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(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΜΖΜΑ Α
ΓΔΝΗΚΑ
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ»
2.

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ην ηκήκα:


Κνηλόρξεζηνο ρώξνο ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Θεξηαθεζίνπ.

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο:


Δθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο ησλ ππαξρόλησλ πιαθώλ.



Δπίρσζε κε θνθθώδεο πιηθό θαη πιηθό βάζεσο νδνζηξσζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ ηειηθώλ
θιίζεσλ ηεο πιαηείαο.



Πιήξε εγθαηάζηαζε ζηακπσηνύ δαπέδνπ.



Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κε πιήξε ηνπνζέηεζε πέληε θσηηζηηθώλ παξαδνζηαθώλ ηζηώλ.

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο
Πίλαθαο 2.1: Γείθηεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ έξγωλ ππνδνκήο
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ
Δθζθαθή θαη θαζαίξεζε θαηεζηξακέλσλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ζε εδάθε
γαηώδε-εκηβξαρώδε
Καηαζθεπή επηρσκάησλ
Πξνκήζεηα θνθθώδνπο πιηθνύ κεγέζνπο θόθθσλ έσο 200 mm
Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο
Γηακόξθσζε ζηακπσηώλ δαπέδσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ
θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ
Καλάιηα απνζηξάγγηζεο δαπέδσλ θαηά ΔΝ 1433, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ηππνπνηεκέλν θαλάιη
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εζσηεξηθνύ πιάηνπο 150 mm, θαηεγνξίαο θνξηίνπ Β125 κε εζράξα από γαιβαληζκέλν ράιπβα.
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από ζπλζεηηθά πιηθά, θαηά ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-1 πξνο ηνπνζέηεζε εθηόο θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ, ή από πνιπαηζπιαίλην(P.E) ή (pvc) , νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 400
mm.
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο
λεξνύ ε δηαιύηνπ
Απνθαηαζηάζεηο θαηεζηξακέλσλ καξκάξσλ ζθάιαο κε πιάθεο καξκάξνπ, επηζηξώζεηο κε πιάθεο καιαθνύ καξκάξνπ, πάρνπο 3 cm βαηήξσλ, 2 εθ. κεηόπσλ (εξγαζία θαη πιηθά)
Καηαζθεπή ζηξώζεσλ θιίζεσλ κε θηζζεξόδεκα εληζρπκέλν κε 250 kg ηζηκέλην αλά m3
Απνθαηάζηαζε ζηδεξώλ ζπξώλ θαη θηγθιηδσκάησλ
Θεξκνκόλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο από εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm
Δπηζηξώζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθό πιέγκα θαη κε επηθάιπςε νξπθηώλ ςεθίδσλ
Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα
Αγσγνί πδξνξξνώλ από ζσιήλεο PVC-U, oλνκαζηηθήο πίεζεο 6 at, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 75 mm
Ιζηόο θσηηζκνύ παξαδνζηαθόο κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ από ρπηνζίδεξν κε ηελ βάζε ηνπ από
ζθπξόδεκα, ύςνπο ηνπιαρ. 3,00 m
ύλδεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο κε ππάξρνληα πίλαθα

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Κ/ρ Σ.Κ. Θεξηαθεζίνπ, Γήκνπ Γσδώλεο
4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:
Γήκνο Γσδώλεο
5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ:
________________________________________________________________

6. Φάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εθαξκνδνκέλωλ θαηά θάζε κεζόδωλ εξγαζίαο.
6.1 Φάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:

1)

Πξνεξγαζίεο - Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ

2)

Απνμειώζεηο -Δθζθαθέο - Καηαζθεπή ππνβάζεσλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ύδξεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο

3)

Καηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνηρνπνηηώλ, επηζηξώζεσλ, επελδύζεσλ, επηζηεγάζεσλ, πεξηθξάμεσλ, ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
4
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4)

Λνηπά έξγα επεμεξγαζίαο ηειηθώλ επηθαλεηώλ θαη ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνύ αζινπαηδηώλ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ. Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο.

