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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ K. M.

ΕΡΓΟ: « Εργασίες διαμόρφωσης χώρων του
κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών
και Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε
αίθουσα τηλεδιάσκεψης » (παραδοτέο
3.7.1 του πακέτου εργασίας 3 της
συγχρηματοδοτούμενης δράσης)»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: Συγχρηματοδότηση
Ελλάδα–

INTERREG

Βουλγαρία

(Ευρωπαϊκό

V-A

2014-2020»

Ταμείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης/ ERDF) σε ποσοστό 85% και
από

εθνικούς

πόρους

μέσω

των

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων

(αριθ.

2019EΠ23160000)

ενάριθ.

σε

Κωδικός MIS 5017322

Σ Χ Ε∆ Ι Ο ΑΣ ΦΑΛ Ε Ι ΑΣ Κ ΑΙ Υ Γ Ε Ι ΑΣ (Σ . Α. Υ . )

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ποσοστό

έργου
15%.

Σ Χ Ε∆ Ι Ο ΑΣ ΦΑΛ Ε Ι ΑΣ Κ ΑΙ Υ Γ Ε Ι ΑΣ
(Π∆ 305/96 Άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)
ΤΜΗΜΑ Α΄.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημόσιων Έργων και αφορά στις εργασίες διαμόρφωσης
χώρων του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας, για τη
μετατροπή τους σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης (παραδοτέο 3.7.1 του πακέτου εργασίας 3 της
συγχρηματοδοτούμενης δράσης)».

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι:
1. Φορτοεκφορτώσεις
2. Καθαιρέσεις
3. Εργασίες Οικοδοµικές (ελαιοχρωµατισµό, δάπεδα, ψευδοροφές)
4. Εργασίες Η/Μ
Για την εκτέλεση του έργου ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µηχανήµατα:
• Αερόσφυρα – σφύρα
• Φορτηγά
• Φορτωτής
• ∆ιαβολάκι
• κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση όλων των έργων και εργασιών για την
έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωσή τους.

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας
Δημοσίων Έργων Καβάλας.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Ζιώγας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ βθµ.
Καραβανάς Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α’ βθµ.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΥ

ΚΑΙ

Το έργο θα κατασκευαστεί στις εξής φάσεις εργασίας :
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ΤΩΝ

Φάση 1: ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φάση 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύµφωνα µε τις φάσεις κατασκευής του έργου που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα φάσεων οι
πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν εµφανίζονται στους επισυναπτόµενους πιο κάτω
πίνακες.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι
πίνακες
που συντίθενται οριζόντια µεν από
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες «φάσεις και
υποφάσεις εργασίας».
Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις /υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτές απαριθµούνται
στον παρακάτω πίνακα φάσεων εργασίες σε θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας είναι
ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες.
2. Για κάθε επιµέρους φάση /υποφάση εκτέλεσης του έργου επισηµαίνει τους κινδύνους που κατά την
κρίση του ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1,2, ή 3
στους κόµβους του πίνακα όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών
είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
•Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι :
είτε (i)η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση /υποφάση εργασίας
(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή )
είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων
καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής
συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κλπ. ).
είτε (iii)ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη
(π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο
αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων).
•Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου :
είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι
τραυµατισµών από ανατροπές υλικών σε οικοδοµικό εργοτάξιο).
είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων σε
ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο)
είτε (iii)ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ.
κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα ).
• Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιάµεσες των 1 και 3 περιπτώσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φ1
ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ Φ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ

Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΝ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ε

Φ2

Ρ

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΜΒΆΣΕΩΝ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σ
Ε
Ι
Σ

Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ
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Φ1
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό
2101
02100. Κίνηση οχηµάτων και
µηχανηµάτων
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2201
02200.Ανατροπή οχηµάτων και
µηχανηµάτων
2202
2203
2205
2206
2301
02300. Μηχανήµατα µε κινητά
µέρη
2302
2303
2304
02400. Εργαλεία χειρός

2401

Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος

1

1

Συγκρούσεις οχήµατος-προσώπων
Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµποδίου
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος- οχήµατος
Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµποδίου
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
Ασταθής έδραση

