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ΣΚΖΚΑ Α’ 
 

1. ΓΕΜΘΙΑ 

1.1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΘΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Δεκνζίσλ έξγσλ θαη  αθοπά ζηην ολοκλήπυζη 

δημοηικών οδών, καθώρ και ηην ανανέυζη και ζςνηήπηζη ηος καηαζηπώμαηορ 

επικίνδςνυν ημημάηυν οδών ηος Δήμος Τπικκαίυν. 

2. ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΟΤ ΙΤΡΘΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε  Ζκεξνκελία 
Θηήζεωο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ 
όπνπ ππάξρεη 

ηδηνθηεζία 

ΔΗΛΟ ΣΡΘΙΙΑΘΩΜ  ΑΙΚΗΠΘΟΤ 18   

    

    

    

    

 

3. ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΟΤ ΤΜΣΑΙΣΗ ΣΟΤ ΣΛΗΛΑΣΟ Φ.Α.Τ. 

Δ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ . 

 

4. ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΟΤ ΤΜΣΟΜΘΣΗ ΣΟΤ ΣΛΗΛΑΣΟ Φ.Α.Τ. 

……………………………………. 
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5. ΣΟΘΥΕΘΑ ΣΩΜ ΤΠΕΤΘΤΜΩΜ ΕΜΗΛΕΡΩΗ / ΑΜΑΠΡΟΑΡΛΟΓΗ Φ.Α.Τ. 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Γηεύζπλζε Ζκεξνκελία 
αλαπξνζαξκνγήο 

                     

ΔΗΛΟ   

ΣΡΘΙΙΑΘΩΜ  

Πξντζηακέλε αξρή 
(Δ.Σ.Τ.) 

ΑΙΚΗΠΘΟΤ 18  
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    ΣΚΖΚΑ Β’ 
 

1. ΛΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1) Σερληθέο Δθζέζεηο ηνπ έξγνπ  

 

Η παπούζα μελέηη αθοπά ζηην ολοκλήπυζη δημοηικών οδών, καθώρ και ζηην 

ανανέυζη και ζςνηήπηζη ηος καηαζηπώμαηορ επικίνδςνυν ημημάηυν οδών ηος Δήμος 

Τπικκαίυν. 

Οι επγαζίερ αναθέπονηαι ζε οδούρ ημιηελείρ, συμάηινοςρ ή σαλικοζηπυμένοςρ, αλλά 

εγκιβυηιζμένοςρ ζηην πλειοτηθία ηοςρ με κπάζπεδα. Σε όζερ εξ αςηών δεν ςπάπσει 

δίκηςο ομβπίυν, πποβλέπεηαι επέκηαζη ηος ςθιζηαμένος ώζηε να καλύτει και ηιρ νέερ 

ανάγκερ. Επίζηρ, θα αποξεθούν αζθαληοζηπώζειρ επικίνδςνυν ημημάηυν οδών πος 

θα αζθαληοζηπυθούν εκ νέος. 

Οι παπεμβάζειρ αποζκοπούν ζηην παπαγυγή ολοκληπυμένος έπγος, δηλαδή 

αζθαληοζηπυμένηρ οδού αποηελούμενηρ από ςπόβαζη 0,30μ, βάζη 0,20μ και 

αζθαληικήρ ζηπώζηρ κςκλοθοπίαρ 0,05μ. 

Το νέο δίκηςο ηυν ομβπίυν όπος απαιηείηαι θα αποηελεί επέκηαζη ηος ςθιζηαμένος 

πος ζςνήθυρ είναι ηζιμενηοζυλήναρ Φ400. Πποβλέπονηαι επίζηρ ππόσςηα κπάζπεδα 

για να καλύτοςν ηιρ πεπιπηώζειρ μη οπιοθεηημένυν οδών.  

Όλερ οι επγαζίερ θα γίνοςν με βάζη ηα ζςμβαηικά ηεύση και ηιρ ιζσύοςζερ 

πποδιαγπαθέρ όπυρ αςηέρ αναθέπονηαι και ζηην Τεσνική Σςγγπαθή Υποσπεώζευν. 

