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ΤΜΗΜΑ Α’

1.

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά στην κατά τόπους αποκατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα σε περιοχές
της επιφάνειας του στίβου που χρήζουν επισκευής:
Οι περιοχές αυτές θα ορισθούν σε επί τόπου συνάντηση της επίβλεψης µε τον
Ανάδοχο και τη ∆ιοίκηση του σταδίου. Ιδιαίτερα έµφαση θα δοθεί στις περιοχές που λόγω
µεγαλύτερης χρήσης αναµένονται να παρουσιάζουν µεγαλύτερες φθορές. Οι περιοχές
αυτές είναι κυρίως οι εξής:
Α) Η κύρια ευθεία των 133,00µ και στις οκτώ διαδροµές
Β) Η εσωτερική διαδροµή όλους του στίβου
Γ) Ο διάδροµος φοράς του άλµατος επί κοντώ.
∆) Ο έβδοµος διάδροµος

1.Αποξήλωση όλων των σαθρών τµηµάτων του υφιστάµενου ελαστικού συνθετικού
τάπητα και καθαρισµός της περιοχής µε επιµέλεια µέχρι την αποκάλυψη της ασφαλτικής
υπόβασης. Στα τµήµατα αυτά θα ελεγχθεί και η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα (φθορά ή
υπερύψωση) και αν κρίνεται απαραίτητο θα επισκευαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της
επίβλεψης.
2. Στον έβδοµο διάδροµο πάνω στην επιφάνεια του ενδιάµεσου κρασπέδου θα
υποβιβαστεί η επιφάνεια του κρασπέδου κατά 13χιλ. και θα συµπληρωθεί κατά 9 χιλ. µε
υλικό χυτής πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωµένου πλαστικού ώστε να έλθει σε
πλήρη συναρµογή µε την υπόλοιπη επιφάνεια του στίβου.

3. Τρίψιµο όλου του ελαστικού τάπητα µε µηχανή τοπικά έτσι ώστε µετά το τρίψιµο να
µην υπάρχει περιοχής µε πάχος υλικού περισσότερο από 9 χιλ.
4. Έλεγχο από την επίβλεψη του πάχους του ελαστικού συνθετικού τάπητα ειδικά στις
άνω θέσεις (Α,Β,Γ,∆).
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5. Έλεγχο και εντοπισµό στις υπόλοιπες περιοχές του στίβου, των τµηµάτων εκείνων του
τάπητα που υπολείπονται σε πάχος των 9 χιλ. Ο καθορισµός των τµηµάτων θα γίνει
από τον επιβλέποντα.

Όπου έχει αποµείνει υλικό πάχους 9 χιλ. ο τάπητας θα παραµείνει, ενώ όπου το πάχος
υπολείπεται σηµαντικά των 9 χιλ, κατά την κρίση του επιβλέποντα, ο τάπητας θα
αποξηλωθεί τοπικά µέχρι τον ασφαλτοτάπητα , ο οποίος αν είναι αναγκαίο θα
επισκευαστεί.

6. Συµπλήρωση µε νέο υλικό συνθετικού τάπητα της κατηγορίας του ήδη υπάρχοντος,
όλων των τµηµάτων που έχουν αποξηλωθεί. Το πάχος της πρώτης στρώσης θα είναι 9
χιλ. Σε όσα τµήµατα δεν έχει αποξηλωθεί ο παλιός τάπητας, άλλα έχουν εντοπισθεί να
υπολείπονται των 9 χιλ, θα γίνει συµπλήρωση µέχρι τα 9χιλ µε στρώση χυτής
πολυουρεθάνης. Εάν το πάχος του τάπητα που λείπει µπορεί να δεχθεί και κόκκους
ανακυκλωµένου πλαστικού τότε θα προστεθούν και αυτοί στη µάζα του υλικού που θα
συµπληρώσει το πάχος µέχρι τα 9 χιλ, αλλιώς θα διαστρωθεί µόνο η χυτή
πολυουρεθάνη µετά από έγκριση του επιβλέποντα.
7. Αφού θα έχει δηµιουργηθεί ενιαία ισοπαχής επιφάνεια µε πάχος 9χιλ θα διαστρωθεί σε
όλη την επιφάνεια του υπάρχοντος ελαστικού τάπητα του στίβου, η τελική
στρώση (retopping) που θα έχει συνολικό πάχος 4 χιλ και θα αποτελείται από στρώση
χυτής και µη υδροπερατής πολυουρεθάνης πάχους 2χιλ και κόκκους αντιολισθηρότητας
από E.P.D.M πάχους τέτοιου ώστε µε τη βύθισή τους στη στρώση της πολουουρεθάνης
να δίνουν συνολικό πάχος 4 χιλ. τελικής στρώσης. Το συνολικό πάχος του τελικού
ελαστικού τάπητα θα είναι 9+4=13χιλ.
Θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη ότι σε όλες τις περιοχές που θα γίνουν οι
επισκευές µε το νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα αλλά και µετά το retopping , οι ρύσεις
θα πρέπει να ακολουθούν τις υφιστάµενες ρύσεις της υπόλοιπης επιφάνειας στην οποία
ανήκουν. Η νέα στρώση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στις περιοχές που βρίσκεται
σε επαφή µε τη σχάρα του περιµετρικού καναλιού, θα πρέπει να σβήνει οµαλά προς τη
σχάρα για να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των οµβρίων.
Μετά τη ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του υπάρχοντος τάπητα θα γίνει νέα
γραµµογράφηση όλου του στίβου µε τα νέα δεδοµένα, µε ανεξίτηλο χρώµα όπως ορίζει η
παράγραφος 6.12 της προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. Θα γραµµογραφηθούν στις αποχρώσεις
που ορίζει η I.A.A.F., οι διαδροµές, οι εκκινήσεις οι τερµατισµοί, οι αλλαγές, τα
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αγωνίσµατα και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την τέλεση διεθνών αγώνων ώστε να
αναγνωρίζονται οι επιδόσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς της I.A.A.F.Ο ανάδοχος
υποχρεούται να φέρει στην υπηρεσία πιστοποιητικό από ειδικό συνεργείο χάραξης και
γραµµογράφησης εγκεκριµένο από την I.A.A.F ή από τη σχολή τοπογράφων Α.Ε.Ι
αναλαµβάνοντας και τις δαπάνες που θα προκύψουν για την έκδοσή του.

