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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ
1.1. Εισαγωγή
Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212
Α 29/8/96), της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ. ΦEK. 266B/01 και εκπονήθηκε αποκλειστικά για το
συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται η μελέτη «Μελέτη δικτύου oμβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και
Νίκαιας – Αγίου ι. Ρέντη» . Ο αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) περιλαμβάνει πληροφορίες οι
οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης
της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής, ώστε με την παράδοση του έργου να περιέχει όλα
τα χρήσιμα στοιχεία για τον ΚτΕ (τελικός χρήστης).
Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του παρόντος Φ.Α.Υ. θα είναι ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση
του έργου.
Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
(α)

Συνέπειες των τροποποιήσεων μελέτης που προτείνονται από τον ίδιο

(β)

Λεπτομερείς απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων

(γ)

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες

(δ) Απαιτήσεις του κύριου του έργου (Περιφέρεια Αττικής/ Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), όπως θα τεθούν
στη μεταξύ τους σύμβαση
(ε)

Προδιαγραφές προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο (πχ
στεγανωτικά, ασφαλτικά μίγματα).

Σημειώνεται ότι ο Φ.Α.Υ. αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο τόσο της κατασκευής όσο και της
λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να
ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά
την διάρκεια ζωής του έργου.
1.2. Σκοπός του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί αρχείο πληροφοριών για τον τελικό χρήστη ο οποίος
επικεντρώνεται στην Ασφάλεια και Υγεία. Σκοπός των πληροφοριών είναι να ενημερωθούν εκείνοι που είναι
υπεύθυνοι για τη δομή και τις υπηρεσίες που περιγράφονται και σχετίζονται με τους κινδύνους ασφάλειας και
υγείας οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την επικείμενη συντήρηση, επισκευή ή άλλες εργασίες
κατασκευής - καθαίρεσης.
Τα σχετικά στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων τα εξής:


«Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής



Γενικά κριτήρια της μελέτης



Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των
συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης.



Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης μέσα σε τεχνικά



Διαδικασίες συντήρησης.



Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και
συντήρησης και σχέδια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
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Μορφή των παραδοτέων στοιχείων
Τα παραδοτέα στοιχεία θα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή τόσο τα σχέδια όσο και τα κείμενα,
έγγραφα, εικόνες, films κλπ.
Κάθε ηλεκτρονικό μέσο θα είναι αριθμημένο και θα φέρει τα εξής :
• Το όνομα της εταιρίας
• Τον τίτλο των παραδοτέων
• Τον αριθμό και τον τίτλο του έργου
• Την ημερομηνία παραγωγής και
• Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπα.
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2. ΓΕΝΙΚΑ
2.1. Είδος του έργου και χρήση αυτού
«Κατασκευή δικτύου oμβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγίου ι. Ρέντη»
2.2. Ακριβής διεύθυνση του έργου
Το έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων τοποθετείται στο νοτιοδυτικό μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής, δυτικά
του ποταμού Κηφισού στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Κορυδαλλού και Νίκαιας- Αγίου Ι. Ρέντη σύμφωνα
με το Πρόγραμμα Καλλικράτης .
Με το έργο εκτελούνται εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου ομβρίων αστικής περιοχής που ανήκει
στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ρέματος Νίκαιας ή Καναπιτσερή και του κεντρικού Συλλεκτήρα
Ομβρίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη.
Ο κύριος Συλλεκτήρας Ομβρίων (Αγωγός ΞΣΤ-2.2) προβλέπεται από κατάντη προς τα ανάντη στην οδό
Πλατάνων (παρά τη διασταύρωση της Λ. Θηβών με την Πέτρου Ράλλη) και στη συνέχεια στην Λεωφόρο
Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι τη διασταύρωση της με την οδό Αλκαμένους Αποδέκτης του συλλεκτήρα
ομβρίων της λεκάνης είναι ο κατασκευασμένος συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 της οδού Πέτρου Ράλλη, ο οποίος
εκβάλει στην κεφαλή του ρέματος Νίκαιας παρά τη διασταύρωση της οδού Καναπιτσερή με τη λεωφόρο
Θηβών. .
Στο μέσο περίπου των έργων οι συντεταγμένες είναι: ΕΓΣΑ 87 Χ=469.370,00 , Υ=4.203.505,00.
2.3. Αριθμός αδείας
Στην θέση αυτή μπορεί να αναγραφεί η σύμβαση με την οποία εκπονείται η μελέτη και στην συνέχεια η
σύμβαση με την οποία κατασκευάζεται το έργο. Τέλος είναι χρήσιμο να σημειώνεται η μελέτη /ες για
την/τις οποία/ες καταρτίζεται το συγκεκριμένο ΣΑΥ & ΦΑΥ.
2.4. Στοιχεία των κυρίων του έργου
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Ημερ/νία

Τμήμα του

κτήσεως

έργου όπου
υπάρχει
ιδιοκτησία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αιγάλεω 5 και Κάστορος

Γενική Διεύθυνση

Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς

Αναπτυξιακού

Τηλ. : 213 1601691

Προγραμματισμού, Έργων

Telefax 213 2073733

και Υποδομών

Email:

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

dtexnikon.pn@patt.gov.gr

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
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2.5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.
ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ
Μαιανδρουπόλεως 11
Τ.Κ. 115 24 - Αθήνα
Τηλ. 210 6980680
Fax. 210 6980686
2.6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Ημερ/νία
αναπροσαρμογής

Θα καθοριστεί μετά
την δημοπράτηση
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3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3.1. Άλλοι Συμμετέχοντες στο Έργο
3.1.1. Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας, Στάδιο Μελέτης
Κατάλογος και στοιχεία επικοινωνίας όλων των διορισθέντων στο σύνολο του έργου
Εταιρεία

ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ
Μαιανδρουπόλεως 11

Όνομα αρμόδιου για

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Νο φαξ /

επικοινωνία

στοιχεία επικοινωνίας / Email

Χ. ΝΤΑΛΑΣ

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11
Τ.Κ. 11524 – ΑΘΗΝΑ,

Τ.Κ. 115 24
Αθήνα
Τηλ.210- 6980680
Fax. 210- 6980686

ΤΗΛ. : 210-6980680
FAX : 210-6980686

3.1.2. Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας, Στάδιο Κατασκευής
Κατάλογος και στοιχεία επικοινωνίας όλων των διορισθέντων στο σύνολο του έργου
Εταιρεία