         Η επιλογή ηυν οδών  γίνεηαι με κπιηήπιο ηη διαζθάλιζη  ηηρ αζθαλούρ 

κςκλοθοπίαρ , με βάζη ηα αιηήμαηα ηυν δημοηών ,  ηιρ καηαγπαθέρ ηηρ Υπηπεζίαρ μαρ 

, ζε ζςνεπγαζία με ηιρ ηοπικέρ κοινόηηηερ , ηη Διεύθςνζη Επισειπηζιακού Έπγος και ηη 

Δημοηική Απσή 
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2) Παξαδνρέο κειέηεο 

Α) ΤΚΘΙΑ 

 Τιηθά επηρσκάησλ    :Ακκνράιηθα θαη ζξαπζηφ ιαηνκείνπ  

 θπξνδέκαηα          : C 16/20( βι. πξνκεηξήζεηο, πξνυπνινγηζκφ) 

 Οπιηζκφο              :  S500s- Υαιχβδηλνο νπιηζκφο-Δνκηθά πιέγκαηα 

 Οδνζηξσζία-αζθαιηηθά: Αδξαλή ζξαπζηά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο  , αζθαιηηθφ δηάιπκα/γαιάθησκα θαη αζθαιηφκηγκα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο  

 Επίζηξσζε           :  Πιάθεο κσζατθνχ ηχπνπ 

 Δηθηπα                : Σζηκεληνζσιήλεο Φ300, Φ4ΟΟ 

Ιαηά ηα άιια      : Πξνυπνινγηζκφ ησλ κειεηψλ Εθαξκνγήο 
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2. ΣΕΥΜΘΙΕ ΕΙΘΕΕΘ 

ηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ζα πινπνηεζνχλ : 

Αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηέρνληαη ζην ηεχρνο ηεο  κειέηεο. 

 

2.1. ΤΛΣΑΥΘΔΗΔ ΚΔΙΔΣΔ 

Αληηθείκελν 

 Λειέηε έξγσλ νδνπνηίαο   

 Σεχρε Δεκνπξάηεζεο 

 

 

 

 

 Γεληθέο εθζθαθέο θαη εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ  

 Επηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

 Ιαζαηξέζεηο 

 Απφμεζε αζθαιηηθνχ 

 Ιαηαζθεπή ξείζξσλ θαη πξφρπησλ θξαζπέδσλ 

 Επηζηξψζεηο δαπέδσλ  

 Ιαηαζθεπή δίθηπνπ νκβξίσλ  ηζηκεληνζσιήλσλ D400 ΛΛ θαη  D300 ΛΛ. 

 Ιαηαζθεπή νδνζηξσζίαο κε ηελ απαηηνχκελε ππφβαζε θαη βάζε 

 Ιαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο 

αγσγψλ αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα. 

 Ιαηαζθεπή ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο  
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ΣΚΖΚΑ Γ’ 
 
 

1. ΕΠΘΗΛΑΜΕΘ 

Αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / 

επηζθεπαζηέο ηνπ. 

Οη επηζεκάλεηο αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη σο είλαη γλσζηά ζην ζηάδην 

ηεο κειέηεο) : 

1) Θέζεηο δηθηύωλ 

Θα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

2) εκεία θεληξηθώλ δηαθνπηώλ  

Θα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

3) Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

θίλδπλν 

Δελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

4) Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή 

Δελ ππάξρνπλ.  

5) Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

Δελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

 

6) Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 
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Δελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 

7) Τθηζηάκελα δίθηπα Ο.Θ.Ω. 

Αίηεζε πξνο φινπο ηνπο πηζαλά εκπιεθφκελνπο Ο.Ι.Ω. γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

θαηαγξαθή ησλ δηθηχσλ ηνπο πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ φπνπ απαηηείηαη. 

8) Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Δελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ.  

9) Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Θα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε κε εηδηθεπκέλα άηνκα ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο. 