6.2 Μέζνδνη εξγαζίαο θαηά θάζε:
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.

1)

Πξνεξγαζίεο - Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ

Καηά ηε θάζε απηή απαηηείηαη ηζνπέδσζε-δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ,
θαηαζθεπή πεξίθξαμεο, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πξνζσπηθνύ (γξαθείν επίβιεςεο, γξαθείν εξγνιάβνπ,
θαηάιπκα ελδηαίηεζεο, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, ήηνη ηνπαιέηεο, ληνπο, βξύζεο, θαξκαθείν) εγθαηαζηάζεηο
κεραλεκάησλ (ππόζηεγν ζπλεξγείνπ, ρώξνο πιύζεσο), εγθαηαζηάζεηο εξγαζηεξίνπ (έιεγρνη ζπκπύθλσζεο
επηρσκάησλ, πνηόηεηαο αδξαλώλ νδνζηξσζίαο, πνηόηεηαο ζθπξνδέκαηνο, θ.ι.π.), θαη εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο (εάλ απηό δελ πξνέξρεηαη από ηελ αγνξά). Δπίζεο απαηηείηαη αληίζηνηρε δηακόξθσζε ηνπ
ρώξνπ απνζήθεπζεο πιηθώλ. Σα απαξαίηεηα βαξηά κεραλήκαηα γηα ην ζηάδην απηό είλαη γθξέτληεξ, θνξησηήο,
θνξηεγό κεηαθνξάο, βαξέιεο ζθπξνδέκαηνο θιπ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Σν ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίνπ κπνξεί λα ππνζηεί ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν εξγνηάμην ζε πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ έξγνπ,
ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθό πξνεξρόκελν από ηνλ νηθηζκό ή/θαη ελνηθηάζεη θαηαιύκαηα ζηνλ νηθηζκό.
2)

Απνμειώζεηο -Δθζθαθέο - Καηαζθεπή ππνβάζεωλ, θαη ηερληθώλ έξγωλ ύδξεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο

Πξνβιέπεηαη ε εθζθαθή θαη θαζαίξεζε θαηεζηξακέλσλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πιαθνζηξώζεηο κε ηηο ππνβάζεηο απηώλ θαη ηα ππάξρνληα θξάζπεδα. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαηαζθεπή δηθηύνπ
απνρέηεπζεο, δηθηύνπ απνζηξάγγηζεο νκβξίσλ θαη επηρώζεηο.
Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα γηα ην ζηάδην απηό είλαη: πξνσζεηήξεο, θνξησηέο, ηζάπεο, γθξέηληεξ, νδνζηξσηήξαο, θνξηεγά γηα ηε κεηαθνξά πιηθώλ.
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3)

Καηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επηζηξώζεωλ, ζηεγάζηξωλ, πεξηθξάμεωλ, ειεθηξνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζηακπσηνύ δαπέδνπ ζε κνξθή ζηακπώλ θαζώο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ.
Οη ζθπξνδεηήζεηο ζα γίλνπλ κε ρξήζε μπινηύπσλ θαη αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, ηξνθνδνηνύκελεο από νρήκαηα
κεηαθνξάο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο.
Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά πεξίπησζε: θνξηεγά κεηαθνξάο πιηθώλ, κπεηνληέξα,
κεραλνθίλεηε ζθνύπα, Federal γηα ηε ζπγθνιιεηηθή αζθαιηηθή επάιεηςε, Finisher γηα ηε δηάζηξσζε
αζθαιηνκείγκαηνο, νδνζηξσηήξαο, αεξνζπκπηεζηέο αέξνο ή ειεθηξηθνί θαζώο θαη ζεηξά άιισλ θπξίσο
ειεθηξνθίλεησλ κεραλεκάησλ ρεηξόο.
7. Αλαθνξά ζε δίθηπα Ο.Κ.Χ. (Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο)
ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηα κόλα δίθηπα Ο.Κ.Χ. πνπ είλαη γλσζηά ζηνπο κειεηεηέο είλαη ηα ελαέξηα (ΓΔΗΟΣΔ). ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί θάπνηα κεηαθνξά, απηή ζα γίλεη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ αληίζηνηρν
Ο.Κ.Χ.
Τπόγεηα δίθηπα δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή. Παξ’ απηά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία κε
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο ύπαξμήο ηνπο ή όρη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηύσλ είλαη ηα
δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ ηνπ ΟΣΔ θιπ. Ιδηαίηεξε 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.
.
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ΣΜΖΜΑ Β
Β1. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Αθνινύζωο 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:
1.

Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ 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).

2.

Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε είλαη γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο
θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η 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 (i)

ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο
(π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή),

είηε (ii)

νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί, θιπ.),

είηε (iii)

ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, 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 (i)

ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην),

είηε (ii)

δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ
ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),

είηε (iii)

ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη 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.
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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

1.ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ
2.ΑΠΟΞΗΛΧΔΙ -ΔΚΚΑΦΔ – ΤΠΟΒΑΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ
3.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ, ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΧΝ, ΔΠΙΣΡΧΔΧΝ, ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ, ΔΠΙΣΔΓΑΔΧΝ, ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Κίλδπλνη

Πεγέο Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

01101 Καηνιίζζεζε Απνπζία / Αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
01102 Απνθνιιήζεηο Απνπζία / Αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
01100. Φπζηθά πξαλή

01103 ηαηηθή επηθόξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
01104 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Φπζηθή αηηία
01105 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Αλαηηλάμεηο
01106 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο
01201 Καηάξεπζε Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο

1

1

01202 Απνθνιιήζεηο Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο

1

1

01203 ηαηηθή επηθόξηεζε. Τπεξύςσζε
01200. Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο

01204 ηαηηθή επηθόξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
01205 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Φπζηθή αηηία
01206 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Αλαηηλάμεηο
01207 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο
01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεηώλ. Αλππνζηήισηα Σκήκαηα

01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο

01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεηώλ. Αλεπαξθήο ππνζηήισζε
01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεησλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηήισζε
01304 Καηάξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο
01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο
01402 Πξνππάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή
01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
01404 Δξππζκόο

01400. Καζηδήζεηο

01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο
01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξηδνληα
01407 Τπνζθαθή/απόπιπζε
01408 ηαηηθή επηθόξηεζε
01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε- Φπζηθή αηηία
01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε- αλζξσπνγελήο αηηία
01501

01500. Άιιε πεγή

01502
01503

Κίλδπλνη

Πεγέο Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

02000 Κίλδπλνη απν εξγνηαμηαθό
εμνπιηζκό
02100 Κίλεζε Ορεκάησλ θαη κερα- 02101 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο
λεκάησλ
02102 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-πξνζώπσλ

1

1

1

1

1

1

1

1
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02103 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνύ εκπνδίνπ

1

02104 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο-νρήκαηνο

1

1

02105 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο-ζηαζεξνύ εκπνδίνπ

1

1

1

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Βιάβεο ζπζηεκάησλ

1

1

1

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε

1

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Αλεπαξθήο πξνζηαζία
02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Δθηξνρηαζκόο
02201 Αζηαζήο έδξαζε

1

02202 Τπνρώξεζε εδάθνπο-Γαπέδνπ
02200 Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη κε- 02203 Έθθεληξε θόξησζε
ραλεκάησλ
02204 Δξγαζία ζε πξαλέο

1

1

02205 Τπεξθόξησζε
02206 Μεγάιεο ηαρύηεηεο
02301 ηελόηεηα ρώξνπ
02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο
02300 Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ-πηώζεηο
02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ -παγηδεύζεηο κειώλ
02305 Σειερεηδόκελα κεραλήκαηα & ηκεκαηά ηνπο