2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν :

Aποξηλώσεις
Επιστρώσεις µε ειδικά υλικά για την τελική διαµόρφωση του εδάφους
Υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της µελέτης.

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ,

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Τρικκαίων
ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ
4.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φ1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

1.1
- 1.2
2.1

Φ2
2.2

Προετοιµασία εργοταξίου
Σήµανση
Τοπογραφικές εργασίες
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Φ3

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

3.1
3.2

4.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ
Οι µέθοδοι εργασίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και υλικά, που
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και
µπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα µε την προσφορά και τις δυνατότητες του
Αναδόχου

(π.χ.

η

χρήση

εγκατάστασης

σκυροδέµατος

µπορεί

να

αντικατασταθεί από την αγορά έτοιµου σκυροδέµατος). Αποτέλεσµα των
ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων µέτρων ασφαλείας, στην
περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγµατοποιούµενη εργασία και η
προσθήκη κάποιων πρόσθετων µέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων
µεθόδων.
Αναλυτικά

οι

απαιτούµενες

εργασίες

και

µέσα

κατασκευής

ανά

φάση

κατασκευής του έργου είναι οι παρακάτω :
1. Εγκατάσταση εργοταξίου
Κατά τη φάση αυτή απαιτείται διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης του
χώρου του εργοταξίου,

κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο

επίβλεψης, γραφείο εργολάβου, κατάλυµα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις
υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, βρύσες, φαρµακείο), σήµανση του χώρου.
2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Αποξήλωση όλων των σαθρών τµηµάτων του υφιστάµενου ελαστικού
συνθετικού τάπητα και καθαρισµός της περιοχής µε επιµέλεια µέχρι την
αποκάλυψη της ασφαλτικής υπόβασης καθώς και η αποµάκρυνση όλων των
προϊόντων καθαίρεσης. Στον έβδοµο διάδροµο πάνω στην επιφάνεια του
ενδιάµεσου κρασπέδου θα υποβιβαστεί η επιφάνεια του

κρασπέδου κατά

13χιλ. µε ελικοπτεράκι.
2. Τρίψιµο όλου του ελαστικού τάπητα µε µηχανή τοπικά έτσι ώστε µετά το
τρίψιµο να µην υπάρχει περιοχής µε πάχος υλικού περισσότερο από 9 χιλ.
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3. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το στάδιο αυτό αφορά στον έλεγχο του του ασφαλτοτάπητα (φθορά ή υπερύψωση)
και αν κρίνεται απαραίτητο θα επισκευαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της
επίβλεψης. Στον έβδοµο διάδροµο µετά την υποβίβαση του κρασπέδου θα
συµπληρωθεί

κατά

9 χιλ.

µε

υλικό

χυτής

πολυουρεθάνης

και κόκκους

ανακυκλωµένου πλαστικού ώστε να έλθει σε πλήρη συναρµογή µε την υπόλοιπη
επιφάνεια του στίβου. Μετά το τρίψιµο του ελαστικού τάπητα µε µηχανή θα γίνει
έλεγχος και εντοπισµός των τµηµάτων εκείνων του τάπητα που υπολείπονται σε
πάχος των 9 χιλ. Ο καθορισµός των τµηµάτων θα γίνει από τον επιβλέποντα.
Συµπλήρωση µε νέο υλικό συνθετικού τάπητα της κατηγορίας του ήδη
υπάρχοντος, όλων των τµηµάτων που έχουν αποξηλωθεί. Το πάχος της πρώτης
στρώσης θα είναι 9 χιλ. Σε όσα τµήµατα δεν έχει αποξηλωθεί ο παλιός τάπητας,
άλλα έχουν εντοπισθεί να υπολείπονται των 9 χιλ, θα γίνει συµπλήρωση µέχρι τα
9χιλ µε στρώση χυτής πολυουρεθάνης. Εάν το πάχος του τάπητα που λείπει µπορεί
να δεχθεί και κόκκους ανακυκλωµένου πλαστικού τότε θα προστεθούν και αυτοί
στη µάζα του υλικού που θα συµπληρώσει το πάχος µέχρι τα 9 χιλ, αλλιώς θα
διαστρωθεί µόνο η χυτή πολυουρεθάνη µετά από έγκριση του επιβλέποντα. Αφού
θα έχει δηµιουργηθεί ενιαία ισοπαχής επιφάνεια µε πάχος 9χιλ θα διαστρωθεί σε
όλη την επιφάνεια του υπάρχοντος ελαστικού τάπητα του στίβου, η τελική
στρώση (retopping) που θα έχει συνολικό πάχος 4 χιλ και θα αποτελείται από
στρώση χυτής και µη υδροπερατής πολυουρεθάνης πάχους 2χιλ και κόκκους
αντιολισθηρότητας από E.P.D.M πάχους τέτοιου ώστε µε τη βύθισή τους στη
στρώση της πολουουρεθάνης να δίνουν συνολικό πάχος 4 χιλ. τελικής στρώσης.
Το συνολικό πάχος του τελικού ελαστικού τάπητα θα είναι 9+4=13χιλ.
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Θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη ότι σε όλες τις περιοχές που θα γίνουν οι
επισκευές µε το νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα αλλά και µετά το retopping , οι ρύσεις
θα πρέπει να ακολουθούν τις υφιστάµενες ρύσεις της υπόλοιπης επιφάνειας στην οποία
ανήκουν. Η νέα στρώση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στις περιοχές που βρίσκεται
σε επαφή µε τη σχάρα του περιµετρικού καναλιού, θα πρέπει να σβήνει οµαλά προς τη
σχάρα για να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των οµβρίων. Μετά τη ολοκλήρωση των
εργασιών επισκευής του υπάρχοντος τάπητα θα γίνει νέα γραµµογράφηση όλου του
στίβου µε τα νέα δεδοµένα, µε ανεξίτηλο χρώµα όπως ορίζει η παράγραφος 6.12 της
προδιαγραφής της Γ.Γ.Α. Θα γραµµογραφηθούν στις αποχρώσεις που ορίζει η I.A.A.F.,
οι διαδροµές, οι εκκινήσεις οι τερµατισµοί, οι αλλαγές, τα αγωνίσµατα και ότι άλλο είναι
απαραίτητο για την τέλεση διεθνών αγώνων ώστε να αναγνωρίζονται οι επιδόσεις
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της I.A.A.F.Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει στην
υπηρεσία