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου
Έκκεντρη φόρτωση
Υπερφόρτωση
Μεγάλες ταχύτητες
Στενότητα χώρου

1
1
1
1
1

1

Βλάβη συστηµάτων κίνησης
Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-πτώσεις
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-παγιδεύσεις
µελών
∆ιάφορα εργαλεία χειρός

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδοµές-κτίσµατα

3101
Κατεδαφίσεις
3102
Κενά τοίχων
3103
Κλιµακοστάσια
3205
Ανώµαλα δάπεδα
3206
Αστοχία υλικού δαπέδου
3208
Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες
3401
Πτώση σε τάφρο ή φρεάτιο
03400. Τάφροι/ φρέατια
4207
∆ίκτυα ύδρευσης
4208
Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήµατα
05000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων
5203
Αποξήλωση δοµικών στοιχείων
05200. Οικοδοµικά στοιχεία
5207
Κατεδάφιση
5208
Αρµολόγηση/αποαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων
5301
Μεταφορικό µηχάνηµα.
05300. Μεταφερόµενα υλικάΑκαταλληλότητα/ανεπάρκεια
Εκφορτώσεις
5302
Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη
5303
Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση
5304
Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση
5307
Πρόσκρουση φορτίου
5308
∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους
5309
Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων
06000. Πυρκαγιές
6103
Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ, εύφλεκτα
06100. Εύφλεκτα υλικά
6201
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06200. Σπινθήρες και
βραχυκυκλώµατα
6202
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
6203
Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση
6304
Ηλεκτροσυγκολλήσεις
06300. Υψηλές θερµοκρασίες
07000. Ηλεκτροπληξία
7101
Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
07100. ∆ίκτυα-εγκαταστάσεις
7102
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
7103
Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα
7104
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
7105
∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
7106
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
7201
Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα
07200. Εργαλεία-µηχανήµατα
7202
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
09000. Εγκαύµατα
9101
09100. Υψηλές θερµοκρασίες
9301
09300. 'Αλλη πηγή
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10101
10100. Φυσικοί παράγοντες
10102

Φ2

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

Συγκολλήσεις/συντήξεις
Λοιπά οικοδµικα υλικά

1

1
1

Ακτινοβολίες
Θόρυβος/δονήσεις

1

1

5

10200. Χηµικοί παράγοντες

10103
10105
10207
10208

Σκόνη
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης
Συγκολλήσεις

1
1
1
1

1
1
1
1
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ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε ''πηγή κινδύνων'' που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 3) και συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή
απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1101
1102
1201
1202
1207

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

1301
1302
1303
1304
1408
2101

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 άρθρα 7,10
Π∆ 305/96 παράρτηµα ΙV, Β11, παρ. 10
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 15
Π∆ 225/89 (άρθ. 9-10)
Π∆ 225/89 άρθρο 8

2102

Π∆ 225/89 άρθρο 8

2103

Π∆ 225/89 άρθρο 8

2104
2105
2106
2107
2201

Π∆ 225/89 άρθρο 8
Π∆ 225/89 άρθρο 8
Π∆ 225/89 άρθρο 14 κ Π∆ 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85
Π∆ 225/89 άρθρο 14 κ Π∆ 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85
Π∆ 225/89 άρθρο 14

2202

Π∆ 225/89 άρθρο 14, Π∆ 1073/81 άρθρο 72
Π∆ 305/96 παράρτηµα ΙV Β 11 παρ. 6
Π∆ 1073/81 Τµήµα ΙV, Π∆ 225/89 άρθρο 14

2205

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 'Η ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας

Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
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(*) αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81)
(**) περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι
επαρκής για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.
5 του Π.∆. 305/96)
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2301
2302
2303
2304
2401
3104

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)
Π∆ 1073/81 Τµήµα VIIΙ άρθρο 46
Π∆ 1073/81 (άρθ. 46)
Π∆ 1073/81 (άρθ. 46)
Π∆ 1073/81 (άρθ. 46)

3301,2,3,4,5-

Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 5

3401

Π∆ 1073/81 Τµήµα Ι, Π∆ 225/89 άρθρο 5`

4207
4403
5102
5103
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5401
5402
5403