1

02401 Αεξνζπκπηεζηήο
02400 Δξγαιεία ρεηξόο

02402 Γξάπαλα
02403 Βαηξαράθη
02501

02500. Άιιε πεγή

02502
02503

Κίλδπλνη

Πεγέο Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

03000. Πηώζεηο από ύςνο
03101 Καηεδαθίζεηο
03100 Οηθνδνκέο-θηίζκαηα

03102 Κελά ηνίρσλ
03103 Κιηκαθνζηάζηα

1

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο
03201 Κελά δαπέδσλ
03202 Δπηθιηλή δάπεδα
03203 Οιηζζεξά δάπεδα
03204 Αλώκαια δάπεδα
03205 Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ
03200 Γάπεδα εξγαζίαοπξνζπειάζεηο

2

03206 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο
03207 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο
03208 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο
03209 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνύ

03300 Ιθξηώκαηα

03210 Κηλεηά δάπεδα. Πξόζθξνπζε

1

03211 Κελά ηθξησκάησλ

1

03301 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο

1
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03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

1

03303 Καηάξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο

1

03304 Καηάξεπζε. Αλεκνπίεζε

1

03305 Απνπζία πεξίθξαμεο. επηζήκαλζεο
03401 Φξεάηηα πδξαπιηθώλ/αλειθπζηήξα - Γεμακελέο

03400. Σάθξνη/ θξέαηα

03402
03501

03500. Άιιε πεγε

03502
03503

Κίλδπλνη
04000.
Δθξήμεηο.
πιηθά- ζξαύζκαηα

Πεγέο Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Δθηνμεπκέλα
04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ
04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ
04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ

04100 Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ
04105 Υώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ
04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ
04107 Μεηαθνξά εθξεθηηθώλ
04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγόλνπ
04202 Τγξαέξην
04203 Τγξό άδσην

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ύπν πίεζε

04204 Αέξην πόιεο

1

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο
04206

1

04207 Γίθηπα ύδξεπζεο

1

1

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιηςε
04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ / αγθπξίσλ
04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε

04303 Καηεδάθηζε πξνεληακέλσλ ζηνηρείσλ
04304 πξκαηόζρνηλα
04305 Δμνιθεύζεηο

1

04306 Λαμεύζεηο / ηεκαρηζκόο ιίζσλ
04401 Δθηνμεπκέλν ζθπξόδεκα
4400. Δθηνμεπόκελα πιηθά

04402 Ακκνβνιέο
04403 Σξνρίζεηο ιεηάλζεηο

04500. Άιιε πεγή

04501 Κάπληζκα
04502

05000 Πηώζεηο- κεηαηνπίζεηο πιηθώλ
θαη αληηθεηκέλσλ
05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο

05101

Αζηνρία.
Γήξαλζε
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05102 Αζηνρία ηαηηθή επηθόξηηζε
05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε
05105 Καηεδάθηζε
05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ
05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ
05202 Γηαζηνιή ζπζηνιή πιηθώλ
05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ
05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα
05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθα - Δθθνξηώζεηο

05207 Καηεδάθηζε
05208 Αξκνιόγεζε/απαξκνιόγεζε πξνθηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Αθαηαιιειόηεηα/αλεπάξθεηα

1

05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Βιάβε

1

1

1

05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Τπεξθόξησζε

1

1

1

05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε

1

1

1

05305 Αηειήο/έθθεληξε θόξησζε

1

1

1

1

1

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ

05400.ηνηβαζκέλα πιηθά - Δθθνξηώζεηο

05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ

1

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο

1

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ
05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Τπεξθόξησζε

1

1

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ

1

1

05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε

1

1

05501 Πηώζε αληηθεηκέλσλ γεηηνληθώλ πξνο ηελ εθζθαθε

1

1

05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό
05401 Τπεξζηνίβαζε

05500. Άιιε πεγή

05502 Πηώζε αληηθεηκέλσλ από αλνίγκαηα
05503

Κίλδπλνη

Πεγέο
Κηλδύλσλ

Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Έθιπζε/δηαθπγ
ή επθιεθησλ αεξίσλ