πιστοποιητικό

από

ειδικό

συνεργείο

χάραξης

και

γραµµογράφησης

εγκεκριµένο από την I.A.A.F ή από τη σχολή τοπογράφων Α.Ε.Ι αναλαµβάνοντας και τις
δαπάνες που θα προκύψουν για την έκδοσή του.

ΤΜΗΜΑ Β’

1.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι
εργασιακοί κίνδυνοι.
Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια µεν από
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες
«φάσεις και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ :
•

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου
έργου, όπως αυτές απαριθµούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για
λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη
διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη
προσαρµογή του πινακιδίου).
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•

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
Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση /
υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή
θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή).
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).
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
Η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο
(π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό
εργοτάξιο).
∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από
την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο).
Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι 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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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2.

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στα πρανή των
εκσκαφών.
2. Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 µέτρα
καθ’ ύψος από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται
περιµετρικά των αγωγών για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλία
σκυροδέµατος κλπ).
3. Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους
χειριστές τσάπας, τροχού κλπ)
4. Να χρησιµοποιούνται τα προβλεπόµενα µέσα ατοµικής προστασίας (κυρίως για
τους χειριστές οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, τροχού κλπ).
5. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόµενα από την νοµοθεσία Π∆-1073/81,
Π∆-778/80, Π∆-396/94, Π∆ 95/98, Π∆89/99, Π∆ 159/99, ∆1 3Ε/8068/510 2000.
6. Τήρηση των αντίστοιχων κανονισµών ΚΕΗΕ – ΤΟΤΕΕ κατά την εκτέλεση των
Η/Μ εργασιών.
7. Όλες οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από
προσωπικό που κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου.
8. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για
την προβλεπόµενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια / πιστοποίηση τύπου
που απαιτείται κατά περίσταση από αρµόδιο όργανο της ΕΕ.
9. Όλα τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι
εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήµανση που προβλέπεται από
την αντίστοιχη νοµοθεσία.
10. Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης
κατασκευής του έργου όπως :
•

Πληµµύρες
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•

Πυρκαγιές

•

Καταρρεύσεις

•

Ατυχήµατα γενικά

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα µέσα
διαθέσιµα, όπως :
Πυροσβεστήρες
Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρµακείο)
Τηλέφωνα
Αντλίες
Γερανοί
Γεννήτριες
Φορτωτές
Εκσκαφείς
Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόµενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση,
χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ).
Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών σε
κάθε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση
ονοµάτων του προσωπικού που θα είναι αρµόδιο, π.χ.
⇒ Συντονιστής (ορισµένος) αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης
⇒ Οµάδα πυρόσβεσης
⇒ Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας)
⇒ Οµάδα παροχής πρώτων βοηθειών
⇒ Φύλακες
Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας µε εσωτερικές ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα
υπάρχουν διαθέσιµα και κοινοποιηµένα – αναρτηµένα σε εµφανή σηµεία τα
κάτωθι :
Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης
Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι
ενηµερωµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για κάθε περίπτωση
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∆ιαθέσιµες

προσβάσιµες

/

εξωτερικές

υπηρεσίες

όπως

νοσοκοµεία,

πυροσβεστική, αστυνοµία κλπ.
Ειδικά

για

τις

περιπτώσεις

ατυχηµάτων

µε

ηλεκτρικό

ρεύµα

εφόσον

διαπιστωθεί ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύµα του ατυχήµατος.
α) πρέπει να ειδοποιηθεί άµεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή
συσκευή καρδιακής ανάταξης (defibrillator) µε αναφορά ότι πρόκειται για
ηλεκτρικό ατύχηµα.
β) το θύµα του ατυχήµατος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόµενες καρδιακές
µαλάξεις

συνδυαζόµενες

µε

τεχνητή

αναπνοή

από

κατάλληλα

εκπαιδευµένο προσωπικό µέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για
αποφυγή

του

φαινοµένου

υποοξυγόνωσης

του

εγκεφάλου

που

συνεπάγεται κατά κανόνα µη ανατάξιµη κατάσταση).
Μεγάλη έµφαση θα δίνεται στην πραγµατοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης
περιστατικών, όπου είναι δυνατόν, προκειµένου το προσωπικό να είναι άρτια
εκπαιδευµένο και εξοικειωµένο για την πλήρη εφαρµογή µέτρων.
11. Εργασίες εκσκαφών
Εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε εργοταξιακό έργο που αφορά αρµοδιότητες
Πολιτικού Μηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών, οδοποιίας και
υδραυλικών.
Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφής πρέπει να ερευνάται, η συνεργασία των
αρµοδίων φορέων, η ύπαρξη και η θέση, στο χώρο του εργοταξίου, τα δίκτυα
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται σε κάθε
περίπτωση απαιτούµενη αποµόνωση και µεταφορά αυτών.
Οι εκσκαφές εκτελούνται µε µηχανικά µέσα λαµβάνοντας υπόψη την αντιστήριξη
των πρανών των παρακείµενων οικοδοµών, των καταστρωµάτων οδών κλπ.
Να µην επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας πριν βεβαιώσει ο αρµόδιος εργολάβος ή
ο επιβλέπων µηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
12. Πρόσθετα
•