Π∆ 1073/81, Π∆ 305/96
Π∆ 225/89 άρθρο 25, Π∆ 1073/81 άρθρο 105, Π∆ 396/94
Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VI, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 225/89 άρθρο 14 , Π∆ 1073/81 άρθρα 46,47,48
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 1073/81 Τµήµα VΙ, Π∆ 225/89 άρθρο 14
Π∆ 225/89 άρθρο 14,
Π∆ 1073/81 Τµήµα VI, Π∆ 225/89 άρθρο 14

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 'Η ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Χρήση ζώνης ασφαλείας και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
Χρήση ζώνης ασφαλείας και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας
Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης και τήρηση των προβλεπόµενων
µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

(*) αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81)
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(**) περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι
επαρκής για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.
5 του Π.∆. 305/96)
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6104
6202
6304
7102
7105

7106

7202
8107
8108
8203
9201
10102
10103
10104
10105

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)
Π∆ 1073/81 άρθρο 96
Π∆ 1073/81 άρθ. 96
Π∆ 1073/81 άρθ. 96
Π∆ 1073/81 Τµήµα V
Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, BII, πάρ. 3, Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
130329/03.07.95,
Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.6)
Π∆ 305/96 Παράρτηµα IV, BII, πάρ. 3, Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
130329/03.07.95,
Αποφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.6)
Π∆ 70α, Π∆ 396/94 (άρθ. 7) & Παράρτηµα, πάρ. 2.10
Π∆ 1073/81 άρθρο 6, Π∆ 225/89
Π∆ 1073/81 Τµήµα I άρθρο 105, Π∆ 225/89 άρθρο 15, Π∆
778/80 άρθρο 21 παρ. 4,5
Π∆ 1073/81 άρθρο 40 παρ. 1
Π∆ 1073/81άρθρα 105,106,97 παρ. 3
Π∆ 225/89 άρθρο 20, Π∆ 396/94 άρθρα 3,4, Π∆ 85/91
παραρτ.II παρ. 2
Π∆ 1073/81 άρθρο 30, Π∆ 396/94 άρθρο 7 κ παραρτ. I Iπαρ.
4, Π∆ 225/89 παρ. 22
Π∆ 305/96 παρ ΙV Μέρος Β, Τµ. I Iπαρ. 3
Π∆ 305/96 παρ ΙV Μέρος Β, Τµ. IIπαρ. 3

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 'Η ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας
Tήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας

Αναστολή εργασιών σε περίπτωση καύσωνα

(*) αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81)
(**) περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι
επαρκής για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.
5 του Π.∆. 305/96)
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ΤΜΗΜΑ ∆΄