06000. Ππξθαηεο

06100. Δύθιεθηα πιηθά

Φάζε 1ε

06101
06102 Γεμακελέο/αληιίεο/βπηίν θαπζίκσλ
06103 Μνλσηηθά,δηαιπηεο,PVC θιπ εύθιεθηα
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06200. πηλζήξεο θαη βξαρπθιώκαηα

06104 Αζθαιηνζηξώζεηο/ρξήζε πίζζαο

1

06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά

1
1

06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκαηα
06107 Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο.Αλεπαξθήο πξνζηαζία
06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππό ηάζε

2

06202 Τπόγεηνη αγσγνί ππό ηάζε

2

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππό ηάζε

2

2

2

2

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθό ζπηλζήξα
06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

06301 Υξήζε θιόγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο
06302 Υξήζε θιόγαο-θαζζηηεξνθνιιήζεηο
06303 Υξήζε θιόγαο-ρπηεύζεηο
06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο

06400. Άιιε πεγή

06305 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ
06401 πγθόιιεζε αγσγώλ
06402
06403
06404
Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη

Πεγέο Κηλδύλσλ

07000. Ηιεθηξνπιεμία
07100.Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο

07101
07102 Πξνππάξρνληα ππόγεηα δίθηπα

Πξνππάξρνληα ελαέξηα
δίθηπα

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

07103 Πξνππάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
07104 Πξνππάξρνληα επίηνηρα δίθηπα
07105 Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ
07200.πηλζήξεο &

2

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα
07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

08000. Πληγκόο/Αζθπμία
08100. Νεξό

1

08101 Τπνβξύρηεο εξγαζίεο
08102 Δξγαζίεο ελ πισ-πηώζε
08103 Βύζηζε/αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ
08104 Παξόρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο. Πηώζε
08105 Παξόρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο.Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Πηώζε

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ

08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
08108 Πιεκκύξα/Καηάθιπζε έξγνπ
08201 Βάιηνη, ηιείο,θηλνύκελνη άκκνη
08202 Τπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθή θαζαξηζκνί
08203 Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε, θιπ
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08300. Αιιε πεγή

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν-αλεπάξθεηα νμπγόλνπ
08301
08302

Κίλδπλνη

Πεγέο
Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε

Φάζε 2ε Φάζε 3ε

09000. Δγθαύκαηα
9100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

09101

πγθνιιήζεηο/ζπληήμ
εηο

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά
09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά
09104 Σήγκαηα κεηάιισλ
09105 Άζθαιηνο/πίζζαο
09200. Καπζηηθά πιηθά

09106 Καπζηήξεο

1

09107 Τπέξζεξκαηλνκελα ηκήκαηα κεραλώλ

1

09201 Αζβέζηεο

1

1

09202 Ομέα
09203
09300. Άιιε πεγε

09301 πγθόιιεζε αγσγώλ
09302
09303

Κίλδπλνη

Πεγέο
Κηλδύλσλ

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

010000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο
παξάγνληεο
10100. Φπζηθνί παξάγνληεο

10101

Αθηηλνβνιίεο

10102 Θόξπβνο/δνλήζεηο

1

10103 θόλε

1

1

1

10104 Τπαίζξηα εξγαζία.Παγεηόο

1

1

1

10105 Τπαίζξηα εξγαζία.Καύζσλαο

1

1

1

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο

1

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10200. Υεκηθνί παξάγνληεο

10108 Τγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10109 Τπεξπίεζε/ππνπίεζε

1

1

1

1

1

1

1

10110 Ινλίδνπζα αθηηλνβνιία ηερληηήο πεγήο
10111
10201 Γειεηεξηώδε αέξηα
10202 Υξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ
10203 Ακίαληνο
10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο

10204 Αηκνί ηεγκάησλ
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10205 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ/βεξλίθηα,θόιιεο.κνλσηηθά,δηαιύηεο
10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ
10207 Καπζαέξηα κεραλώλ εζ. θαύζεο