Όνομα

αρμόδιου

για επικοινωνία

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Νο φαξ /
στοιχεία επικοινωνίας / Email

3.1.3. Ανάδοχοι Κατασκευής
Κατάλογος σε μορφή πίνακα και στοιχεία επικοινωνίας όλων των ανάδοχων οργανισμών που
εμπλέκονται στο σύνολο του έργου, μαζί με τις αρμοδιότητές τους και τις ημερομηνίες απασχόλησης.
Εταιρεία

Όνομα

αρμόδιου

για επικοινωνία

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Νο φαξ /
στοιχεία επικοινωνίας / Email

3.1.4. Μελετητές
Κατάλογος σε μορφή πίνακα και λεπτομέρειες επικοινωνίας όλων των μελετητών που εμπλέκονται στο
σύνολο του έργου, μαζί με τις αρμοδιότητές τους και τις ημερομηνίες απασχόλησης.
Εταιρεία

ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ
Μαιανδρουπόλεως 11
Τ.Κ. 115 24
Αθήνα
Τηλ.210- 6980680
Fax. 210- 6980686

Όνομα αρμόδιου

Διεύθυνση / τηλέφωνο / Νο φαξ /

για επικοινωνία

στοιχεία επικοινωνίας / Email

Χ. ΝΤΑΛΑΣ

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11
Τ.Κ. 11524 – ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. : 210-6980680
FAX : 210-6980686
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3.1.5. ΟΚΩ (Εκτροπή υπηρεσιών)
Όπου, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, απαιτηθεί μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ αυτή θα γίνει σε
συνεργασία με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.
3.1.6 Χρήση γης Περιβάλλοντος χώρου
Το έργο κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλης. Στο υπόβαθρο των σχεδίων της μελέτης δείχνονται οι δρόμοι
και τα Ο.Τ. των περιοχών που θα κατασκευαστεί το έργο . Η περιοχή των έργων περιλαμβάνει οικοδομικά
τετράγωνα με ως επί το πλείστων οικιστικό χαρακτήρα και δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων. Υπάρχουν
επιπλέον κάποια οικοδομικά τετράγωνα μεγάλης έκτασης με ορισμένες χρήσεις: (Συγκρότημα φυλακών
Κορυδαλλού, Δημαρχείο Κορυδαλλού, Αθλητικό κέντρο Κορυδαλλού και χώρος Parking αυτού, Γήπεδο
ποδοσφαίρου Προοδευτικής, Νεκροταφείο Νίκαιας)
Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σε φάσεις και με τις απαραίτητες ρυθμίσεις – εκτροπές
κυκλοφορίας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση από και προς τις όμορες κατοικίες και να
ελαχιστοποιείται κατά το δυνατό η όχληση των περίοικων από την κατασκευή .
Ο προγραμματισμός της κατασκευής θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ασφάλεια,

την πρόληψη

ατυχημάτων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους διερχόμενους , την ταχύτερα δυνατή αποκατάσταση
των οδοστρωμάτων και γενικά της κυκλοφορίας στα τμήματα που θα έχουν κατασκευαστεί οι αγωγοί, την
θωράκιση του αστικού περιβάλλοντος από καταστροφικές αυθαιρεσίες .
3.1.7.Υφιστάμενο οδικό δίκτυο
Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην υπό μελέτη οδό απεικονίζεται στις οριζοντιογραφίες της υδραυλικής
μελέτης .Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τμήματα των αστικών Αρτηριών Λεωφόρος
Πέτρου Ράλλη και Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη του Δ. Νίκαιας ΑΓ. Ι. Ρέντη καθώς και συλλεκτήριες και τοπικές
οδούς που επιτρέπουν τοπικές μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των παρόδιων επιχειρήσεων και
ιδιοκτησιών. Αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε κατά το στάδιο της κατασκευής να γίνει κατάλληλη
εκτροπή κυκλοφορίας ενώ ο Ανάδοχος να κατασκευάσει με ασφάλεια το έργο. Θα πρέπει να τηρηθούν κατ’
ελάχιστον οι κανονισμοί ασφάλειας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εθνική νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές εργοταξιακής σήμανσης (Υ.Α.
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 - Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ),
αναφορικά με τις ζώνες περιοχής εργοταξίου, του τύπους των

πινακίδων και τα κατασκευαστικά

χαρακτηριστικά αυτών, την οριζόντια σήμανση, την ασφάλιση την συντήρηση τους μηχανισμός ελέγχου
αυτής και την μεθοδολογία εγκατάστασης- απομάκρυνσης εργοταξίου
Εκτός αυτού ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει και την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας με
κατάλληλη σήμανση.
3.1.8.Υφιστάμενα τεχνικά έργα
Δεν υπάρχουν άλλα εκτός των αναφερόμενων στην μελέτη.
-

Υπόγεια διάβαση επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη η οποία παρακάμπτεται

-

Τοιχίο αντιστηρίξης ήπιου πρανές που καταλήγει σε χώρο Parking.το οποίο καθαιρείται και την συνέχεια
αντικαθίσταται

-

Διασταύρωση με την γραμμή ΜΕΤΡΟ Χαϊδάρι – Πειραιάς χωρίς όμως να εμπλέκεται με αυτό
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-

Κατασκευασμένος συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 της οδού Π. Ράλλη όπου προβλέπεται εκβολή του νέου έργου

-

Αγωγός ορθογωνικής διατομής επί της οδού Πλατάνων μήκους περί τα 50.00μ ο οποίος καθαιρείται

3.1.9 Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Σύμφωνα με το τοπογραφικό υπόβαθρο και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στην περιοχή μελέτης,
συναντάμε τα παρακάτω δίκτυα :
-

Δίκτυο Οδικού Φωτισμού με χαλύβδινους ιστούς - βραχίονες – φωτιστικά σώματα

-

Δίκτυο Φωτεινής Σηματοδότησης (ιστοί με φωτεινούς σηματοδότες)

-

Δ.Ε.Η Υπάρχουν δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χαμηλής και μέσης τάσης

-

Ο.Τ.Ε. Υπάρχουν υπόγεια και υπέργεια δίκτυα

-

Δίκτυο Ύδρευσης Έχουμε την παρουσία υφιστάμενου δικτύου υδροδότησης

-

Δίκτυο ομβρίων Πρόκειται για μικρό δίκτυο 2 ΣΟ Φ 0,60 στην αρχή και τα εκατέρωθεν άκρα της Λ. Γρ.
Λαμπράκη, το οποίο εκβάλλει στο έργο κεφαλής του Ρ. Νικαίας. Στο δίκτυο αυτό εκβάλλει ο αγωγός 2.2α του δευτερεύοντος δικτύου στο Β άκρο της λεωφόρου

-

Δίκτυο ακαθάρτων Στους περισσότερους από τους δρόμους όπου προβλέπεται δίκτυο ομβρίων υπάρχει
δίκτυο ακαθάρτων.

