
     1 

   

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ: 

 

 

 

 

 

 

υντήρηση αγροτικού κτηνιατρείου 

Θάσου  

 

 

35.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

  
 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  ( .Α.Τ.) 
     
 
1.Δίδορ ηος έπγος και σπήζη αςηού 
 
Τν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζέκα 
θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 
 
2.ύνηομη πεπιγπαθή ηος έπγος 
 

Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/ ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο 

ηκήκαηνο ηεο ζηέγεο θαη ησλ θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. 
 
3. Γιεύθςνζη ηος έπγος 
 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζην αγξνηηθό θηεληαηξείν Ληκέλα ζηελ λήζν Θάζνπ. 
 
4. ηοισεία ηος κςπίος ηος έπγος 
 
Π.Ε. Καβάιαο: Εθπξόζσπνο Μαξθόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Καβάιαο, 

νδόο Εζληθήο Αληίζηαζεο 20, Καβάια 

 
5.  ηοισεία ηυν ζςνηαξάνηυν ηο .Α.Τ. 
 
Σπαζνπνύινπ Ήξα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Ε.  ζηε Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάιαο, Εζληθήο 
Αληίζηαζεο 20. 
 
 
 
6.  ηοισεία ηυν ςπεύθςνυν ενημέπυζηρ / αναπποζαπμογήρ ηος .Α.Τ. 
 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

7. ηοισεία ηυν θάζευν εκηέλεζηρ ηος έπγος και ηυν εθαπμοζομένυν καηά θάζη 
μεθόδυν επγαζίαρ  

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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Η ζπληήξεζε/ επηζθεπή/ αλαθαηαζθεπήο ηκήκαηνο ηεο ζηέγεο θαη ησλ θζαξκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ειέρζε ε θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζησζεί ην 

είδνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ. Σηελ ζπλέρεηα εθπνλείηαη ε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηα αλακελόκελα θνξηία. Αθνύ εγθξηζεί ε κειέηε 

ηα ηθξηώκαηα ηνπνζεηνύληαη θαηαιιήισο. Σηε ζπλέρεηα : 

1) Καζαηξνύληαη ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ησλ ζαζξώλ ηκήκαησλ ησλ επηρξηζκάησλ ηεο 
ηνηρνπνηίαο πνπ έρεη θζαξεί. 

2) Αλαθαηαζθεπάδνληαη ην ηκήκα ηεο ζηέγεο θαη ησλ επηρξηζκάησλ πνπ έρνπλ θαζαηξεζεί. 
3) Φξσκαηίδεηαη ην θηίξην εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ρξώκαηα επηινγήο ηεο Υπεξεζίαο. 
4) Όπνπ ρξεηάδεηαη ζπληεξείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη ν ε/κ εμνπιηζκόο ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη 

θζαξεί ή θαη νηηδήπνηε κηθξνϋιηθό ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε. 
Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνύ κεραλήκαηνο 
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ Δεκνζίσλ έξγσλ, ηνπο όξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
κειέηεο, ηα εγθεθξηκέλα δηαηάγκαηα, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο, ησλ ΠΤΠ, ησλ ΕΤΕΠ θαη ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 
  

 

8. Μέηπα για ηην ππόλητη και αποηποπή ηυν κινδύνυν 
 
 

 Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη αζθάιεηα ζηε δηέιεπζε ηωλ δηεξρόκελωλ νρεκάηωλ: 

 Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξόθιεζεο 
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ από ηελ ζύγρξνλε θπθινθνξία ηεο νδνύ ζα γίλεη θαηάιιειε 
ζήκαλζε κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζηελ αξρή ζην  ηέινο θαη θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο πνπ ζα ζπληαρζεί από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  
 Επίζεο κε κέξηκλα ηνπ  αλαδόρνπ ζπληνληζηέο αζθαιείαο ζα ξπζκίδνπλ ηελ 
θπθινθνξία γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ εξγαδόκελσλ όζν θαη ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ 
θαη ησλ πεδώλ. 
           Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ώζηε λα 
απνθιείεηαη ε πξόζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία. 
           Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηώπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνύ ηύπνπ 
π.ρ. πξνθαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό). Ελαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθνύ πιέγκαηνο έληνλνπ ρξώκαηνο. 
 