1

10208 πγθνιιήζεηο

1

1

10209 Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο
10210
10211
10212
10301 Μνιπζκέλα εδάθε
10302 Μνιπζκέλα θηήξηα
10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο, βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο
10304 Υώξνη πγηεηλήο
10305
10306

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 ΓΔΗ. Η 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, ΠΓ-778/80,
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. Σήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκώλ ΚΔΗΔ – ΣΟΣΔΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ.
9. Όιεο νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη απνθιεηζηηθά από πξνζσπηθό πνπ θαηέρεη ηελ
αλάινγε άδεηα εγθαηαζηάηε.
10. Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπόκελε
ρξήζε θαη ζα έρνπλ ηελ αλάινγε άδεηα / πηζηνπνίεζε ηύπνπ πνπ απαηηείηαη θαηά πεξίζηαζε από αξκόδην όξγαλν ηεο ΔΔ.
11. 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.
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12. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ηηο πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όπσο:
-

Πιεκκύξεο

-

Ππξθαγηέο

-

Καηαξξεύζεηο

-

Αηπρήκαηα γεληθά

Ο 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)
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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.
13.ΑΝΤΦΧΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ
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 ΟΚΧ, 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.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ
ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

-

Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξόθεηηαη λα αθεζεί γηα ην βξάδπ, ζα πξέπεη λα είλαη
πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν θαη άλεπ θνξηίνπ.

14. ΔΡΓΑΙΔ ΓΔΝΙΚΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ
Δθαξκόδεηαη ζε νπνηνδήπνηε εξγνηαμηαθό έξγν πνπ αθνξά αξκνδηόηεηεο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνδνκηθώλ, νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθώλ. Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ εθζθαθήο πξέπεη
λα εξεπλάηαη, ε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, ε ύπαξμε θαη ε ζέζε, ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ηα δίθηπα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ, θσηαεξίνπ, ύδαηνο θιπ. θαη λα γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηνύκελε απνκόλσζε θαη κεηαθνξά απηώλ.
Οη εθζθαθέο εθηεινύληαη κε κεραληθά κέζα ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ ησλ παξαθείκελσλ νηθνδνκώλ, ησλ θαηαζηξσκάησλ νδώλ θιπ.
Να κελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε εξγαζίαο πξηλ βεβαηώζεη ν αξκόδηνο εξγνιάβνο ή ν επηβιέπσλ κεραληθόο
όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο.
15.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.

-

Η 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 ζα 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 ΙΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή.
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ Γ

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
Γηα θάζε “πεγή θηλδύλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο /
ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ
έξγνπ (ζηήιε 4).

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα
(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο
εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96)
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β
(1)

(2)

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(3)

(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)

ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

01201

2,3

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2-17

01202

2,3

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2-17

02101

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46

Ο ρώξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θύιαμε γηα ηελ
απαγόξεπζε ή πξνζηαζία θπθινθνξίαο άζρεησλ πξνο ην έξγν νρεκάησλ.

Η ζέζε ζηάζεο, εξγαζίαο θαζώο θαη ε θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ δελ πξέπεη
λα δεκηνπξγεί θηλδύλνπο γηα ηα ίδηα, ην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο. Να ιακβάλνληαη
όια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

02102

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51

Σν πξνζσπηθό ζα θπθινθνξεί θαη ζα εξγάδεηαη ζε αζθαιείο δηαδξόκνπο θαη
ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ην δπλαηόλ ζε απόζηαζε από νδνύο δηεξρνκέλσλ ή ρώξνπο εξγαδνκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. Ο ρώξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη
θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θύιαμε γηα ηελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο πεδώλ,
άζρεησλ πξνο ην έξγν.

02103

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81: ΚΔΦ. Β’

Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα θπθινθνξνύλ εληόο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο.