Ενδεικτικό σχέδιο ΟΚΩ περιλαμβάνεται στο φάκελο της Οριστικής μελέτης του έργου
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να έλθει σε
επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ κλπ) ώστε να λάβουν
γνώση του Έργου και των εμπλοκών των δικτύων με αυτό και όλες οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες για
τυχόν μετατοπίσεις – αλλαγές οδεύσεων, των δικτύων τουs, που εμπλέκονται εντός των ορίων του έργου.
Όπου κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, απαιτηθεί μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή
επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, αυτές θα γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές
υπηρεσίες.
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4. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
4.1.1 Περιγραφή Έργου
Το έργο κατασκευάζεται εντός σχεδίου πόλης Το δίκτυο ομβρίων είναι ανεξάρτητο και στην περιοχή των
έργων εφαρμόζεται το χωριστικό σύστημα αποχέτευσης.
Οι υπολεκάνες που αφορούν το έργο ανήκουν στην ζώνη ΞΣΤ2 της ευρύτερης λεκάνης ΞΣΤ του ρέματος
Νίκαιας. Ο υφιστάμενος συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 έχει κατασκευαστεί, με διατομές ωοειδείς-κυκλικές στο ανάντη
τμήμα του και ορθογωνικές στο κατάντη και αποτελεί τον βασικό συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων της
βόρειας αυτού κείμενης υπολεκάνης μέχρι το όριο της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου θα
κατασκευαστεί ο συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.2.
Συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.2. και Συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1.01
Ο κεντρικός συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.2 από την κατάντη συμβολή του στον ΞΣΤ-2.1 και κινούμενοι προς ανάντη,
ακολουθεί στην αρχή την οδό Πλατάνων σε μήκος περ. 530μ.. Στη συνέχεια για μικρό μήκος την οδό
Χρυσοστόμου Σμύρνης και κατόπιν τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την συμβολή με την οδό Αλκαμένους.
Ο δευτερεύων συλλεκτήρας, ΞΣΤ-2.1.01 ο οποίος εξυπηρετεί τμήμα της λεκάνης ΞΣΤ-2. εκβάλλει αυτόνομα
στον ΞΣΤ-2.1 επί της Π. Ράλλη περ. 300μ. πριν την οδό Πλατάνων μέσω της οδού Δραγατσανίου.
Από το έργο κεφαλής του ρέματος Νίκαιας και μέχρι λίγο πριν την συμβολή της οδού Πλατάνων ο
συλλεκτήρας ΞΣΤ-2.1 έχει διαστάσεις BxH=6.0μx2.5μ. Ανάντι του σημείου αυτού και μέχρι την συμβολή με
την οδό Καποδιστρίου οι διαστάσεις είναι BxH=5.0μx2.5μ και μέσω μεταβατικού τμήματος μήκους L=2.0μ
γίνεται BxH=4.5μx2.5μ.
Θέση εκβολής κεντρικού Συλλεκτήρα ΞΣΤ-2.2.
Ο προβλεπόμενος

συλλεκτήρας

ΞΣΤ-2.2, της

λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη,

συμβάλει στον

κατασκευασμένο συλλεκτήρα ΞΣΤ-2.1 της οδού Π. Ράλλη, στα ανάντη της κυρίως συμβολής και ειδικότερα
στη διασταύρωση των οδών Π. Ράλλη και Πλατάνων.
Στη θέση αυτή έχει κατασκευαστεί αγωγός ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 1.50x1.50 μ., σε μήκος 50.00
μ. επί της οδού Πλατάνων, ως αναμονή μεγάλου δευτερεύοντος αγωγού
Με

δεδομένο την συμβολή του αγωγού ΞΣΤ-2.2 στον ΞΣΤ-2.1, θα απαιτηθεί η καθαίρεση του

κατασκευασμένου αγωγού της οδού Πλατάνων 1,5X1.5 και ο σχεδιασμός νέας διατομής που να μπορεί να
αποχετεύει και τα όμβρια της λεκάνης ΞΣΤ-2.2
Δευτερεύον δίκτυο
Στα Ο.Τ. θα γίνεται επιφανειακή απορροή προς φρ. Υδροσυλλογής στα χαμηλά σημεία των Ο.Τ.
Η επιφανειακή απορροή γίνεται με βάση τις αρχές
-

Απορροή στα κρασπεδόρειθρα με τους περιορισμούς κατάληψης πλάτους οδοστρώματος.

-

Καμία συγκεντρωμένη απορροή στο οδόστρωμα.

