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ΣΚΖΚΑ Α’ 
 

1. ΓΕΜΘΙΑ 

1.1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΘΑΗ ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ 

Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Δεκνζίσλ έξγσλ θαη αθνξά ζηελ  θαηαζθεπή θαη 

αλαθαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ  ζηνλ νηθηζκφ ησλ Ρνκά ζην Κεπάθη ηνπ Δήκνπ 

Τξηθθαίσλ ή ηκεκάησλ απηψλ , ηα νπνία ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο , ψζηε  λα 

δηαζθαιηζηεί ε αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ ζηελ πεξηνρή. 

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

……………………………………. 

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

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Γηεύζπλζε Ζκεξνκελία 
αλαπξνζαξκνγήο 

                     

ΔΗΛΟ   

ΣΡΘΙΙΑΘΩΜ  

Πξντζηακέλε αξρή 
(Δ.Σ.Τ.Π.) 

ΑΙΚΗΠΘΟΤ 18  
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    ΣΚΖΚΑ Β’ 
 

1. ΛΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1) Σερληθέο Δθζέζεηο ηνπ έξγνπ  

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο 
πεδνδξνκίσλ ζηνλ νηθηζκφ ησλ Ρνκά ζην Κεπάθη ηνπ Δήκνπ Τξηθθαίσλ ή ηκεκάησλ 
απηψλ ηα νπνία ρξήδνπλ απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιή 

θπθινθνξία ησλ πεδψλ ζηελ πεξηνρή.     
Τα ζεκεία ησλ παξεκβάζεσλ θαζνξίζηεθαλ αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

θζνξψλ θαη ηεο κεγάιεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ε νπνία 
επηιέρηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά θαη 
ελζσκάησζεο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνπ Δήκνπ Τξηθθαίσλ.  

          
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 100.000,00 € θαη 

αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ: 
 

 Απνμειψζεηο θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ πεδνδξνκίσλ. 

 Όπνπ ρξεηαζηεί ζα γίλεη ηνκή αζθάιηνπ. 
 Καηαζθεπή ξείζξσλ θαη επίζηξσζε πεδνδξνκίσλ κε πιάθεο κσζατθνχ ηχπνπ ή 

βνηζαιφπιαθεο ή πιάθεο κε ρξσκαηηζηή ςεθίδα πιεπξάο άλσ ησλ 30εθ. 
 Καζαηξέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ πεξηθξάμεσλ θαη απνμήισζε απηψλ. 

 Όπνπ ρξεηαζηεί ζα γίλεη πξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ επί 
αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ πεδνδξνκίνπ.  

 

 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαηφπηλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ηνπ 

Εζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηηο Δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Δεκνζίσλ έξγσλ θαη έξγσλ 

ΟΤΑ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε βάζε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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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 

 Επίζηξσζε           :  Πιάθεο ηζηκέληνπ 

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 έξγνπ   

 Σεχρε Δεκνπξάηεζεο 

  

 Γεληθέο εθζθαθέο  

 Ιαζαηξέζεηο 

 Επηρψκαηα 

 Ιαηαζθεπή ξείζξσλ θαη πξφρπησλ θξαζπέδσλ 

 Επηζηξψζεηο  
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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 

Δελ ππάξρνπλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 
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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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  Σελ. 11 

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 . 
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  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     09  -  08 - 2018   

Οη πληάμαληεο Ζ Πξ/λε  ΣΣΤ Ζ Γ/ληξηα Σ.Τ.Π. 

  α.α 

   

νθία Θάιθα Θενδώξα  αξγηώηε  

Πνι/θφο  Λερ/θφο κε Α’β  Πνι/θφο  Λερ/θφο κε Α’β Θενδώξα  αξγηώηε 

  Πνι/θφο  Λερ/θφο κε Α’β 

    

   

Υξήζηνο  Θόληαξεο   

Αγξ.Σνπ/θνο  Λερ/θφο   
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