02106

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47

Να ηεξείηαη γηα θάζε κεράλεκα / όρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ ηδηαίηεξν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ. Απαγνξεύνληαη νη απηνζρεδηαζκνί θαηά ηηο επηζθεπέο
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ

02107

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 48, 50, 54, 55

02202

2

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 8, 85

02205

2,3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 53

02401

3

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 51

03104

3

Π.Γ. 1073/81

03206

3

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 38

03211

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35, 40, 41

03301

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35

03302

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35

03303

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35

03304

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35

03305

3,4

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 34, 35

Απνθπγή εξγαζίαο ηεο ηζάπαο πιεζίνλ ηνπ πξαλνύο εθζθαθήο ηνπ ζθάκκαηνο αγσγνύ
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β
(1)

(2)

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(3)

ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

04205

2,3

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 51

04207

1,2,3

Π.Γ. 1073/81

04306

3

Π.Γ. 1073/81

05301

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 212/76, έγγξαθν Γ13Δ/5933/3-81999

05302

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα,
παξ. 2.4, 2.7, 2.12, Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.9

05303

Όιεο νη θάζεηο

Π.Γ. 396/74, παξάξηεκα ΙΙ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν
14.9

05304

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα ΙΙ, παξ. 1.1,
6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9

05305

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69ε,86.3, 87, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα
ΙΙ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9

05306

3,4

Π.Γ. 1073/81

05307

3,4

Π.Γ. 1073/81

05309

2,3,4

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα
ΙΙ, παξ. 1, 2, 6.6

05401

2,3,4

Π.Γ. 1073/81 ΑΡΘΡΑ 86

05402

2,3,4

Π.Γ. 1073/81

05403

2,3,4

Π.Γ. 1073/81 ΑΡΘΡΑ 89

06103

2,3,4

ΠΓ 305/96

06104

3

ΠΓ 305/96

06201

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.2

06202

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96

(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζε πεξηνρέο θόξησζεο, πξνζσπηθνύ άζρεηνπ κε ηελ εξγαζία.

Όπνπ είλαη εθηθηό λα πξνηηκάηαη ε κεραληθή από ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ.
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β
(1)
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

(2)

ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(3)

(4)

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)
Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 2 κέηξα θαζ’ ύςνο από ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Η ίδηα απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγώλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλόο, αληιία
ζθπξνδέκαηνο, θιπ.) Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε.

07101

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II ,
παξ.2

07102

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II ,
παξ.2

07105

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 75,75,77 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B
II , παξ.2

07202

Όιεο νη θάζεηο

09105

3

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.10

09107

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.10

10102

1,2,3

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.10

10103

1,2,3

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.10

10104

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη 130427/90/ΓΔ

Να ππάξρεη πξόβιεςε από ην εξγνηάμην γηα ιήςε ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ
κέηξσλ αληηκεηώπηζεο παγεηνύ

10105

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη 130427/90/ΓΔ

Να ππάξρεη πξόβιεςε από ην εξγνηάμην γηα ιήςε ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ
κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαύζσλα

10106

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη 130427/90/ΓΔ

Π.Γ. 95/78
Τπ. Απόθαζε 4373/1205/11-3-93
Να παξέρνληαη ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
θαη λα επηβιέπεηαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπο.

Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαθάζηζε ηεο ζθόλεο

21

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

10108

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη 130427/90/ΓΔ

10207

Όιεο νη θάζεηο

ΠΓ 1073/81 , ΑΡΘΡΟ 47, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ θαη ΠΓ 395/94 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, παξ. 2.10

Να παξέρνληαη ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
θαη λα επηβιέπεηαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπο.
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ Γ
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 ζπκπιήξωζε ηνπ ηκήκαηνο απηνύ ζα γίλεη από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθαζηζηνύλ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ, ιαηνκείωλ
θιπ.
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ Δ

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
ΚΔΗΔ
ΠΓ 85/91
Π.Γ. 77/1993
ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 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)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Κ/Υ Σ.Κ. ΘΔΡΗΑΚΖΗΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ
ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ

Αγία Κπξηαθή
πληάρζεθε

Αγία Κπξηαθή, .....................
Θεσξήζεθε
Ο Αλ/ηεο Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

Δ.Εεηνύλε

Νανύκ Γεώξγηνο

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.