Προβλέπεται δευτερεύον δίκτυο σωληνωτών αγωγών, το οποίο θα φθάνει μέχρι τα προηγούμενα φρ.
υδροσυλλογής και θα εκβάλλει στους κεντρικούς συλλεκτήρες της Λ. Γρ. Λαμπράκη (ΞΣΤ-2.2) και της οδού
Δραγατσανίου (ΞΣΤ-2.1.01)
Οι επιφάνειες εκατέρωθεν των συλλεκτήρων εξυπηρετούνται απευθείας από αυτούς με φρ. Υδροσυλλογής
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4.1.2. Κατασκευή αγωγών
4,1,2,1 Κιβωτοειδείς αγωγοί (Κ.Ο.)
Πρόκειται για τον κύριο συλλεκτήρα επί της Λ. Γρ. Λαμπράκη-Πλατάνων και τον δευτερεύοντα επί της οδού
Δραγατσανίου διαστάσεων 1,5x2,0, 1,0x2,0 και 1,0x1,5. Η κατασκευή των Κ.Ο. γίνεται από Ο.Σ. σύμφωνα
με τα πρότυπα της ΕΟΑΕ, τα οποία έχει υιοθετήσει το ΥΠΟΜΕΔΙ.
Η έδραση του κιβωτίου γίνεται σε σκυρόδεμα εξομάλυνσης C8/10 και εξυγιαντική στρώση από χονδρόκοκκο
υλικό πάχους 0,5μ.
4.1 2.2 Σωληνωτοί αγωγοί (Σ.Ο.)
Πρόκειται για το σύνολο του δευτερεύοντος δικτύου διαστάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης.
Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των Σ.Ο. προβλέπονται από τον ΕΛΟΤ (ΠΕΤΕΠ-08-06-01-00).
Οι Σ.Ο. εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C12/15 διαστάσεων που προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης..
Το πλάτος του σκάματος, το οποίο λειτουργεί και σαν ξυλότυπος, είναι το απαιτούμενο από τον εγκιβωτισμό
και η σκυροδέτηση γίνεται επιτόπου. Δεδομένου του εγκιβωτισμού το πάχος της οδοστρωσίας και
ασφαλτικών υπεράνω του σκυροδέματος είναι αρκετό για ελάχιστο πάχος επικάλυψης.
4.1.2.3 Φρεάτια υδροσυλλογής (Φ.Υ.)
Κατασκευή (Φ.Υ.)
Τα ΦΥ ακολουθούν τους τύπους της ΕΥΔΑΠ. Τα ΦΥ έχουν ορθογωνικό σχήμα με το πλάτος σταθερό κάθετα
στο πεζοδρόμιο και το μήκος μεταβαλλόμενο ανάλογα με τον αριθμό των. Ο Συνδετήριος αγωγός συνδέεται
σε μία πλευρά του φρεατίου παράλληλος ή κάθετος προς το πεζοδρόμιο ανάλογα με τη θέση του αγωγού
του δικτύου που πρέπει να συνδεθεί.
Η κατασκευή του φρεατίου γίνεται από ΟΣ C16/20 το οποίο εδράζεται σε σκυρόδεμα C8/10.
Συνδετήριος Αγωγός (Σ.Α.)
Πρόκειται για αγωγούς Φ 0,30 από PVC η οποίοι συνδέουν τα ΦΥ με τους αγωγούς του δικτύου. Η αρχή του
αγωγού στα ΦΥ τοποθετείται σε ελάχιστο ύψος 0,50 μ. από τον πυθμένα ώστε να δημιουργείται λεκάνη
κατακράτησης των φερτών για το κίνδυνο απόφραξης του ΣΑ, η οποία καθαρίζεται περιοδικά.
Η εκβολή του ΣΑ στους ΣΟ γίνεται στη ράχη του ΣΟ με διάταξη που δείχνεται στα σχέδια. Για τους ΚΟ η
σύνδεση γίνεται με οπή στο τοίχωμα κατά το δυνατόν πάνω από την ΑΣΥ του αγωγού.
Το μήκος του ΣΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μ.
Η ελάχιστη κλίση του ΣΑ ορίζεται σε 2%.
Ο αγωγός εγκιβωτίζεται σε άμμο σύμφωνα με τα σχέδια.μελέτης
Χυτοσιδηρά εξαρτήματα φρεατίων
Πρόκειται για τα παρακάτω εξαρτήματα
-

Χυτοσιδηρές σχάρες τυποποιημένου μεγέθους μαζί με τις βάσεις σε έδρασης των .

-

Χυτοσιδηρό μέτωπο προστασίας του πεζοδρομίου στη θέση του φρεατίου .

4.1.2.4 Φρεάτια Επίσκεψης (Φ.Ε.)
Σκοπός των ΦΕ είναι η επίσκεψη για έλεγχο, καθορισμό και συντήρηση του δικτύου
Θέση - Είδος ΦΕ
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Φρεάτια επίσκεψης μπαίνουν στο δίκτυο ομβρίων ως εξής
-

Στους σωληνωτούς αγωγούς σε απόσταση μέχρι 50μ. και κατ’ εξαίρεση 60μ. Επιδιώκονται ΦΕ στις
διασταυρώσεις των δρόμων.

-

Στους κιβωτοειδής οχετούς σε αποστάσεις μέχρι 80μ.

Τα ΦΕ των ΣΟ είναι κυκλικά δύο τύπων
-

Τύπος Ε 2-0 εσωτερικής διαμέτρου 1,5μ. για αγωγούς διαμέτρου Φ 0,60 – Φ 0,80 .

-

Τύπος Ε 3-0 εσωτερικής διαμέτρου 2,0μ. για αγωγούς διαμέτρου Φ 1,0μ. – Φ 1,3 μ. .

-

Στους ΚΟ για την επίσκεψη δεν απαιτείται ιδιαίτερο φρεάτιο.

Κατασκευή ΦΕ
Η κατασκευή γίνεται από ΟΣ C16/20 σε φάσεις ως εξής
-

Πλάκα πυθμένα

-

Κυκλικό τοίχωμα

-

Πλάκα οροφής

Για τον ξυλότυπο των τοιχωμάτων και την πλάκα οροφής απαιτείται ελάχιστο περιθώριο 0,35 μ.
Στα τοιχώματα αφήνονται οπές για την σύνδεση των αγωγών.
Στον πυθμένα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση για την ροή ανάλογη του σκοπού του φρεατίου ως φρεάτιο
αρχής, ενδιάμεσο, καμπύλης, θλάσης, κτλ.
Λαιμοί Φ.Ε
Για την επίσκεψη κατασκευάζονται ορθογωνικοί λαιμοί καθόδου από ΩΣ.
Οι εσωτερικές διαστάσεις των λαιμών είναι σταθερές 0,55 x 0,75 και το πάχος τοιχωμάτων 0,20 μ.
Λεπτομέρειες όπως η έδραση των καλυμμάτων, η σύνδεση με το φρεάτιο κτλ. φαίνονται στα σχέδια.
Εξαρτήματα
Πρόκειται για τα εξής εξαρτήματα (Σχ. 4.5).
-

Χυτοσιδηρά ορθογωνικά καλύμματα για τον ορθογωνικό λαιμό με τις βάσεις των

-

Κλίμακες καθόδου οι οποίες πακτώνονται στα τοιχώματα.