Ο

Ανάδοχος

µεριµνά

έτσι

ώστε

σε

κάθε

περίπτωση

βλάβης

του

χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, να διαθέτει τα µέσα της άµεσης επισκευής ή
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και αντικατάστασής του µε εφεδρικό εξοπλισµό έτσι ώστε πάντοτε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του
έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
•

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται,
εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου.

•

Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κλπ θα
συλλέγονται σε ενοικιαζόµενο container. Το container θ΄ αποµακρύνεται κατά
διαστήµατα και θα αντικαθίστανται µε άλλο κενό.

•

Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων
βοηθειών. Σε εµφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η
διεύθυνση

και

το

τηλέφωνο

του

πλησιέστερου

φαρµακείου

και

του

υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή.
13. Γενικές διατάξεις
Για την διαρκή επίβλεψη και επιµέλεια της εφαρµογής του παρόντος Π∆-778/80
«περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» στις
οικοδοµικές και εν γένει εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την
διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας οι νόµιµοι υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι
αυτών.
Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον µία φορά
την ηµέρα από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, µία φορά την εβδοµάδα, από
τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του.
Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους
εργαζόµενους για κάθε φύσεως εργασία απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας.
Οι

απασχολούµενοι

και

ειδικότερα

οι

νεοπροσλαµβανόµενοι

πρέπει

να

επιµορφώνονται σχετικά µε τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την εργασία
τους και γενικότερα να ενηµερώνονται για τις διατάξεις του παρόντος.
Σε

κάθε

εργοτάξιο

τηρείται

από

τον

εργοδότη

ή

από

τον

αρµόδιο

εξουσιοδοτηµένο όργανο ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο
αναγράφεται όσα προβλέπονται και αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και
στους κανόνες ασφαλείας.
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α) ο αριθµός της θεωρηµένης βεβαίωσης του επιβλέποντος επί τόπου µηχανικού
της που

αφορά

την

καταλληλότητα

των εξωτερικών ικριωµάτων και

αναφέρεται στην παρ. 2 του Αρθ. 3 του Π.∆. 778/80 «περί των µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών».
β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της
επαναλήψεως εργασιών διακοπών λόγω θεοµηνίας.
γ) Οι κατά το Αρθ.-13 του Π∆/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών
ορυγµάτων και των αντιστηρίξεως των.
δ) Οι κατά το Αρθ.-35 του Π∆/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος επί τόπου
µηχανικού για την περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής µηχανής επί
ικριώµατος (ως και η εν προκειµένου ενίσχυσής του).
ε) Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του Π∆/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις
συρµατόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούµενοι
επανέλεγχοι.
στ) Οι κατά το Αρθ.-67 του Π∆/τος 1073/81 οριζόµενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι
των ανυψωτικών µηχανηµάτων.
ζ) Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε
απόφαση του Υπουργού εργασίας µετά την γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου
Εργασίας.
•

Κάθε εργαζόµενος και οποιοδήποτε άλλο άτοµο το οποίο βρίσκεται στους
τόπους εργασίας, πρέπει να συνεργάζεται µετά τον εργοδότη για την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

•

Κάθε εργαζόµενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί
αµέσως τον εργοδότη ή τον προϊστάµενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε
ελάττωµα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις µηχανές ή
οποιοδήποτε λάθος ατόµου το οποίο µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα.

•

Κανένας δεν µπορεί να παρενοχλεί, να µετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί
βλάβες ή να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του Π∆ 1073/81
ή άλλου κανονισµού, χωρίς να λαµβάνει την άδεια του εργοδότη ή του
υπεύθυνου προϊσταµένου του εργοταξίου.

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
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•

Κάθε εργαζόµενος πρέπει να χρησιµοποιεί τα µέσα προστασίας και όλες τις
διατάξεις ασφαλείας, ή τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για
την προστασία του και πρέπει να συµµορφώνονται προς το σύνολο των
οδηγιών ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία του.

•

Κάθε εργαζόµενος πρέπει να εφαρµόζει µεθόδους εργασίας ασφαλείς, να
λαµβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και
για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόµου και να απέχει από οποιαδήποτε
πράξη ή οποία ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο
άτοµο.

•

Κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση
του, χωρίς τη χρησιµοποίηση των µέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα
οποία έχουν προβλεφθεί.

Οι νόµιµοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε
περίπτωση

ατυχήµατος

επισυµβάντος

στον

τόπο

εργασίας

σε

κάποιο

εργαζόµενο, να ειδοποιούν την πληρέστερη Αστυνοµική Αρχή, να αναγγέλλουν
εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το ατύχηµα στο κοντινότερο τµήµα ή γραφείο
εργασία,

να διατηρούν αµετάβλητα τα στοιχεία,

τα οποία µπορούν να

χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.
Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται µόλις συµβεί το ατύχηµα να
µεριµνήσει για την άµεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα µε τα µέσα
που αναφέρονται στο άρθρο 110 του Π∆ 1073/81 σε σοβαρότερες δε
περιπτώσεις, για εργοτάξια µη εµπίπτονται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου 110 για την άµεση µεταφορά του παθόντος στο πλησιέστερο
φαρµακείο ή σταθµό πρώτων βοηθειών ή νοσοκοµείο ή κλινική.
Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρµογής τόσο του Π∆ 1073/81 όσο και του Π∆
778/80 ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της
Αστυνοµικής Αρχής.
Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα
τµήµα ή στο σύνολο του έργου κατά το διενεργούµενο έλεγχο και στο υπό
κατασκευή έργο όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούµενα προβλεπόµενα µέτρα
ασφαλείας.

