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λόµηµεο άδεηεο θαη εμνπιηζµό, ζα έρνπλ ππνζηεί όινπο ηνπο
πξνβιεπόµελνπο ειέγρνπο θαη ζα δηαηεξνύληαη ζπλερώο ζπληεξεµέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Κ-027: Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεµάησλ µε πξνβιεµαηηθή θόξησζε ζα ειέγρεηαη.
Κ-028: Ζ εξγαζία θόξησζεο ζα επηβιέπεηαη από εξγνδεγό ή άιιν θαηάιιειν άηνµν (επηζηάηεο,
ζηνηβαδόξνο θιπ).
Κ-029: Ζ θόξησζε νρεµάησλ ή µεραλεµάησλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο ζα απαγνξεύεηαη.
06000 ΠΤΡΚΑΨΔ
Κ-012: Δπηηόπηνο έιεγρνο θαη αλεύξεζε ζρεηηθώλ ζρεδίσλ ΟΚΩ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ αλάιεςε
νπνηαζδήπνηε λέαο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Κ-042: Θα πθίζηαηαη ζπλερήο επίβιεςε εξγνδεγνύ.
Κ-091: Πιεζίνλ επηθηλδύλσλ γηα ππξθατά δξαζηεξηνηήησλ ζα ππάξρεη πάληνηε θαηάιιειε ππξνζβεζηηθή
δηάηαμε ζε πεξίνπηε ζέζε, ζε θαιή θαηάζηαζε, άµεζα πξνζπειάζηµε θαη αλαγνµσµέλε.
Κ-098: Θα γίλεηαη πξνζπάζεηα µε ζπλύπαξμεο ζε θνληηλή απόζηαζε ειεθηξνθόξσλ γξαµµώλ,
θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαύζηµν θνξηίν.
Κ-100: Θα απαγνξεύεηαη ε παξνπζία επθιέθησλ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο.

07000 ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ
Κ-012: Δπηηόπηνο έιεγρνο θαη αλεύξεζε ζρεηηθώλ ζρεδίσλ ΟΚΩ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ αλάιεςε
νπνηαζδήπνηε λέαο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Κ-021: Όια ηα εµπιεθόµελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα νρήµαηα, µεραλήµαηα, πισηά µέζα,
µεραλέο θαη εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λόµηµεο άδεηεο θαη εμνπιηζµό, ζα έρνπλ ππνζηεί όινπο ηνπο
πξνβιεπόµελνπο ειέγρνπο θαη ζα δηαηεξνύληαη ζπλερώο ζπληεξεµέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Κ-042: Θα πθίζηαηαη ζπλερήο επίβιεςε εξγνδεγνύ.
Κ-046: Μόλν έµπεηξν, θαηαξηηζµέλν θαη επθπέο πξνζσπηθό ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ εξγαζία απηή.
Κ-099: Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ζα επηρεηξείηαη εληνπηζµόο πηζαλήο θνληηλήο δηέιεπζεο ξεπµαηνθόξνπ
γξαµµήο θαη ή δπλαηόλ δηαθνπή ηεο.
Κ-105: Ζ εξγαζία ζε πεξηνρέο µε βεβαξεµέλεο ζπλζήθεο θεξαπλνπιεμίαο ιόγσ αλαγιύθνπ, ζύζηαζεο ή
παξνπζίαο εμνπιηζµνύ ζε πεξίνδν θαηαηγίδαο ή ραµειήο δηέιεπζεο λεθώλ δελ ζα επηηξέπεηαη, εηδηθά ζα
απαγνξεύνληαη απζηεξά νη µεηαγγίζεηο θαπζίµσλ.
Κ-106: Ο επηθίλδπλνο γηα θεξαπλνπιεμία εμνπιηζµόο (ζηιό, γεξαλνί, νρήµαηα, βπηία θαπζίµσλ, ηζηνί,
θιπ) ζα πξνζηαηεύεηαη θαηάιιεια.
Κ-107: Αζθαιή θαηαθύγηα γηα ην πξνζσπηθό ζα πθίζηαληαη γηα ηελ πεξίνδν θαηαηγίδαο.
Κ-108: Δηδηθέο εξγαζίεο απαηηνύζεο πςειή αζθάιεηα έλαληη αηµνζθαηξηθνύ ειεθηξηζµνύ (γόµσζε
εθξεθηηθώλ, ζθόλεο
Κ-109: Θα απαγνξεύεηαη ε επέµβαζε πξνο επηζθεπή ή ζπληήξεζε ζε µε εμνπζηνδνηεµέλα άηνµα.
Κ-110: Θα απαγνξεύεηαη ε νπνηαδήπνηε µεηαζθεπή ηππνπνηεµέλνπ εμνπιηζµνύ.
08000 ΠΝΗΓΜΟ ΑΦΤΞΗΑ
09000 ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ
10000 ΔΚΘΔΖ Δ ΒΛΑΠΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Κ-004: Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξαµνλή πξνζσπηθνύ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο.
Κ-034: Ζ νξζή θαη ζπλερήο ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ Μέζσλ Αηνµηθήο Πξνζηαζίαο ζα ειέγρεηαη ζπλερώο.
Κ-126: Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνµέλσλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη.
Κ-131: Μέξηµλα ζα ιαµβάλεηαη ώζηε νη ζνξπβώδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο λα επηιέγνληαη
θαηάιιεια ή λα ηξνπνπνηνύληαη ή λα ηίζεληαη µαθξηά ή λα απνµνλώλνληαη θαη αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζα
ηίζεηαη ζήµαλζε ζηελ πεξηνρή θαη ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνµέλσλ.
Κ-132: Θα επηιέγνληαη µέζνδνη εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ ηελ θαηά ην δπλαηό ιηγόηεξε ζθόλε (πρ πγξή
δέζµεπζε ζηελ πεγή, απνθνλίσζε αλαξξόθεζεο, θιεηζηά ζπζηήµαηα θιπ) θαη αλ απηό δελ είλαη εθηθηό
ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνµέλσλ.
Κ-133: ε εξγαζία αθξαίσλ ζεξµνθξαζηώλ ζα αθνινπζείηαη εηδηθό ζρέδην αληηµεηώπηζεο.
Κ-134: Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνµέλσλ ζε πγξά πεξηβάιινληα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ελώ µέξηµλα ζα
ιαµβάλεηαη γηα µείσζε ησλ επηπηώζεσλ (ζηνιέο, αεξηζµόο, ζηξαγγίζεηο, απνξξνέο, ππνβηβαζµόο
πδξνθόξνπ νξίδνληα θιπ).
Κ-137: ην εξγνηάμην δελ ζα γίλεηαη ρξήζε πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ αµίαλην.
Κ-138: ε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξηζµνύ παιαηώλ πιηθώλ αµηάληνπ ε εξγαζία ζα θαιύπηεηαη από εηδηθή
δηαδηθαζία.
Κ-142: Μέξηµλα ζα ιαµβάλεηαη γηα ηνλ επαξθή αεξηζµό ησλ θιεηζηώλ ζέζεσλ ζπγθόιιεζεο (έληνλνο
αεξηζµόο, νξζή απαγσγή αεξίσλ, απηόλνµεο ζπζθεπέο πξνζαγσγήο αέξνο).
Κ-143: Πξηλ ηελέλαξμε εξγαζηώλ ζπγθόιιεζεο ζα µειεηάηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε επηθίλδπλα ζηνηρεία ή
ζπλδπαζµνύο απηώλ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ µεηάιινπ (πρ HCN).
Κ-146: Θα απνθεύγεηαη ε έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο.