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
Απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.Ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για
τυχόν αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις που απαιτούνται και για τα σχέδια και υλοποίηση
προσωρινής σήµανσης εργοταξίου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.
2.∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου
Απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. Ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει
για τυχόν αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις που απαιτούνται και για τα σχέδια και υλοποίηση
προσωρινής σήµανσης εργοταξίου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού.
Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο στο προαύλιο χώρο του κτιρίου σε
συνεννόηση µε τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο.
4. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων.
Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο και αποκοµιδή αχρήστων µε µηχανικά µέσα
ή µε τα χέρια σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.
5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών.
Σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της Ε.Σ.Υ.
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.
Θα δηµιουργηθεί πρόχειρο φαρµακείο στον εργοταξιακό χώρο.
7. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων.
∆εν απαιτούνται άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων.
8. Ιδιαίτερη προσοχή εργασιών
Επειδή οι εργασίες επί της οδού θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα στάδια
της κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή λειτουργία του καθώς
και για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων καθώς και για τυχόν αδειοδοτήσεις –
εγκρίσεις. ∆ηλαδή θα πρέπει να εφαρµοστούν οι τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών
µελετών οδικών έργων κατακόρυφης σήµανσης αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ ΚΣΑ) και οι
προδιαγραφές σήµανσης εκτελούµενων έργων (Οµοε ΣΕΕΟ, ΦΕΚ 905/20-5-2011) καθώς και
οριζόµενα του άρθρου 50 του Ν4313/17-12-2014.
9.Σήµανση
Ο χώρος του εργοταξίου βρίσκεται µερικώς σε χώρο κίνησης βαρέων οχηµάτων. Απαιτείται
κατάλληλη σήµανση πριν την έναρξη του εργοταξίου καθώς και στις θέσεις χωροθέτησης
αυτού ώστε να οδηγούνται καταλλήλως τα οχήµατα, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο.
Στις θέσεις λειτουργίας µηχανηµάτων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση.
10. Μηχανήµατα εργοταξίων
1.Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών και εργαλείων
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης πρέπει να υπάρχουν
οδηγίες λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας (άρθρο 45,Π∆ 1073/81).
2. Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν :
α) ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σηµάτων
β) προβολείς για εµπρόσθια και οπίσθια κίνηση
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γ) φρένα και χειρόφρενα
δ) φανούς ουράς
ε) σιγαστήρες
στ) προειδοποιητική σήµανση ( άρθρο 9, παράρτηµα Ι Π∆ 105/95)
3. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να διενεργείται µόνον από άτοµα άνω των 18 ετών
που έχουν επαρκή εµπειρία και άδεια χειριστού εφ’ όσον αυτή απαιτείται
(άρθρο 46, Π∆ 1073/81)
4. Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισµού ή
ρυθµίσεως πρέπει τα µηχανήµατα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται δια
µανδαλώσεως . Επίσης θα καταβιβάζονται ιστοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά µέρη.
(άρθρο 48, Π∆ 1073/81)
5. Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την εργασία της ηµέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιηµένο
και χωρίς φορτίο. (άρθρο 50, Π∆ 1073/81)
6. Η κίνηση και λειτουργία των µηχανηµάτων γίνεται µακράν ηλεκτροφόρων αγωγών
ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση λαµβάνονται πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας
(άρθρο 78, Π∆ 1073/81)
7. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να φέρουν µεταλλική πινακίδα στην οποία ν’
αναγράφεται η επωνυµία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική
γλώσσα.( άρθρο 52, Π∆ 1073/81)
8. Κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να υπάρχουν πινακίδες που
να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της
κεραίας, αντίβαρο κλπ. (άρθρο 53, Π∆ 1073/81)
9. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κινητά ή ακίνητα
µέρη τους να βρίσκονται µακράν ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. (άρθρο 56, Π∆
1073/81)
10. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα κινητά ή σταθερά τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως
επαρκούς αντοχής. Η ευστάθεια τους πρέπει να εξασφαλίζεται διαρκώς. (άρθρο 54, Π∆
1073/81)
11. Ο χώρος λειτουργίας τους αποµονώνεται δια καταλλήλων περιφραγµάτων, (άρθρο 55,
Π∆ 1073/81)
12. Στα κινητά µέρη τους (ιµάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες. Γίνεται τακτικός
έλεγχος σχοινιών, συρµατόσχοινων, ράουλων, συνδέσµων, τροχαλιών, τυµπάνων,
βαρούλκων, αρτάνων, αγκίστρων, κλπ. (άρθρο 60, Π∆ 1073/81)
13. Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών
µηχανηµάτων εκτελείται από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό. Ο χειριστής πρέπει να
έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση τους και να γνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται
απ’ αυτήν . Ο χειριστής κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων
ευρίσκεται σε θέση εκ της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία φορτώσεως και
εκφορτώσεως και της όλης διαδροµής των. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης ορατότης ,
τοποθετείται έτερος εργαζόµενος για να κατευθύνει µε σήµατα τους χειρισµούς.(άρθρο 64,
Π∆ 1073/81)
14. ∆εν πρέπει να εγκαταλείπεται το µηχάνηµα µε φορτίο ανυψωµένο ή αιωρούµενο. (άρθρο
66,Π∆ 1073/81)
15. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται για την στήριξη των µικρών γερανών των τοποθετούµενων
επί πλακών και ορόφων οικοδοµών. Το αµετακίνητο τους εξασφαλίζεται δια τοποθετήσεως
αντίβαρου ικανού και αναλόγου µε το ανυψούµενο φορτίο ή δι’ αγκυρώσεώς των . (άρθρο
56,Π∆ 1073/81)
16. Απαγορεύεται η µεταφορά ανθρώπου δια µηχανηµάτων και οχηµάτων που δεν
προορίζονται για το σκοπό αυτό. (άρθρο 39, Π∆ 1073/81)
17. Ο έλεγχος των ανυψωτικών µηχανηµάτων πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά το
έτος και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως εργασιών µετά από κάθε νέα εγκατάσταση.(άρθρο
67, Π∆ 1073/81)
18.Τα ειδικά κιβώτια που χρησιµοποιούνται για την ανύψωση υλικών, πρέπει να είναι
προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά
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υλικά. Κατά τη φόρτωση τους δεν πρέπει το φορτίο να εξέχει των χείλεων του κιβωτίων. Τα
υλικά πρέπει να είναι τοποθετηµένα µε επιµέλεια και τάξη, ώστε να αποφεύγεται η
µετατόπιση του κέντρου βάρους των κατά την ανύψωση. (άρθρο 59, Π∆ 1073/81)
19.Τα κινητά ανυψωτικά µηχανήµατα (γερανοί) καθώς και τα αυτοκίνητα µηχανήµατα
εκχύσεως δια πιέσεως έτοιµου σκυροδέµατος και κονιαµάτων (αντλίες) στηρίζονται κατά το
δυνατό σε οριζόντια θέση αφού εξοµαλυνθούν οι τυχόν υπάρχουσες ανωµαλίες του εδάφους.
Τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν το ελεύθερο άνοιγµα των βραχιόνων (ποδαρικών)
στήριξης ώστε η σταθεροποίηση τους να γίνεται ασφαλώς. Στις περιπτώσεις που η αντοχή
του εδάφους και της επιφάνειας στήριξης των πελµάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται
κατάλληλο υπόβαθρο προς επαρκή αύξηση της επιφάνειας στήριξής των. (άρθρο 72, Π∆
1073/81)
20. Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται στον τυχόν, ελεύθερο εναέριων
αγωγών, χώρο. (άρθρο 73, Π∆ 1073/81)
21. Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας εκχύσεως σκυροδέµατος πρέπει να υπάρχει άµεσος
οπτική επαφή του χειριστού και του µεταφορέως (αυτός που κρατάει το ακροφύσιο της
µπούµας της αντλίας).Άλλως πρέπει να παρευρίσκεται κουµανταδόρος για το συντονισµό
των κινήσεων της αντλίας(άρθρο 74, Π∆ 1073/81)
22. Στους εργαζόµενους που ασχολούνται πλησίον µηχανηµάτων που προκαλούν υπερβολικό
θόρυβο, χορηγούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής. (άρθρο 102, Π∆ 1073/81)
23. Ο χειρισµός µηχανηµάτων πεπιεσµένου αέρα επιτρέπεται µόνον από υγιή άτοµα
µεγαλύτερα των 18 ετών.(άρθρο 51, Π∆ 1073/81)
24. Τα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα ακόµη και τα ηλεκτροκίνητα φορητά εργαλεία ελέγχονται
πριν τη χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάσταση µόνωσης των καλωδίων
τροφοδοσίας και να έχουν απαραιτήτως καλή γείωση. (άρθρο 47 και 49, Π∆ 1073/81)
11. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –Φωτισµός
1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος
«Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». (άρθρο 75, 1073/81)
2. Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου πραγµατοποιείται
µόνον από εξουσιοδοτηµένο υπεύθυνο Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη. (άρθρο 76, 1073/81)
3. Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι µεταλλικοί ή πλαστικοί
στεγανού τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώµατος). Οι πίνακες
αυτοί γειώνονται καταλλήλως µε µόνιµη σταθερή εγκατάσταση γείωσης . Τα κλειδιά των
πινάκων αυτών φυλάσσονται υπό υπευθύνου προσώπου. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να φέρουν
αυτόµατο προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόµατος) η λειτουργία του οποίου ελέγχεται καθηµερινώς (άρθρο 77, 1073/81)
4. Οι φορητές λυχνίες (µπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να
τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα, χαµηλής τάσης µέχρι 42 volt, µέσω ειδικού
µετασχηµατισµού.(άρθρο 80, 1073/81)
5. Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και µηχανηµάτων
που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα, τάσεως 220/380 volt πρέπει να τηρούνται τα
ακόλουθα:
Α) Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδροµές στις οποίες δεν
δηµιουργούνται κίνδυνοι από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχηµάτων, υλικών κλπ.
Β) Οι διαδροµές και οι θέσεις των καλωδίων πρέπει να επισηµαίνονται.
Γ) Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας επί δαπέδων, τα δάπεδα πρέπει να
είναι ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχµηρά αντικείµενα, λάδια, πετρελαιοειδή κ.α
εύφλεκτα υλικά.
∆) Στις θέσεις συνήθους διέλευσης οχηµάτων –µηχανηµάτων τα διερχόµενα
καλώδια τροφοδοσίας τοποθετούνται εντός ειδικών προστατευτικών δαπέδων επικαλύψεως.
Ε) Οι ρευµατολήπτες και ρευµατοδότες πρέπει να είναι στεγανού τύπου.
Στ) Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περιλαµβάνουν
αγωγό γείωσης(άρθρο 81, 1073/81).
19