Κατά την κατασκευή των έργων, και λόγω των δυσχερειών που αναμένεται να προκύψουν είτε από τις
γεωτεχνικές συνθήκες κατά μήκος της οδού, είτε από το σημαντικό ύψος των σκαμμάτων, αναμένεται ότι θα
απαιτηθεί κατά τμήματα η εκτέλεση έργων για την αντιστήριξη των εκσκαφών
4.1.3. Εργασίες αποκατάστασης
Οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν αφενός τις επιφανειακές διαμορφώσεις που αποτελούνται ως επί το
πλείστων από το υπάρχων δίκτυο των δρόμων (λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, κεντρικές νησίδες
διαχωρισμού κυκλοφορίας κ.α.) και αφετέρου από τα υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα (δίκτυα Ο.Κ.Ω., ακαθάρτων
κ.α.). Κάθε είδους αποκατάσταση θα πρέπει κατά κανόνα να γίνεται με παρόμοιο τύπο με αυτόν του
υπάρχοντος στοιχείου.

4.2. Παραδοχές μελέτης
Όπως προβλέπονται στις Τεχνικές Εκθέσεις και Προμετρήσεις – Προϋπολογισμοί των Οριστικών Μελετών.
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4.3. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου
Προετοιμασία Εργοταξίου
Οργάνωση Εργοταξίου - εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
Διερευνητικές τομές - Εφαρμογή επί του εδάφους των στοιχείων χάραξης των αγωγών
Χωματουργικές Εργασίες (A’ ΦΑΣΗ)
Εφαρμογή αντιστηρίξεων, μεταφορά υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ όπου απαιτείται
Εκσκαφές Τάφρων λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των πρανών εκσκαφής , και ταυτόχρονη
φόρτωση, μεταφορά, απόθεση υλικών εκσκαφών.
Σκυροδετήσεις- τοποθέτηση αγωγών - φρεατίων - εξαρτημάτων (Β’ ΦΑΣΗ)
Τοποθέτηση εξυγιαντικών στρώσεων στις περιοχές που απαιτείται -Διαμόρφωση βάσης τοποθέτησης
αγωγού
Κατασκευή φρεατίων
Κατασκευή συλλεκτήρων – προμήθεια αγωγών
Τοποθέτηση αγωγών. κατασκευή καλυμάτων επισκέψεως-μονώσεις στεγανοποιήσεις
Κατασκευή – προμήθεια εσχάρων-συδέσεις , έλεγχος λειτουργίας δικτύου - δοκιμές
Οριστικές επιχώσεις – Αποκαταστάσεις (Γ’ ΦΑΣΗ)
Οριστικές επιχώσεις σκαμμάτων
Αποκατάσταση Οδοστρώματος – πλακοστρώσεων - σήμανσης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο διαχωρισμός φάσεων εκτέλεσης του έργου είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για τον
Ανάδοχο, εκτός αν ρητά αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα
εργασίες δυο διαφορετικών φάσεων. Επίσης μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες των διαφόρων φάσεων με
διαφορετική σειρά.
Ο Συντονιστής Ασφαλείας (ΣΑ) κατά την φάση κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό και
την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία που έχει ο ανάδοχος για την κατασκευή του υπό μελέτη έργου θα
καταρτίσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και θα επισημάνει τα σημεία που εμφανίζεται αλληλεπίδραση της
εργασίας από διαφορετικά συνεργεία κατασκευής και θα υποδείξει ειδικά μέτρα για την προστασία της
ασφάλειας τους.
Τέλος εφόσον προκύψουν αλλαγές της παραπάνω ανάλυσης κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες
επηρεάζουν την εγκυρότητα των οδηγιών ασφαλείας που περιλαμβάνει η εκτίμηση επικινδυνότητας, το
παρόν κεφάλαιο του ΣΑΥ πρέπει να αναθεωρηθεί από τον ΣΑ του αναδόχου κατασκευής.
4.4 Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, το οποίο,
στην πλήρη του μορφή, θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν (σχέδια «Ως
κατασκευάσθη») και από όσα σχέδια κατά τα λοιπά απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή και
αποσαφήνιση της κατασκευής. Τα υπ’ όψη σχέδια θα επισυνάπτονται σε παράρτημα της τελικής
έκδοσης του ΦΑΥ που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία.
2. Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου, με αντίγραφα όλων των αντίστοιχων
πιστοποιητικών.
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3. Περιγραφική έκθεση των κύριων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των
δυσκολιών που συναντήθηκαν κλπ.
4. Τα στοιχεία της § 2.9.Β΄ της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/27-11-2002 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(Φ.Ε.Κ. 16Β/2003) περί ΣΑΥ και ΦΑΥ.

4.5 Χρήσιμες Οδηγίες
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ.) καθ΄ όλη την διάρκεια
ζωής του έργου, και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
4.5.1 Γενικά περί επεμβάσεων σε έργα επί του οδοστρώματος


Όλες οι επεμβάσεις θα γίνονται από συνεργεία ειδικά εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα υλικά (κώνους και
κινητή σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας, ειδικά ανακλαστικά ενδύματα κ.λπ.) και το ανάλογο
προσωπικό ενημέρωσης των διερχόμενων οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής
διερχόμενου οχήματος σε ατύχημα με το προσωπικό συντήρησης.



Οι προγραμματισμένες (όχι έκτακτες) επεμβάσεις συντήρησης κ.λπ. θα πρέπει να γίνονται σε
περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης οχημάτων.



Ειδικότερα επισημαίνονται τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (π.χ. προσωρινή σήμανση μείωσης του ορίου ταχύτητας, προσωρινή
κατάργηση λωρίδων κυκλοφορίας με κατάλληλα ελεγχόμενα μέσα σήμανσης κλπ.), καθώς και τα
απαιτούμενα μέσα σήμανσης λαμβάνοντας, υπ΄ όψη την αναμενόμενη ταχύτητα των οχημάτων στις
περιπτώσεις επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις που απαιτούν την κίνηση ή / και παραμονή προσωπικού
και οχημάτων συντήρησης στην επιφάνεια του οδοστρώματος.



Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσώπων άσχετων με τις εργασίες στους χώρους των
επεμβάσεων.



Τα κάθε είδους μηχανήματα επέμβασης θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα καθ΄ ύψος από
τυχόντα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα
κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανοί κλπ).



Μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προβλεπόμενα από τη νομοθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ.305/96,
Π.Δ.778/80, Π.Δ.396/94, Π.Δ.95/98, Π.Δ.89/99, Π.Δ.159/99, Δ13ε/8068/510 2000.



Τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

4.5.2 Γενικά περί εργασιών


Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσεων από ύψος και για την αποφυγή
πτώσης αντικειμένων από ύψος.



Οι εργασίες θα πρέπει να οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εκτελούνται ταυτόχρονα στην
περίπτωση που αυτές προβλέπονται στην ίδια οριζοντιογραφική θέση αλλά σε περισσότερες της μίας
υψομετρικές στάθμες.
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Να μην χρησιμοποιείται ανειδίκευτο προσωπικό σε εργασίες που εκτελούνται σε ύψος και οι οποίες
απαιτούν κάποια προπαίδευση.



Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ασφαλή
μέσα και ΜΑΠ κατά τη διενέργεια των εργασιών.



Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνου πτώσης σε όρυγμα, είτε εργαζόμενου είτε
περαστικού.

4.5.3 Γενικά περί εργασιών με κίνδυνο έκρηξης η πυρκαγιάς


Σε όλους τους χώρους που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι με βάση τις ισχύουσες πυροσβεστικές
διατάξεις, να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης κατά την διάρκεια εργασιών και γενικά
να απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η είσοδος στους χώρους αυτούς σε μη αρμόδια άτομα.

4.5.4 Γενικά περί προστασίας από σκόνη / θόρυβο


Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη
σκόνη και τον θόρυβο. Εφ’ όσον είναι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις απαραίτητο, οι εργασίες να
διενεργούνται με μάσκες, ωτοασπίδες κλπ.



Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος
εξοπλισμός και ενδυμασία των εργαζομένων.
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5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Η εκτίμηση επικινδυνότητας αποσκοπεί στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ.), καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του
έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας, όσον αφορά στις επεμβάσεις σε έργα εκτός του οδοστρώματος, είναι
σημαντική, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και
βιολογικούς παράγοντες.
Για την αποφυγή εμπλοκής διερχόμενου οχήματος σε ατύχημα με το προσωπικό συντήρησης, θα πρέπει
να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως προσωρινή σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας,
χρησιμοποίηση ειδικών συνεργείων εξοπλισμένων με τα αντίστοιχα υλικά (κώνους, ειδικά ανακλαστικά
ενδύματα κ.λπ.).
Οι επεμβάσεις συντήρησης πρέπει να είναι προγραμματισμένες και να γίνονται σε περιόδους και ώρες
μειωμένης κίνησης οχημάτων.
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
1. Θέσεις δικτύων
1.1 ύδρευσης
1.2 αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 παροχής διαφόρων αερίων
1.5 παροχής ατμού
1.6 κενού
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 πυρόσβεσης
1.9 κλιματισμού
1.10 θέρμανσης
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο
έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες
εργασίες
Θα καταγραφούν από τον Ανάδοχο
2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1
Ουδέν
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 υαλοβάμβακας
3.3 πολυουρεθάνη
3.4 πολυστερίνη
3.5 άλλα υλικά
Ουδεμία
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4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες
στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης,
σημειακών φορτίων, κλπ.)
Ουδεμία
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι περιμετρικές
οδοί.
6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία
7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Ουδείς
8. Άλλες ζώνες κινδύνου
Ουδεμία
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ.
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)
Οι αγωγοί ομβρίων (ορθογωνικοί και σωληνωτοί) με τα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής θα πρέπει
να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (έλεγχος και συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα) για την
εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του
έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να
αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την
εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση
τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)
1. Εργασίες σε στέγες Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα
πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες
Οι αγωγοί ομβρίων (ορθογωνικοί και σωληνωτοί), καθώς και τα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής θα
πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικευμένο προσωπικό.
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
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6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ
6.1 Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κάποιες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη καθ΄
όλη την διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους
συντηρητές / επισκευαστές του.
6.1.1.

Όλες οι επεμβάσεις (συντήρηση) θα πρέπει να γίνονται από συνεργεία με εξοπλισμό (σήμανση,
κώνοι, αναλάμποντες φανοί, πλαστικά πλέγματα), για την αποφυγή ατυχήματος μεταξύ διερχόμενου
οχήματος και προσωπικού συντήρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται συμμόρφωση με το
τεύχος Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΣΕΟ).

6.1.2.

Οι επεμβάσεις στο έργο θα πρέπει να γίνονται περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης οχημάτων και
σε εποχές όπου δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

6.1.3.

Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο έργο θα πρέπει να απέχουν απόσταση μεγαλύτερη
από 5μ. από εναέρια δίκτυα ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις εντοπισμού και ύπαρξης
ηλεκτρικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή ο Ανάδοχος Συντήρησης ή ο υπεύθυνος του συνεργείου
συντήρησης υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση με το υπεύθυνο γραφείο της Δ.Ε.Η.

6.1.4.

Το δίκτυο αναμονής ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της οδού θα πρέπει να προστατεύεται από κάθε
είδους επέμβαση.

6.1.5.

Οι εργαζόμενοι στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον ανάλογο
εξοπλισμό και να είναι εξειδικευμένο προσωπικό για τις αντίστοιχες εργασίες.

6.1.6.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις συντήρησης του δικτύου απαιτούνται συνεννοήσεις
τόσο με την τοπική τροχαία όσο και με τους υπεύθυνους των τοπικών τεχνικών υπηρεσιών. Στην
περίπτωση που τεχνική υπηρεσία Δήμου αναλαμβάνει την συντήρηση της οδού οι συνεννοήσεις με
την τροχαία σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητες.
Στο παρόν τμήμα καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κλπ) καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

6.2. Πρόσβαση στην περιοχή του έργου κατά τη φάση συντήρησης.