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
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ΤΜΗΜΑ Γ’

1.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.1. 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)
ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

02101

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2.1)
(2.2)
(3)
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

1

Όλες

ΑΠΟ

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ
ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)
Ο χώρος εργασίας θα σηµαίνεται κατάλληλα και
θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση ή
προστασία κυκλοφορίας άσχετων προς το έργο
οχηµάτων.

Σελ. 16

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2.1)
(2.2)
(3)
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

ΑΠΟ

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ
ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)

02102

1

Όλες

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται
σε ασφαλείς διαδρόµους και θέσεις εργασίας,
κατά το δυνατόν σε απόσταση από οδούς
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, διερχοµένων ή χώρους εργαζοµένων οχηµάτων50, 51
µηχανηµάτων. Ο χώρος εργασίας θα σηµαίνεται
κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την
απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών, άσχετων
προς το έργο.

02103

1

Όλες

Π∆ 1073/81: ΚΕΦ. Β’

Τακτική συντήρηση των οχηµάτων που θα
κυκλοφορούν εντός κατοικηµένης περιοχής, µε
ιδιαίτερη έµφαση στα συστήµατα πέδησης.

02104

1

Όλες

Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Να υπάρχει καλή σήµανση στο χώρο του
εργοταξίου

02105

1

Όλες

Άρθρα 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

02106

1

Όλες

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47

02107

1

Όλες

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 48, 50, 54,
55

02201

1

Όλες

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85

Να τηρείται για κάθε µηχάνηµα / όχηµα του
εργοταξίου ιδιαίτερο βιβλίο συντήρησης και
επισκευών. Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί
κατά τις επισκευές και τη συντήρηση των
µηχανηµάτων

Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση
των µηχανηµάτων, δεν πρέπει να δηµιουργεί
κινδύνους για τα ίδια, το προσωπικό ή τρίτους.

Σελ. 17

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2.1)
(2.2)
(3)
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

ΑΠΟ

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ
ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)

02202

1

Όλες

Αποφυγή εργασίας της τσάπας πλησίον του
Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 72 και Π∆
πρανούς εκσκαφής του σκάµµατος αγωγού,
305/96, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, BII,
καθώς και στα πρανή των χώρων απόθεσης
παρ.8
περίσσιων υλικών.

02203

2

2

Π∆
305/96,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μεγάλη προσοχή στην εκφόρτωση για τα
IV,BII,παρ. 8, Π.∆. 1073/81,άρθρο
ανατρεπόµενα οχήµατα
85

02205

1

2,5,6,7

Π.∆. 1073/81, άρθρα 47, 85

05301

1

Όλες

Π∆ 1073/81, Π.∆. 395/94, Π.∆.
212/76, έγγραφο ∆13Ε/5933/3-81999

05302

1

Όλες

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53,
Π.∆. 395/94, παράρτηµα, παρ. 2.4, Από εξειδικευµένο προσωπικό
2.7, 2.12, Π.∆. 212/76, άρθρο 2.9

05303

1

Όλες

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή σε
Π.∆. 396/74, παράρτηµα ΙΙ, παρ.
περιοχές φόρτωσης, προσωπικού άσχετου µε
1.1, 6.3, Π.∆. 225/89, άρθρο 14.9
την εργασία.

05308

2

6,7

Π∆ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.∆.
Όπου είναι εφικτό να προτιµάται η µηχανική από
397/94, Π.∆. 396/94, παράρτηµα ΙΙ,
την χειρονακτική διακίνηση φορτίων.
παρ. 1, 2, 6.6

Σελ. 18

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

07101

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2.1)
(2.2)
(3)
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

2

ΑΠΟ

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ
ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**)

Όλες

Τα κάθε είδους µηχανήµατα του έργου, πρέπει
να απέχουν τουλάχιστο 2 µέτρα καθ’ ύψος από
Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και Π∆
το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να
305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II ,
τηρείται περιµετρικά των αγωγών για τα κινητά
παρ.2
µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλία
σκυροδέµατος, κλπ.)

07106

2

Όλες

Έγκαιρη διακοπή των εργασιών και µετάβαση
του προσωπικού σε ασφαλή καλυµµένο χώρο
σε περίπτωση καταιγίδας, Πλήρης εγκατάσταση
των
προβλεποµένων
συστηµάτων
αντικεραυνικής
προστασίας
το
νωρίτερο
δυνατόν.

08108

1

Όλες

Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II ,
Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα τεχνικά έργα
παρ.10 και Π∆ 778/80 ΑΡΘΡΟ 21,
για πρόληψη τέτοιας κατάστασης.
παρ. 4,5

10103

1

Όλες

Π∆ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 102

Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων
για την κατακάθιση της σκόνης.

10104

1

Όλες

Π∆ 305/96

Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες κατά
την ύπαρξη παγετού

10105

1

Όλες

Π∆ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II ,
Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για
παρ.3 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓ.
λήψη τεχνικών και οργανωτικών µέτρων
130329/03.07.95, 140120/89/ΚΥΑΕ
αντιµετώπισης καύσωνα
και 130427/90/∆ΣΕ

10207

1

Όλες

Π∆ 1073/81, ΑΡΘΡΟ 47 και Π∆
395/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρ. 2.10

Σελ. 19
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ΤΜΗΜΑ ∆’

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.