12. Γενικές οδηγίες
1. Οι εργαζόµενοι θα ενηµερώνονται υπό του υπευθύνου του εργοταξίου για τους κινδύνους
που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην διάρκεια της εργασίας τους. (άρθρο 112, Π∆ 1073/81)
2. Οι εργαζόµενοι πρέπει να συνεργάζονται µετά του εργοδότη τους για την εφαρµογή των
κανόνων ασφαλείας. (άρθρο 114, παρ. 1, Π∆ 1073/81)
3. ∆εν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας.
(άρθρο 114, παρ.3, Π∆ 1073/81)
4. Πρέπει να εφαρµοστούν ασφαλείς µέθοδοι εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους
άλλους εργαζόµενους. (άρθρο 114, παρ.5, Π∆ 1073/81)
5. Η χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους
τους εργαζόµενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες. (άρθρο 103 Π∆ 1073/81 114,
παρ.4, Π∆ 1073/81)
6. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων µηχανηµάτων
θα γίνεται µόνο από έµπειρο προσωπικό. (άρθρο 46, Π∆ 1073/81 )
7. Οι σκάλες και οι διάδροµοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εµποδίων.
(άρθρο 37, Π∆ 1073/81 )
8. Σε περίπτωση παγετού ή µεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες. (άρθρο 21, παρ.5,
Π∆ 778/80)
9. Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταµένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα
γίνονται συχνά διαλείµµατα, θα χορηγούνται καλύµµατα κεφαλής καθώς και άφθονο
δροσερό νερό. Σε περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. Κατά τη
διάρκεια της εργασίας, καθώς και στα διαλείµµατα, απαγορεύεται η χρήση οινοπνευµατωδών
ποτών από τους εργαζόµενους(άρθρο 101, Π∆ 1073/81)
10. Καύσιµα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές µέρος. (άρθρο 96,
Π∆ 1073/81)
11. Υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει
να αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα υλικά. (άρθρο 4, παρ.2, Π∆ 778/80)
12. Για τη διαρκή επίβλεψη και επιµέλεια της εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων
ασφαλείας πρέπει να παρίσταται, ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας οι
νόµω υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών. (άρθρο 111, Π∆ 1073/81)
13. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόµενους περί
των κατά φάση εργασίας απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερα για
τους καθαρισµούς αντλιοστασίων, θα υπάρχει επιτόπου ένα ειδικευµένο άτοµο που θα
παρακολουθεί την εργασία για κάθε ενδεχόµενο (τραυµατισµός κλπ). Πριν από την είσοδο
των εργατών στη δεξαµενή θα προηγείται αερισµός και καθ' όλη τη διάρκεια του
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καθαρισµού. Οι εργάτες θα φοράνε ειδικές στολές και µάσκες, θα κατεβαίνουν µε σκοινί και
µετά το πέρας του καθαρισµού θα γίνεται γενική απολύµανση αυτών.
14. Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται µόλις συµβεί εργατικό ατύχηµα, να
µεριµνήσει για την άµεση παροχή Α' Βοηθειών εις τον παθόντα και για τη µεταφορά του στο
πλησιέστερο φαρµακείο ή σταθµό Α' Βοηθειών ή Νοσοκοµείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης να
ειδοποιεί αµελλητί την πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχηµα στο
οικείο Τµήµα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αµετάβλητα τα στοιχεία που
χρησιµεύουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος (άρθρο 115, Π∆ 1073/81)