Στην περίπτωση που η περιοχή που θα εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης γειτνιάζει με ενεργό δίκτυο
κυκλοφορίας οχημάτων, προκύπτουν προβλήματα πρόσβασης στην περιοχή του έργου, εμπλοκή με την
κυκλοφορία, έλλειψη αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π. και πρέπει να λαμβάνονται από τον Εργοδότη τα
παρακάτω μέτρα :
α. Ενημέρωση Τροχαίας
β. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
γ. Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση και διαχείριση της ενεργούς κυκλοφορίας.
δ. Οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης των μηχανημάτων του έργου.
ε. Επαρκής προειδοποιητικές σημάνσεις.
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6.3. Εργασίες σε φρεάτια και τάφρους
 Στις εκσκαφές, τα φρεάτια, τις τάφρους και τις υπόγειες εργασίες πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες
προφυλάξεις :
α.

Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών

β.

Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, καθώς και
από την εισροή ύδατος

γ.

Για να υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να διατηρεί την ατμόσφαιρα
κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία

δ.

Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς,
εισροής ύδατος ή υλικών

 Πριν από την έναρξη χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον προσδιορισμό και
τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια καλώδια και άλλα συστήματα εγκαταστάσεων
διανομής.
 Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής.
 Τα προϊόντα εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα πρέπει να τηρούνται σε απόσταση από
τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις.
 Σε περίπτωση εκτέλεσης ανυψωτικών εργασιών (Πτώσεις υλικών, ανεπάρκεια συρματόσχοινων,
ανατροπή ανυψωτικού κ.λ.π.) πρέπει να γίνεται επιλογή των κατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων
ανάλογα με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την καλή
λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων.
 Στην περίπτωση που εκτελούνται εργασίες μετατροπής συστημάτων αποχέτευσης – αποστράγγισης
υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης παρειών εκσκαφής. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου θα πρέπει να
κατασκευάζεται επαρκής αντιστήριξη και τα προϊόντα εκσκαφής να συγκεντρώνονται σε απόσταση
ασφαλείας από τα πρανή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει μεθοδολογία εργασίας και να
συμβουλευτεί τις Γεωτεχνικές μελέτες.
6.4. Εργασίες σε κλειστούς χώρους (Αντικατάσταση εξαρτημάτων- Επιθεώρηση συντήρηση
φρεατίων)
Χρήση αεραγωγών εφόσον υπάρχει κίνδυνος αναθυμιάσεων
Χρήση ΜΑΠ ( Κράνος /Αδιάβροχα παπούτσια (εργασίες σε υγρό περιβάλλον)/Γάντια /Φόρμα
εργασίας/Ανακλαστικός ρουχισμός (πχ γιλέκο)) για περιορισμού του κινδύνου από έκθεση σε βλαπτικούς
παράγοντες ·
Κάθε εργασία σε κλειστούς χώρους φρεατίου θα γίνεται με παρουσία τουλάχιστο δυο ατόμων (ένα εντός
του φρεατίου και ένα εκτός)
Τοποθέτηση προστατευτικού δικτύου ασφαλείας για περιορισμό του κινδύνου από πτώση αντικειμένων
Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόμενα οχήματα και
να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της
κυκλοφορίας,
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Για την εκτέλεση των εργασιών αντικατάστασης εξαρτημάτων θα πρέπει να έχουν δοθεί οι ειδικές οδηγίες
του προμηθευτή των εξαρτημάτων και Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
6.5. Γενικές οδηγίες κατά τη συντήρηση
 Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να αποφεύγονται οι σημειακές φορτίσεις από
τα μηχανήματα του έργου στα όρια των θέσεων που εκτελούνται επιχώσεις, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος
των καθιζήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους καθημερινά και πριν την έναρξη των
εργασιών αλλά και μετά από κάθε αλλαγή βάρδιας καθώς επίσης και μετά από έντονα καιρικά
φαινόμενα.
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει και να περιλάβει πρόγραμμα επιθεωρήσεων και μεθοδολογία
συντήρησης του έργου για την καλή λειτουργία του.
 Στο παράρτημα του ΦΑΥ θα προσαρτηθούν τα δελτία πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των υλικών
που θα ενσωματωθούν στο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας
του κατασκευαστή και του συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.
Ο τεχνικός ασφαλείας του φορέα που θα αναλάβει τη συντήρηση του δικτύου είναι υποχρεωμένος να
προσαρτήσει στο παράρτημα τα δελτία πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και σε ενδεχόμενες επισκευές της οδού.
Σημειώνεται ότι η προσκόμιση των δελτίων πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των υλικών είναι
νομοθετική υποχρέωση όλων των προμηθευτών
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.
Στο παρόν τμήμα θα καταγραφούν στοιχεία των προγραμματισμένων αναγκαίων επιθεωρήσεων και
συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου.
Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κτλ.) καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Η αποφυγή των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης,
καθαρισμού, επισκευών κτλ. προϋποθέτει την ύπαρξη ακριβούς μητρώου του έργου, εγχειριδίου
επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και τήρηση διαδικασιών.
 Σε τριμηνιαία βάση θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται, από ειδικευμένο συνεργείο, τα
φρεάτια υδροσυλλογής. Τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. από συντηρητή ή άλλο
ειδικευμένο συνεργείο.
 Επιπλέον, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο (μετά την χειμερινή και την θερινή περίοδο) θα
πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται, από ειδικευμένο συνεργείο, οι αγωγοί ομβρίων και τα
φρεάτια επίσκεψης.
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8. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
8.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Νόμος 1568/1985
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». (ΦΕΚ 177 Α/18-10-1985)
2. Π.Δ. 294/1988
«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1
παραγράφου 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». (ΦΕΚ 138 Α/21-06-1988)
3. Π.Δ. 105/1995
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση. µε
την Οδηγία 92/58/EOK». (ΦΕΚ 67/Α/95)
4. ΠΔ 16/1996
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/654/EOK». (ΦΕΚ10/A/96)
5. Π.Δ. 17/1996
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 212 Α/29-08-1996)
6. Π.Δ.155/2004
«Τροποποίηση του π.δ 395/94 ‘’ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ’’(Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ».
(ΦΕΚ 121/Α/5-7-2004)
8.2 ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1. Π.Δ. της 22-12-33
«Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων» (ΦΕΚ 406/Α/33).
2. Π.Δ.17/1978
«Περί συμπληρώσεως του από 22-12-1933 προεδρικού διατάγματος "Περί ασφαλείας εργατών και
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. Π.Δ. 1073/1981» (ΦΕΚ 20/Α/78).
3. Π.Δ. 95/1978
«Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούμενων σε εργασία συγκολλήσεως».(ΦΕΚ 20 Β/1978)
4. ΠΔ 216/1978
«Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων
υλών, δια περονοφόρων οχημάτων». (ΦΕΚ 47/Α/78)
5. Π.Δ. 778/1980
«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».(ΦΕΚ 193 Α/26-8-1980)
6. Π.Δ.1073/1981
«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων
αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού».(ΦΕΚ 260 Α/16-09-1981)
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7. Ν.1430/1984
«Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας ‘’που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική
βιομηχανία’’ και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή».(ΦΕΚ 49/Α/18-4-1984).
8. Π.Δ. 307/1986
«Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους».(ΦΕΚ 135 Α/29-08-1986)
9. Π.Δ. 94/1987
«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά
την εργασία». (ΦΕΚ 54/Α/87)
10.Π.Δ. 70α/1988
«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία».(ΦΕΚ 31/Α/88)
11.Π.Δ. 225/1989
«Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα». (ΦΕΚ 106 Α/2-05-1989)
12.Π.Δ.31/1990
Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 31/Α/90)
13.Π.Δ. 85/1991
«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 38/Α/91)
14.Π.Δ. 499/1991
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». (ΦΕΚ 180/Α/28.11.91)
15.Π.Δ. 77/1993
«Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ».(ΦΕΚ 34 Α/18-03-1993)
16.Π.Δ.377/1993
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές». (ΦΕΚ 160/Α/93)
17.Π.Δ. 395/1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από
εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ».
(ΦΕΚ 220 Α/19-12-1994)
18.Π.Δ. 396/1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών
ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ».
(ΦΕΚ 220 Α/19-12-1994)
19.Π.Δ. 397/1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 90/268/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 221 Α/19-12-1994)
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20.Π.Δ. 399/1994
«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ».(ΦΕΚ 221
Α/19-12-1994)
21.Π.Δ. 186/1995
«Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και
93/88/EOK». (ΦΕΚ 97/Α/95)
22.Π.Δ.18/1996
«Τροποποίηση του ΠΔ 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου
93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ». (ΦΕΚ 12/Α/96)
23.Π.Δ. 305/1996
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK». (ΦΕΚ 212/Α/96)
24.Π.Δ. 174/1997
«Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/EOK
και 93/88/EOK" (97/A) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/EK».(ΦΕΚ 150/A/97)
25.Π.Δ. 175/1997
«Τροποποίηση π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία"
(31/A) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/EOK». (ΦΕΚ 150/A/97)
26.Π.Δ. 62/1998
«Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ». (ΦΕΚ
67/Α/98)
27.Π.Δ. 15/1999
«Τροποποίηση του π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/EOK
και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 174/97 (150/Α),σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής».(ΦΕΚ 9/Α/99)
28.Π.Δ. 88/1999
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
93/104/ΕΚ». (ΦΕΚ 94/Α/99)
29.Π.Δ. 89/1999
«Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/EOK" (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου». (ΦΕΚ 94/Α/99)
30.Π.Δ. 90/1999
«Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία
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της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους"(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)». (ΦΕΚ 94/Α/99)
31.Π.Δ. 127/2000
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία
του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου». (ΦΕΚ
11/Α/2000)
32.Π.Δ.304/2000
«Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99 «τροποποίηση του π.δ 395/94 σε
συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου». (94/Α) (ΦΕΚ 241/Α/3-11-2000)
33.Π.Δ. 338/2001
«Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (14 ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)». (ΦΕΚ 227/Α/01)
34.Π.Δ. 339/2001
«Για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της
οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες». (ΦΕΚ 227/Α/01)
35.Π.Δ. 43/2003
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.399/94 «προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία
του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999)». (ΦΕΚ 44/Α/03)
36.Π.Δ. 176/2005
«Περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)». (ΦΕΚ 227/Α/05)
37.Π.Δ. 149/2006
«Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους
προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». (ΦΕΚ
159/Α/06)
8.3 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Υ.Α. ΒΜ5/30058
«Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός
κατοικημένων περιοχών». (ΦΕΚ 121 Β/23-03-1980)
2. Υ.Α. ΒΜ5/30428
«Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εκτός
κατοικημένων περιοχών». (ΦΕΚ 589 Β/30-06-1980)
3. ΑΠ 130646/84
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«Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας». (ΦΕΚ 154/Β/84)
4. Υ. Α. αρ. οικ.Νο Β. 4373/1205/1993
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία της Κοινότητας 89/686/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου
1989 για την συμμόρφωση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας».
(ΦΕΚ 187 Β/23-03-1993)
5. Υ.Α. οικ. 31245/1993
«Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». (ΦΕΚ 451/Β/93)
6. Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445
«Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την
ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών». (ΦΕΚ 756 Β/28-10-1993)
7. ΚΥΑ αρ.8881/94
«Τροποποίηση της ΥΑ 4373/1205/11.3.1993 για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/EOK και 93/68/EOK». (ΦΕΚ 450/Β/94)
8. Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997
«Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3- κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
96/58/ΕΚ 93». (ΦΕΚ 187/Β/23-3-93)
9. Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την μελέτη του έργου». (ΦΕΚ 266/01).
10.ΚΥΑ αρ. οικ. 15085/593/2003
«Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων». (ΦΕΚ 1186/Β/03)
11.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003
«Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών ως ελάχιστα όρια». (ΦΕΚ 946/Β/03)
12.Υ.Α. Δ13ε/4800/2003
«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία
απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων
(ΜΕ)». (ΦΕΚ 708/Β/03).

Ο Συντάξας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΑΣ
Αγρ.Τοπ. & Πολιτικός Μηχανικός

Η Επιβλέπουσα

Ζ. ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ

Aγρ. Τοπογράφος. Μηχ/κος

Ο Προϊστάμενος του Τμ. ΥΕ-ΛΕ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός
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