ΣΜΖΜΑ Γ’
Γ1.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ρεδηάδεηαη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν απηνύ ηνπ εληύπνπ ή επηζπλάπηεηαη ζρεδηάγξακκα ηεο
ζέζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθό θαη εύθνια αληηιεπηό ηξόπν (π.ρ.
δηαθνξεηηθό ρξώκα, δηαθνξεηηθό είδνο ή πάρνο γξακκώλ θιπ) ή θαη πεξηγξαθηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
-

δηόδνπο πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμηα

-

ηηο δηόδνπο θπθινθνξίαο πεδώλ θα νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ

-

ηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κερ. Δμνπιηζκνύ

-

ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο

-

ηνπο ρώξνπο ησλ αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ
ηξόπνπ απνθνκηδήο ηνπο

-

ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ

-

άιισλ ζεκείσλ, ρώξσλ ή δσλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία
ησλ εξγαδνκέλσλ

-

ηπρνύζεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απαηηνπκέλσλ εηδηθώλ ηθξησκάησλ

Ζ ζσκπιήρωζε ηοσ ηκήκαηος ασηού ζα γίλεη από ηολ Αλάδοτο ηνπ έξγνπ, όηαλ
νξηζηηθνπνηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθαζηζηνύλ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ,
ιαηνκείσλ θιπ.

ΣΜΖΜΑ Δ’
Δ1.

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ

Καηαρσξνύληαη εδώ νη ηίηινη ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα ηνπ
Σκήκαηνο Γ ηνπ ΑΤ.
ΠΓ 1073/81
ΠΓ 305/96
ΠΓ 95/78
Π.Γ. 395/94
ΠΓ 778/80
Π.Γ. 396/94
Π.Γ. 22/1933
Π.Γ. 17/78
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Γ. 105/95
Π.Γ. 212/76
Π.Γ. 225/89
Ν.2094
Π.Γ. 397/94
Π.Γ. 95/1978
ΠΓ 71/88
ΚΔΖΔ
ΠΓ 85/91
Π.Γ. 77/1993
ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΤΠ.ΔΡΓ.
130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ
θαη 130427/90/ΓΔ
Ν1181/81 Α2ζη/1539/1985
Π.Γ. 399/94
Ν. 1430/84
ΤΑ Β 10451/929/88
Γ13Δ/5933/3-8-1999
Π.Γ. 378/94
Π.Γ. 845/96
ΚΜΛΔ (Απ. Τπ. Δλ. Φπζ. Πόξσλ II5ε/Φ/17402/84 ΦΔΚ 931/B/31.12.84)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DIMITRIOS FEKOS