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Ο Αν. Προϊστάµενος του Τµήµατος
Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Κων/νος Ζιώγας
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ Βαθµό
Αντώνης Σαµαράς
ΠΕ Μηχανικών µε Α΄ Βαθµό
Αναστάσιος Καραβανάς
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α’
Βαθµό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 36980/30-07-2020 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α∆Μ-Θ (Α∆Α: 69ΠΓΟΡ1Υ-7ΓΨ)

21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ K. M.

ΕΡΓΟ: « Εργασίες διαμόρφωσης χώρων του
κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών
και Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε
αίθουσα τηλεδιάσκεψης (παραδοτέο
3.7.1 του πακέτου εργασίας 3 της
συγχρηματοδοτούμενης δράσης)»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ
ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡ. 9 ΤΟΥ Ν.2647/1998
(ΦΕΚ Α' 237/1998)
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: Συγχρηματοδότηση
Ελλάδα–

INTERREG

Βουλγαρία

(Ευρωπαϊκό

V-A

2014-2020»

Ταμείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης/ ERDF) σε ποσοστό 85% και
από

εθνικούς

πόρους

μέσω

των

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων

(αριθ.

2019EΠ23160000)

σε

ενάριθ.
ποσοστό

Κωδικός MIS 5017322

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣ ΦΑΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙ ΑΣ (Φ. Α.Υ.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιούλιος 2020
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έργου
15%.

ΕΡΓΟ: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών
και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε αίθουσα
τηλεδιάσκεψης
(παραδοτέο
3.7.1
του
πακέτου
εργασίας
3
της
συγχρηματοδοτούμενης δράσης)»
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:50.000,00 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
(ΠΔ 305/96 Άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)
ΤΜΗΜΑ Α΄.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημόσιων Έργων και αφορά στις εργασίες
διαμόρφωσης χώρων του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας
Δημοσίων Έργων Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης
(παραδοτέο 3.7.1 του πακέτου εργασίας 3 της συγχρηματοδοτούμενης δράσης)».
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
5. Φορτοεκφορτώσεις
6. Καθαιρέσεις
7. Εργασίες Οικοδομικές (ελαιοχρωματισμό, δάπεδα, ψευδοροφές)
8. Εργασίες Η/Μ
Για την εκτέλεση του έργου ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω
μηχανήματα:
• Αερόσφυρα – σφύρα
• Φορτηγά
• Φορτωτής
• Διαβολάκι
• κάθε μηχάνημα ή εργαλείο που έχει σχέση με την εκτέλεση όλων των έργων και
εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωσή τους.