Μέηξα πξνζηαζίαο εξγαδνκέλωλ : 
 
            Θα πξέπεη θαηαξρήλ λα νξηζηεί από ηνλ αλάδνρν ππεύζπλνο  Μεραληθόο - 
εξγνηαμηάξρεο. Ο ππεύζπλνο κεραληθόο ζα πξέπεη : 

 Να ειέγρεη ηελ θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζηώζεη ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
θέξνληα νξγαληζκνύ θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ιάβεη ηα 
απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία  όισλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηώλ εληόο θαη εθηόο ηνπ θηηξίνπ. 
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 Να εμεηάδεη ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο θαζ΄όιε 
ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα απνθπγήο 
απηώλ. 

 Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ εθπόλεζε Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε 
Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην. 

 Να ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδεγό γηα ηελ κειέηε θαη ηηο επηηόπνπ ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

 Να ειέγρεη αλ ν εμνπιηζκόο θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεξγείνπ επαξθνύλ γηα ηελ 
αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη λα κεξηκλεί γηα ηελ ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθό 
ηνπ όισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί. 
Να επηζεσξεί ην πξνζσπηθό ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηώζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο από απηνύο. Γεληθόηεξα λα 
εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο 
ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 
ηξίησλ. 

 Να επηβιέπεη όιε ηελ δηαδηθαζία, λα δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο ζύκθσλεο κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ, λα ελεξγεί 
θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο 
ηελ δηεπζύλνπζα Υπεξεζία γηα ηα ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ.   
Τν δηαζέζηκν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ κειέηε. Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηνπο γύξσ ηνπο. 

Οη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα, 
νρήκαηα, εμνπιηζκό θαη θηλνύκελα θνξηία. 

Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν ξνπρηζκό-εμνπιηζκό θαη 
θξάλνο. Η αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη ρώξνπο. 

Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή 
θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη  λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ 
κόλνη ηνπο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
αξκόδηνπο θνξείο, ε ηπρόλ ύπαξμε θαη ζέζε δηθηύσλ. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξόηππνπ ΕΛΟΤ ΗD 384. Η ίδηα 
πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κα ειεθηξηθό 
ξεύκα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ 
ηύπνπ κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Επίζεο πξέπεη λα 
θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο- αληηειεθηξνπιεμηαθόο 
απηόκαηνο). Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν 
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη. 

Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη  ην πέξαζκα θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Ελαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή ην πέξαζκά ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. Σε 
απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζή ηνπο. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ κεηαιιηθώλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή ηελ πξόθιεζε 
δεκηώλ. 
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Ορήκαηα, ρωκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα  δηαθίλεζεο πιηθώλ 

απνξξηκκάηωλ : 

              Πξηλ από θάζε δηαθίλεζε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε  ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε 
θαη νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο (ΠΔ 397/1994))  
               Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα 
δηαθίλεζεο πιηθώλ: 
           Θα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα. 
           Θα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρόλ κεηαηξνπέο ζα 
εγθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
           Θα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά θαη από πξόζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο 
απαηηνύκελεο άδεηεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.        
           Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ 
θαζώο θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθώλ, ζα έρνπλ ιάβεη  εηδηθή  εθπαίδεπζε ζα 
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε από ηελ λνκνζεζία άδεηα. 
           Θα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα  ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ησλ ελ ιόγσ 
νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρώξν εθζθαθήο ή ζην λεξό. 
           Τα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθώλ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα  κε ηα  θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  θαηαζθεπαζηή 
ώζηε νδεγόο λα πξνζηαηεύεηαη θαηά ηεο ζύλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ 
κεραλήκαηνο, θαζώο θαη θαηά ηεο πηώζεο αληηθεηκέλσλ. 
           Τα θνξηεγά πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα πιηθά (ακκνράιηθα – ζξαπζηό πιηθό) ζα είλαη 
θαηάιιεια επηθαιπκκέλα ώζηε λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 
θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ  επί ηεο νδνύ. 
           Μεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηα κεραλήκαηα, ηα νρήκαηα θαη γεληθά ν 
εμνπιηζκόο  ζα θπιάγνληαη ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν. 
            
 
Εγθαηαζηάζεηο – κεραλέο- εμνπιηζκόο –κεραλνθίλεηα ή κε εξγαιεία ρεηξόο. 

Θα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο. 
Θα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
Θα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
Θα ρξεζηκνπνηνύληαη από εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα όξγαλα ππό πίεζε ζα παξαθνινπζνύληαη θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 
             

Χώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ.          

           Τα πιηθά ζα απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιεια επηιεγκέλν ρώξν εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. Γηα 
ηελ απνθνκηδή ησλ άρξεζησλ ή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
κεγάισλ θάδσλ (containers) ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 
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Πξώηεο βνήζεηεο    

Μέξηκλα γηα ηελ ύπαξμε θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ηθαλνύ γηα 
ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.     
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