Σχεδιάζεται στον προβλεπόµενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται
σχεδιάγραµµα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται µε χαρακτηριστικό και
εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώµα, διαφορετικό είδος ή πάχος
γραµµών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:
•

διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια

•

τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχηµάτων εντός του εργοταξίου

•

τους χώρους εγκατάστασης του βασικού µηχ. Εξοπλισµού

•

τους χώρους αποθήκευσης

•

τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του
τρόπου αποκοµιδής τους

•

τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

•

άλλων σηµείων, χώρων ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία
των εργαζοµένων

•

τυχούσες µελέτες για την κατασκευή απαιτουµένων ειδικών ικριωµάτων

Η συµπλήρωση του τµήµατος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν
οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραµµα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις
εγκατάστασης του εργοταξίου, λατοµείων κλπ.

Σελ. 20

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΕΡΓΟ:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ∆.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ Ε’

1.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι των νοµοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά
στον πίνακα του Τµήµατος Γ του ΣΑΥ.
Π∆ 1073/81
Π∆ 305/96
Π∆ 95/78
Π.∆. 395/94
Π∆ 778/80
Π.∆. 396/94
Π.∆. 22/1933
Π.∆. 17/78
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993
Π.∆. 105/95
Π.∆. 212/76
Π.∆. 225/89
Ν.2094
Π.∆. 397/94
Π.∆. 95/1978
Π∆ 71/88
ΚΕΗΕ
Π∆ 85/91
Π.∆. 77/1993
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
130329/03.07.95,
140120/89/ΚΥΑΕ
130427/90/∆ΣΕ

ΥΠ.ΕΡΓ.
και

Ν1181/81 Α2στ/1539/1985
Π.∆. 399/94
Ν. 1430/84
ΥΑ Β 10451/929/88
∆13Ε/5933/3-8-1999
Π.∆. 378/94
Π.∆. 845/96
ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων
II-5η/Φ/17402/84
ΦΕΚ
931/B/31.12.84)
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

1.

Κίνδυνοι

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ΣΑΥ)

Πηγές κινδύνων

Φ1

Φ2

Φ3

Φ4

01000.
Αστοχίες
εδάφους
01100. Φυσικά 011 Κατολίσθηση.
Απουσία/
πρανή
/ανεπάρκεια
υποστήριξης
01
Απουσία/
011 Αποκολλήσεις.
/ανεπάρκεια
προστασίας
02
επιφόρτιση.
011 Στατική
Εγκαταστάσεις
/εξοπλισµός
03
011 ∆υναµική
04 Φυσική αιτία

επιφόρτιση.

011 ∆υναµική
05 Ανατινάξεις

επιφόρτιση.

επιφόρτιση.
011 ∆υναµική
Κινητός
εξοπλισµός
06
01200. Τεχνητά 012 Κατάρρευση.
Απουσία/
πρανή
& 01 /ανεπάρκεια υποστήριξης
Εκσκαφές
Απουσία/
012 Αποκολλήσεις.
/ανεπάρκεια
προστασίας
02
012 Στατική
03 Υπερύψωση

επιφόρτιση.

επιφόρτιση.
012 Στατική
Εγκαταστάσεις
/εξοπλισµός
04
012 ∆υναµική
05 Φυσική αιτία

επιφόρτιση.

012 ∆υναµική
06 Ανατινάξεις

επιφόρτιση.
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επιφόρτιση.
012 ∆υναµική
Κινητός
εξοπλισµός
07
01300.
Υπόγειες
εκσκαφές

οροφής/
013 Καταπτώσεις
/παρειών.
Ανυποστήλωτα
01
τµήµατα
οροφής/
013 Καταπτώσεις
/παρειών.
Ανεπαρκής
02
υποστύλωση
οροφής/
013 Καταπτώσεις
/παρειών.
Καθυστερηµένη
03
υποστύλωση
µετώπου
013 Κατάρρευση
04 προσβολής

01400.
Καθιζήσεις

014 Ανυποστήρικτες
01 παρακείµενες εκσκαφές
014 Προϋπάρχουσα
02 κατασκευή

υπόγεια 1

1

014 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου
03
014 Ερπυσµός
04
014 Γεωλογικές
05 µεταβολές

/γεωχηµικές

014 Μεταβολές
06 ορίζοντα

υδροφόρου

014 Υποσκαφή /απόπλυση
07
014 Στατική επιφόρτιση
08
014 ∆υναµική
09 φυσική αιτία

01500.
πηγή

καταπόνηση- 1

1

καταπόνηση- 1
014 ∆υναµική
ανθρωπογενής
αιτία
10

1

Άλλη 015
01
015
02
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015
03
02000.
Κίνδυνοι από
εργοταξιακό
εξοπλισµό
02100. Κίνηση 021 Συγκρούσεις
οχηµάτων και 01 οχήµατος
µηχανηµάτων
021 Συγκρούσεις
02 προσώπων

οχήµατος- 1

1

οχήµατος- 1

1

οχήµατος- 1
021 Συγκρούσεις
σταθερού
εµποδίου
03

1

µεταξύ
021 Συνθλίψεις
οχήµατος-οχήµατος
04
µεταξύ
021 Συνθλίψεις
05 οχήµατος-σταθερού
εµποδίου
021 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 1
06 συστηµάτων
κίνηση. 1
021 Ανεξέλεγκτη
Ελλιπής
ακινητοποίηση
07

1

1

021 Μέσα σταθερής τροχιάς.
08 Ανεπαρκής προστασία
021 Μέσα σταθερής τροχιάς.09 Εκτροχιασµός
02200.
022 Ασταθής έδραση
Ανατροπή
01
οχηµάτων και
µηχανηµάτων 022 Υποχώρηση εδάφους/
02 /δαπέδου