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ζιώγας Κων/νος , Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βθμ.
Καραβανάς Αναστάσιος , Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’ βθμ.
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έργο θα κατασκευαστεί στις εξής φάσεις εργασίας :
Φάση 1: ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φάση 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Γενικά το μητρώο του έργου θα παραδοθεί με τη τελική επιμέτρηση και θα
περιλαμβάνει ότι προβλέται από την κείμενη νομοθεσία (Ν.4412/2016,
υπ΄αριθμ.. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/7-06-2017, ΦΕΚ 1956/Β’/07-06-2017),
συντάσεται δε ευθύνη του αναδόχου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμπεριλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης και στα
επικαιροποιήμενα σχέδια που θα συντάξει ο ανάδοχός χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
ΣΧΕΔΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ
Με την περαίωση του έργου, τα σχέδια «όπως κατασκευάσθη» είναι ευθύνη του
αναδόχου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αμοιβή, να λάβει στοιχεία της υφιστάμενης
κατάστασης στα τμήματα που πρόκειται να κατασκευαστούν οι εργασίες, να
ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης,να καταθέσει σχέδια κατασκευαστικών
λεπτομερειών,να μεριμνήσει για τις τυχόν αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου καθώς και να συντάξει τα κατασκευαστικά σχέδια, τις
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απαραίτητες πρόσθετες μελέτες και τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις υποδείξεις
και την τελική έγκριση της Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος υποχρεούται για το σύνολο του έργου να διασφαλίσει στα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθώς αδειοδοτήσεις για τυχον οδική παράκαμψη
για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συνοριακού Σταθμού καθώς και όλες τις
απαραίτητες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις χωρίς αμοιβή. Δηλαδή θα πρέπει να
εφαρμοστούν οι τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών μελετών οδικών έργων
κατακόρυφης σήμανσης αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ ΚΣΑ) και οι προδιαγραφές
σήμανσης εκτελούμενων έργων (Ομοε ΣΕΕΟ, ΦΕΚ 905/20-5-2011) καθώς και
οριζόμενα του άρθρου 50 του Ν4313/17-12-2014.
ΤΜΗΜΑ Δ.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στον
κατασκευαστή αλλά και στους μεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατ’ εξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
Κατά την κατασκευή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης),.
Θέσεις αποθήκευσης υλικών και εργαλείων που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται
να προκαλέσουν κίνδυνο.
Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι προσωρινής
αποθήκευσης προϊόντων εκσκαφής και κατεδαφίσεων μέχρι να απομακρυνθούν και
να διαχειριστούν ορθά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και οι χώροι
στάθμευσης μηχανημάτων και αυτοκινήτων.
Επειδή το κτίριο είναι σε λειτουργία και δεν μπορεί να διακοπεί η χρήση του κατά
την φάση κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την
ασφαλή λειτουργία του καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
Άλλες ζώνες ορατού κινδύνου:
Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου (Ιδιαίτερη προσοχή λόγω
έντονων κλίσεων).
Χρήση χημικών υλικών.
Χρήση εύφλεκτων υλικών
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές-επισκευαστές του.
1. ΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Δεν θα γίνει καμία μεταβολή της θέσης τους.
2. ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Δεν θα γίνει καμία μεταβολή της θέσης τους.
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3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
4. ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δεν ορίζονται έξοδοι κινδύνου σε τέτοιες περιπτώσεις κατασκευών.
5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.
6. ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ 'Η ΥΠΟΠΙΕΣΗ
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου
7. ΑΠΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου
8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το δίκτυο απορροής των ομβρίων να καθαρίζεται περιοδικά.
ΤΜΗΜΑ Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ασφάλεια των εργαζομένων θα αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των
συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζομένους όλα τα
εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, ενώ οι εργασίες
θα επιβλέπονται από τον κύριο του έργου.
1. Κατά την οργάνωση του εργοταξίου
Σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των
διερχομένων πεζών και οχημάτων .
Λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας (παρουσία άπαξ οχήματος που δύναται να
βοηθήσει στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς).
2. Κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου που είναι κινητός, θα εγκαθίσταται κάθε
φορά στον προσφερότερο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ανάλογα με την περιοχή
χωρίς να παρεμποδίζονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.
Τα προϊόντα διαμορφώσεως - κατεδαφίσεων θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται
σε χώρους κατάλληλους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή όπου υποδειχθεί
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεση τους. Τα απορρίμματα
και υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού θα συλλέγονται σε πλαστικές
σακούλες και θα μεταφέρονται στους Δημοτικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής.
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων
βοηθειών.
Λήψη αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας (παρουσία άπαξ οχήματος που δύναται να
βοηθήσει στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς).
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3. Μετά το τέλος των εργασιών
Οι χώροι αποθήκευσης και εργασιών πρέπει να καθορίζονται και να
απομακρύνονται τα υπολείμματα υλικών καθώς και τα κατεστραμμένα εργαλεία
και μηχανήματα.
Επισημαίνονται και όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη και σχέδια.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής του όσο
και στο χρόνο υποχρωτικής συντήρησης. Οι απαιτούμενες ενέργειες – επιθεωρήσεις
μετά το τέλος της αναγκαστικής συντήρησης – πρωτόκολλο οριστικής παραλάβης
θα συμπεριληφθουν στο τελικό ΦΑΥ του έργου.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

Κων/νος Ζιώγας
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ Βαθµό

Αναστάσιος Καραβανάς
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α’
Βαθµό

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Αντώνης Σαμαράς
ΠΕ Μηχανικών με Α΄ Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 36980/30-07-2020 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α∆Μ-Θ
(ΑΔΑ: 69ΠΓΟΡ1Υ-7ΓΨ)
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