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ΣΜΗΜΑ Α΄ 

1. Γενικά 

1.1. Δίδορ έπγος και σπήζη αςηού: 

«Δγκαηάζηαζη ηεγάζηπος εκηελυνιζηικού ελέγσος ηος ςνοπιακού ηαθμού Κήπυν 

Ν. Έβπος και ζςναθή έπγα ςποδομήρ» 

1.2. ηοισεία ηυν κςπίυν ηος έπγος  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ  

1.3. ηοισεία ηος ζςνηάκηη ηος Φ.Α.Τ. 

 Ναπζηθά ηαπξίδνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Παλαγηψηεο Πνιπκελίδεο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Κσλ/λνο Εηψγαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

1. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1.1. Σεσνική πεπιγπαθή ηος έπγος: 

ε ζπλέρεηα ηνπ α.π. 64625/27-08-2015 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο πλνξηαθψλ 

ηαζκψλ ηεο ΑΓΜΘ πξνο ην Σκήκα Οξγάλσζεο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 

ηεο Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μεηεγθαηάζηαζε ησλ εθηεισληζηηθψλ γξαθείσλ 

ζην πλνξηαθφ ηαζκφ Κήπσλ», ε Τπεξεζία καο δηελέξγεζε απηνςίεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ 

εθηεισληζηηθψλ γξαθείσλ. Απφ ηηο απηνςίεο πξνέθπςε ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο 
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κεηαιιηθνχ ζηεγάζηξνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 100m
2
 θαη ζπλαθείο εξγαζίεο 

ππνδνκήο (εξγαζίεο νδνπνηίαο θαη Ζ/Μ). ηηο ζπλαθείο εξγαζίεο εληάζζνληαη ν 

θσηηζκφο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζχλδεζεο ηνπ Κπξίνπ Υψξνπ ηνπ .. κε ην ππφζηεγν, 

ε επαλαθαηαζθεπή ηνπ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ Ζ/Μ θαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο 

ζπληήξεζεο ηεο φκνξνπ νδνχ. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

1. ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ακνηβή, λα ιάβεη ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ζηα ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ νη εξγαζίεο, λα ελεκεξψζεη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο,λα επηθαηξνπνηήζεη - πξνζαξκφζεη ηελ ζηαηηθή κειέηε θαη λα θαηαζέζεη ζρέδηα 

ζηαηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ,λα κεξηκλήζεη γηα ηηο ηπρφλ αδεηνδνηήζεηο  πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη λα ζπληάμεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηηο 

απαξαίηεηεο πξφζζεηεο κειέηεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ 

ηειηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπηπξφζζεηα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα δηαζθαιίζεη ζηα 

απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαζψο αδεηνδνηήζεηο γηα ηπρνλ νδηθή παξάθακςε γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία  ηνπ πλνξηαθνχ ηαζκνχ θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

αδεηνδνηήζεηο – εγθξίζεηο ρσξίο ακνηβή.  Γειαδή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηψλ κειεηψλ νδηθψλ έξγσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

απηνθηλεηνδξφκσλ (ΟΜΟΔ ΚΑ) θαη νη πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ 

(Οκνε ΔΔΟ, ΦΔΚ 905/20-5-2011) θαζψο θαη νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν4313/17-

12-2014.  

 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

1. Δπιζημάνζειρ 

Αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά θαη 

ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ζπληεξεηέο ηνπ. 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνχλ θαη’ εμνρήλ ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
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Καηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ χπαξμε δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο (πςειήο, κέζεο 

θαη ρακειήο ηάζεο),. 

Θέζεηο απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θίλδπλν. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηέηνηεο ζέζεηο είλαη νη ρψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαηεδαθίζεσλ κέρξη λα απνκαθξπλζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

νξζά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο κεραλεκάησλ 

θαη απηνθηλήησλ. 

Καηά ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη 

απηέο ελαπφζεζεο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. 

Δπεηδή ην θηίξην είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη δελ κπνξεί λα δηαθνπεί ε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ 

θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Άιιεο δψλεο νξαηνχ θηλδχλνπ: 

Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Κπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ (Ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ έληνλσλ 

θιίζεσλ). 

Υξήζε ρεκηθψλ πιηθψλ. 

Υξήζε εχθιεθησλ πιηθψλ  

ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

1.Οδηγίερ και σπήζιμα ζηοισεία για ηην ππόλητη και αποηποπή ηυν κινδύνυν 

1.1.  Καηά ηην οπγάνυζη ηος επγοηαξίος 

ήκαλζε ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο γηα ελεκέξσζε ησλ δηεξρνκέλσλ 

πεδψλ θαη νρεκάησλ . 

Λήςε απμεκέλσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο (παξνπζία άπαμ νρήκαηνο πνπ δχλαηαη λα 

βνεζήζεη ζηελ πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο). 
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1.2. Καηά ηο ζηάδιο εκηελέζευρ επγαζιών  

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη θηλεηφο, ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά 

ζηνλ πξνζθεξφηεξν θνηλφρξεζην ή ηδησηηθφ ρψξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ρσξίο λα 

παξεκπνδίδνληαη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Σα πξντφληα δηακνξθψζεσο - θαηεδαθίζεσλ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε 

ρψξνπο θαηάιιεινπο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή φπνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απφζεζε ηνπο. Σα απνξξίκκαηα θαη 

ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ζπιιέγνληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ζα 

κεηαθέξνληαη ζηνπο Γεκνηηθνχο θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πάληα κηθξφ θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξψησλ 

βνεζεηψλ. 

Λήςε απμεκέλσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο (παξνπζία άπαμ νρήκαηνο πνπ δχλαηαη λα 

βνεζήζεη ζηελ πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο). 

1.3. Μεηά ηο ηέλορ ηυν επγαζιών 

Οη ρψξνη απνζήθεπζεο θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη ηα 

ππνιείκκαηα πιηθψλ θαζψο θαη ηα  θαηεζηξακκέλα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. 

1.4.   Δπιζημαίνονηαι και όζα αναθέπονηαι ζηα ζςμβαηικά ηεύση και ζσέδια. 

ΣΜΗΜΑ Σ΄ 

1. Ππόγπαμμα αναγκαίυν επιθευπήζευν και ζςνηηπήζευν ηος έπγος και ηυν 

εγκαηαζηάζευν 

Σν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζε θάζε ηαθηηθή επηζεψξεζε ζα επηζεκαίλνληαη 

ηπρφλ αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή βειηίσζεο. 
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Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

ηαπξίδνπ Ναπζηθά 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

κε Σ' Βαζκφ 

 

 

 

Πνιπκελίδεο Παλαγηψηεο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

κε Σ' Βαζκφ 

 

 

 

Εηψγαο Κσ/λνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

κε Δ' Βαζκφ 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

Ο Αν. Πποφζηάμενορ ηος  

Σμήμαηορ Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ Κ.Μ. 

 

 

Αληψλεο ακαξάο  

ΠΔ Μεραληθψλ κε Γ  ́Βαζκφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ κε αξηζκ. πξση. 93846/30-11-2015 Απφθαζε ηεο ∆/λζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο 

Α∆ΜΘ (ΑΓΑ: 7ΛΕΘΟΡ1Τ-ΝΜΕ) 

 