1

1

1

1

1

022 Έκκεντρη φόρτωση
03
022 Εργασία σε πρανές
04
022 Υπερφόρτωση
05
022 Μεγάλες ταχύτητες
06
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02300.
023 Στενότητα χώρου
Μηχανήµατα
01
µε κινητά µέρη
023 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 1

1

02
κάλυψη 1
023 Ανεπαρκής
κινουµένων
τµηµάτων03
πτώσεις
Ανεπαρκής
κάλυψη κιν. 1
023
04 τµηµάτων-παγιδεύσεις
µελών
023 Τηλεχειριζόµενα
05 µηχανήµατα & τµήµατά τους
02400.
Εργαλεία
χειρός

1

1

024
01
024
02
024
03

02500.
πηγή

Άλλη 025
01
025
02
025
03

03000. Πτώσεις
από ύψος
03100.
031 Κατεδαφίσεις
Οικοδοµές01
κτίσµατα
031 Κενά τοίχων
02
031 Κλιµακοστάσια
03
031 Εργασία σε στέγες
04
03200. ∆άπεδα 032 Κενά δαπέδων
εργασίας
– 01
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προσπελάσεις 032 Πέρατα δαπέδων
02
032 Επικλινή δάπεδα
03
032 Ολισθηρά δάπεδα
04
032 Ανώµαλα δάπεδα
05
032 Αστοχία υλικού δαπέδου
06
032 Υπερυψωµένες δίοδοι και
07 πεζογέφυρες
σκάλες
032 Κινητές
ανεµόσκαλες
08

και

δάπεδα.
032 Αναρτηµένα
Αστοχία
ανάρτησης
09

03300.
Ικριώµατα

032 Κινητά δάπεδα.
10 µηχανισµού

Αστοχία

032 Κινητά
11 Πρόσκρουση

δάπεδα.

033 Κενά ικριωµάτων
01
033 Ανατροπή.
02 συναρµολόγησης

Αστοχία

033 Ανατροπή.
03 έδρασης

Αστοχία

033 Κατάρρευση.
04 υλικού ικριώµατος

Αστοχία

033 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση
05
03400.
034
Τάφροι/φρέατα 01
034
02
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03500.
πηγή

Άλλη 035
01
035
02
035
03

04000.
Εκρήξεις
.
Εκτοξευόµενα
υλικάθραύσµατα
04100.
041 Ανατινάξεις βράχων
Εκρηκτικά
– 01
Ανατινάξεις
041 Ανατινάξεις κατασκευών
02
041 Ατελής
03 υπονόµων

ανατίναξη

041 Αποθήκες εκρηκτικών
04
αποθήκευσης
041 Χώροι
πυροµαχικών
05
041 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών
06 αερίων & µιγµάτων
04200. ∆οχεία 042 Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου
και δίκτυα υπό 01
πίεση
042 Υγραέριο
02
042 Υγρό άζωτο
03
042 Αέριο πόλης
04
042 Πεπιεσµένος αέρας
05
042 ∆ίκτυα ύδρευσης
07
042 Ελαιοδοχεία
08 συστήµατα

/υδραυλικά

Σελ. 27

04300. Αστοχία 043 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υλικών
υπό 01
ένταση
043 Προεντάσεις
02 οπλισµού/αγκυρίων
043 Κατεδάφιση
03 προεντεταµένων στοιχείων
043 Συρµατόσχοινα
04
043 Εξολκεύσεις
05
043 Λαξεύσεις
06 λίθων
04400.
Εκτοξευόµενα
υλικά

/τεµαχισµός

044 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
01
044 Αµµοβολές
02
044 Τροχίσεις /λειάνσεις
03

04500.
πηγή

Άλλη 045
01
045
02
045
03

05000.
Πτώσειςµετατοπίσεις
υλικών
&
αντικειµένων
05100.
051 Αστοχία. Γήρανση
Κτίσµατα
- 01
φέρων
οργανισµός
051 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
02
051 Αστοχία. Φυσική δυναµική
03 καταπόνηση
Ανθρωπογενής
051 Αστοχία.
δυναµική
καταπόνηση
04
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051 Κατεδάφιση
05
051 Κατεδάφιση παρακειµένων
06
05200.
Οικοδοµικά
στοιχεία

052 Γήρανση
01 στοιχείων

πληρωτικών

052 ∆ιαστολή-συστολή υλικών
02
052 Αποξήλωση
03 στοιχείων
052 Αναρτηµένα
04 εξαρτήµατα

δοµικών

στοιχεία

&

052 Φυσική
05 καταπόνηση

δυναµική

052 Ανθρωπογενής
06 καταπόνηση

δυναµική

052 Κατεδάφιση
07
052 Αρµολόγηση
08 /απαρµολόγηση
προκατασκ. στοιχείων
05300.
µηχάνηµα. 1
053 Μεταφορικό
Μεταφερόµενα 01 Ακαταλληλότητα
υλικά
/ανεπάρκεια
Εκφορτώσεις
µηχάνηµα. 1
053 Μεταφορικό
Βλάβη
02
053 Μεταφορικό
03 Υπερφόρτωση

1

1

µηχάνηµα.

1

µηχανήµατος.
053 Απόκλιση
Ανεπαρκής
έδραση
04

1

053 Ατελής /έκκεντρη φόρτωση
05

1

053 Αστοχία
06 φορτίου

1

συσκευασίας

1

053 Πρόσκρουση φορτίου
07
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αντικειµένων 1
053 ∆ιακίνηση
µεγάλου
µήκους
08

1

µεταφορά 1
053 Χειρωνακτική
βαρέων
φορτίων
09

1

053 Απόλυση χύδην
10 Υπερφόρτωση

υλικών.