10)  Θαζνξηζκόο ζπζηεκάηωλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία  

Θα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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    ΣΚΖΚΑ Γ’ 
 
 

1. ΟΔΗΓΘΕ ΙΑΘ ΥΡΗΘΛΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

1.1 Αζθάιεηα εξγαδνκέλωλ 

Η αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πξνζπάζεηα φισλ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα παξέρνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φια ηα 
εθφδηα θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ. ε εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο  ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε εξγαδφκελνο ζα παξαιακβάλεη ηα εθφδηα ηεο 
πξνζσπηθήο ηνπ αζθαιείαο θαη ζα ηνπ γλσζηνπνηνχληαη νη νδεγίεο αζθαιείαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζην εξγνηάμην ππνρξενχληαη λα θνξνχλ θξάλε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Αλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πηζαλφο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηά 
ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ή 
ζηνλ εξγνδεγφ. 

 Αλ θζαξεί ν πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο (θξάλε, γάληηα θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη θαη λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα. 

 Οπνηαδήπνηε θζνξά εμνπιηζκνχ δηαπηζησζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο 
ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζηνλ εξγνδεγφ. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα γηα ηελ εξγαζία 
ηνπο. 

 Ιάζε εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ ίδην ή άιινπο εξγαδφκελνπο. 

 Ιαηά ηελ δηάξθεηα αλχςσζεο θνξηίσλ απφ ηνπο γεξαλνχο ή άιια κεραλήκαηα 
θαλέλαο  εξγαδφκελνο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ζα βξίζθεηαη θάησ απφ 
αησξνχκελν θνξηίν. 

 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα επηζθεπάδνληαη κφλν 
απφ εηδηθεπκέλα άηνκα. 

 Όζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ 
ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ θαισδίσλ ηνπο. Ιάζε θζνξά ζα 
αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ, ψζηε λα δηνξζψλεηαη 
άκεζα. 

 Ιάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή εξγαιείν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηα 
πξνζηαηεπηηθά ηεο κεραλήκαηα. 

 Ζψλεο αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά φπνπ πξνβιέπεηαη θαη εάλ 
ν εξγαδφκελνο επξίζθεηαη ππεξάλσ ηνπ ελφο κέηξνπ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

 Γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε ή επέκβαζε ζε κεραλήκαηα ή 
εμνπιηζκφ ελψ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Οπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο, 
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επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο θηλεηήξεο εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 

 Όζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ νμπγφλν ζα πξέπεη : 
1. λα κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιαδσκέλα ή θζαξκέλα γάληηα 
2. λα έρνπλ ηηο θηάιεο θεθιηκέλεο – φρη νξηδφληηεο 
3. λα κελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ πηζαλά έξζνπλ ζε επαθή κε πξντφληα 
πεηξειαίνπ ή νμεηδσκέλα αληηθείκελα θαη 
4.  λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο βαιβίδεο αζθαιείαο . 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΦΑΚΣΟΣΡΩΕΘ  ΔΗΛΟΤ ΣΡΘΙΙΑΘΩΜ 2019-2020 

  Σελ. 12 

 

ΣΚΖΚΑ Δ’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΑΜΑΓΙΑΘΩΜ ΕΠΘΘΕΩΡΗΕΩΜ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΛΑΓΘΑΗΩΛ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΛ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΔΩΛ 

ΔΡΓΩΛ  

ε θάζε ηαθηηθή επηζεψξεζε ζα επηζεκαίλνληαη ηπρφλ αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή 

βειηίσζεο. 

 

Ηκεξνκελία 

ζπληήξεζεο 

Σκήκα πνπ 

ζπληεξήζεθε 

Σχπνο 

ζπληήξεζεο 

ηνηρεία 

ππεχζπλνπ 

ζπληήξεζεο 

Τπνγξαθή 

αξκνδίνπ 

     

     

  

 

Σξίθαια     27   -  02   - 2019   

Ζ πληάμαζα H Πξνϊζηάκελ Σ.Κ.Θ. Ζ Γ/ληξηα Σ.Τ. 

   

   

νθία Θάιθα Θενδώξα αξγηώηε Θενδώξα αξγηώηε 

Πνι/θφο  Λερ/θφο  Πνι/θφο Λερ/θφο  Πνι/θφο Λερ/θφο  
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