053 Εργασία κάτω από σιλό
11
05400.
Στοιβασµένα
υλικά

054 Υπερστοίβαση
01
πλευρικού
054 Ανεπάρκεια
περιορισµού
σωρού
02
054 Ανορθολογική απόληψη
03

05500.
πηγή

Άλλη 055
01
055
02
055
03

06000.
Πυρκαϊές
06100.
Εύφλεκτα
υλικά

/διαφυγή
061 Έκλυση
εύφλεκτων
αερίων
01
061 ∆εξαµενές
02 καυσίµων

/αντλίες

061 Μονωτικά, διαλύτες, PVC
03 κλπ. εύφλεκτα
061 Ασφαλτοστρώσεις
04 πίσσας

/χρήση

061 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά
05
061 Αυτανάφλεξη-απορρίµµατα
06
061 Επέκταση
07 εστίας.
προστασία

εξωγενούς
Ανεπαρκής
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06200.
062 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
Σπινθήρες
& 01
βραχυκυκλώµ
ατα
062 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
02
062 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό
03 τάση
062 Εργαλεία που παράγουν
04 εξωτερικό σπινθήρα
06300. Υψηλές 063 Χρήση
φλόγαςθερµοκρασίες 01 οξυγονοκολλήσεις
φλόγας063 Χρήση
κασσιτεροκολλήσεις
02
063 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις
03
063 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
04
063 Πυρακτώσεις υλικών
05
06400.
πηγή

Άλλη 064
01
064
02
064
03

07000.
Ηλεκτροπληξία
07100. ∆ίκτυα- 071 Προϋπάρχοντα
εγκαταστάσεις 01 δίκτυα
071 Προϋπάρχοντα
02 δίκτυα

εναέρια

υπόγεια 1

1

071 Προϋπάρχοντα
03 εντοιχισµένα δίκτυα
071 Προϋπάρχοντα
04 δίκτυα
071 ∆ίκτυο
05 έργου

επίτοιχα

ηλεκτροδότησης 1

1
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αντικεραυνική
071 Ανεπαρκής
προστασία-γειώσεις
06
07200.
Εργαλείαµηχανήµατα

072 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα
01
072 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
02

07300.
πηγή

Άλλη 073
01
073
02
073
03

08000.
Πνιγµός/
/Ασφυξία
08100. Νερό

081 Υποβρύχιες εργασίες
01
081 Εργασίες εν πλω-πτώση
02
081 Βύθιση /ανατροπή πλωτού
03 µέσου
/παράλιες
081 Παρόχθιες
04 εργασίες. Πτώση
/παράλιες
081 Παρόχθιες
εργασίες.
Ανατροπή
05
µηχανήµατος
λεκάνες
081 Υπαίθριες
/∆εξαµενές.
Πτώση
06
081 Υπαίθριες
07 /∆εξαµενές.
µηχανήµατος
081 Πληµµύρα
08 έργου

08200.
Ασφυκτικό
περιβάλλον

082 Βάλτοι,
01 άµµοι

ιλείς,

λεκάνες
Ανατροπή
/Κατάκλυση

κινούµενες

βόθροι,
082 Υπόνοµοι,
βιολογικοί
καθαρισµοί
02
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σε
082 Βύθιση
ασβέστη
,κλπ
03

σκυρόδεµα,

082 Εργασία σε κλειστό χώρο04 ανεπάρκεια οξυγόνου
08300.
πηγή

Άλλη 083
01
083
02
083
03

09000.
Εγκαύµατα
09100. Υψηλές 091 Συγκολλήσεις /συντήξεις
θερµοκρασίες 01
091 Υπέρθερµα ρευστά
02
091 Πυρακτωµένα στερεά
03
091 Τήγµατα µετάλλων
04
091 Άσφαλτος /πίσσα
05
091 Καυστήρες
06
091 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα
07 µηχανών
09200.
Καυστικά
υλικά

092 Ασβέστης
01
092 Οξέα
02

1

092
03
09300.
πηγή

Άλλη 093
01
093
02
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093
03
10000. Έκθεση
σε βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί 101 Ακτινοβολίες
Παράγοντες
01
101 Θόρυβος /δονήσεις
02

1

1

101 Σκόνη
03

1

1

101 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1
04

1

101 Υπαίθρια
05 Καύσωνας

1

εργασία. 1

θερµοκρασία
101 Χαµηλή
χώρου
εργασίας
06
101 Υψηλή θερµοκρασία χώρου
07 εργασίας
101 Υγρασία χώρου εργασίας
08
101 Υπερπίεση / υποπίεση
09
101
10
101
11
10200. Χηµικοί 102 ∆ηλητηριώδη αέρια
Παράγοντες
01
102 Χρήση τοξικών υλικών
02
102 Αµίαντος
03
102 Ατµοί τηγµάτων
04
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υγρών/
102 Αναθυµιάσεις
/βερνίκια,
κόλλες,
µονωτικά,
05
διαλύτες
102 Καπναέρια ανατινάξεων
06
102 Καυσαέρια µηχανών εσωτ.
07 καύσης
102 Συγκολλήσεις
08
102 Καρκινογόνοι παράγοντες
09
102
10
102
11
102
12
10300.
Βιολογικοί
Παράγοντες

103 Μολυσµένα εδάφη
01
103 Μολυσµένα κτίρια
02
103 Εργασία σε υπονόµους,
βιολογικούς
03 βόθρους,
καθαρισµούς
103 Χώροι υγιεινής
04
103
05
103
06
103
07
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ΤΜΗΜΑ Ζ’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.
(1) Π∆-778/80
(2) Π∆-1073/81
(3) Π∆-396/94
(4) Π∆-305/96
(5) Απόφ. – ∆ΕΕΠΠ/85/01
(6) Απόφ. – ∆ΙΠΑ∆/177/01
(7) Εγκ.-130159/97
(8) Εγκ.-52206/97
(9) Εγκ.-∆ΙΠΑ∆/307/11/01
(10) Π∆-105/95
(11) Κανονισµός µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Θεοδώρα Σαργιώτη
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