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Α. ΓΔΝΗΚΑ 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 
 

Σίηινο έξγνπ : 
««Δθζπγρξνληζκόο θαη Λεηηνπξγηθή 
Αλαβάζκηζε Πνιπδύλακνπ Ηαηξείνπ Καιιηάλωλ» 

Υξήζε: ΓΗΜΟΙΟ ΔΡΓΟ 

Πξνυπνινγηζκφο: 339.000,00  ΔΤΡΧ 

Ηκεξνκελία Γεκνπξάηεζεο :  

Έγθξηζε Γεκνπξάηεζεο:  

Δπηβιέπσλ Μεραληθφο:  

Αλάδνρνο:  

Πνζνζηφ Έθπησζεο:  

Ηκεξνκελία πκθσλεηηθνχ:  

Πνζφ πκθσλεηηθνχ:  

Ηκεξνκελία Δγθαηάζηαζεο:  

Ηκεξνκελία Πεξαίσζεο:  

 
2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ : 
Πξφθεηηαη λα γίλεη    ««Δθζπγρξνληζκφο θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Πνιπδχλακνπ Ιαηξείνπ Καιιηα-
λσλ» Πεξηιακβάλνληαη: 
 
1. Καηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ ηνηρίνπ απφ αξγνιηζνδνκή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ  θηγθιηδσκάησλ. 
2. Γηακφξθσζε αχιεηνπ ρψξνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 165,00 Μ2 κε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 
(βηνκεραληθνχ). 
3. Καηαζθεπή ζηεγαλνχ βφζξνπ δηαζηάζεσλ 2,50m*2,00m*3,00m.  
4. Καζαίξεζε κπαδσηήο βεξάληαο θαη δεκηνπξγία εηζφδνπ κε ηελ θαηαζθεπή    ξάκπαο  ΑΜΔΑ 
απφ αληηνιεζζεξφ βηνκεραληθφ δάπεδν θαη  ζθάιαο απφ αξγνιηζνκή.. 
5. Καζαηξέζεηο: Καζαίξεζε πιάθαο νξνθήο θαη πιάθαο δαπέδνπ.  
6. Καζαίξεζε ηεζζάξσλ εζσηεξηθψλ ππνζηπισκάησλ θαη δνθψλ. 
7. Καζαίξεζε ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ησλ έμη παξαζχξσλ θαη ησλ δπν ζπξψλ.  
8. Καζαίξεζε εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ κε εθαξκνγή πδξνβνιήο ζηηο εμσηεξηθέο θαη                  

     εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 
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    9. Δλίζρπζε ηεο ζεκειίσζεο ηεο θέξνπζαο αξγνιηζνδνκήο κε ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθήο   
         πεδηινδνθνχ. 

   10.Δθαξκνγή ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο  εζσηεξηθήο        
           ηνηρνπνηίαο. 

11.Δπαλαθαηαζθεπή ηεζζάξσλ ππνζηεισκάησλ, κεηά ησλ δνθψλ ηνπο. 
12.Καηαζθεπή δαπέδνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη  πεξηκεηξηθήο δνθνχ (κε θνξλίδα) ζηε   
        ζηέςε ηεο ηνηρνπνηίαο γηα ηελ έδξαζε μχιηλεο ζηέγεο. 
13.Αξκνιφγεκα  εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 
14.Δπίρξηζκα εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη  εζσηεξηθή ηνηρνπνηία . 
15.Πιήξσζεο  απφ γπςνζαλίδεο κε θαηάιιειε κφλσζε. 
16. Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, 
17.Δπέλδπζε ηνίρσλ  WC  κε  θεξακηθά πιαθίδηα. 

   18.Δπίζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο ζηελ βεξάληα εηζφδνπ. 

   19.Σνπνζέηεζε καξκάξηλσλ πνδηψλ ζηα παξάζπξα .  

   20.Καηαζθεπή μχιηλεο ζηέγεο κε ηζηκεληνθεξάκηδα. 

   21.Φεπδνξνθή νξπθηψλ ηλψλ. 
   22.Σνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ κε πξνζηαηεπηηθά ζηδεξά θηγθιηδψκαηα  
   23.Δζσηεξηθέο μχιηλεο ζχξεο . 
   24.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ. 
   25.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ηειεθψλνπ. 
   26.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. 
   27.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ ζπλαγεξκνχ. 
   28.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ θιηκαηηζκνχ. 
   29.Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
   30.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο. 
   31.Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ  απνρέηεπζεο. 
 

 

 

21. Αθξηβήο δηεύζπλζε  ηνπ έξγνπ : Γ.Γ. Καιιηάλσλ, Γήκνο ηθπσλίσλ 
 

22. ηνηρεία ηνπ έξγνπ: 
Φνξέαο έξγνπ: 6Η

 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ 

ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 

    Γηεπζχλνπζα ππεξεζία: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

23. ηνηρεία ζπληάμαληνο Φ.Α.Τ. :  

ίδεξε Δπαλζία, Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α’ Βαζκφ 
Μπιάλαο Αλδξέαο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε Α’ Βαζκφ 
 
 

24. Πεξηγξαθή θάζεωλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ηνπ 

Έξγνπ. Η ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα εθηειεζζνχλ είλαη ε αθφινπζε:  

Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ χδξεπζεο 

Τπφινηπεο εξγαζίεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν 
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Δξγαζίεο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν 

Η ζεηξά θάπνησλ απφ ηηο εξγαζίεο είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ή θάπνηεο εξγαζίεο λα γίλνπλ 

παξάιιεια, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.  

Β. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

1. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεχζεηο, ππνρσ-
ξήζεηο πξαλψλ, ζχγθξνπζε, αλαηξνπή νρήκαηνο θ.ι.π.) 

2. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ πηψζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ (θαζαηξέζεηο, θνξηνεθθνξηψ-
ζεηο, θ.ι.π.). 

3. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα, ιφγσ ειιηπνχο αθηλεηνπνίεζεο ή 
ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο. 

4. Κίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ αλχςσζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ (ζσιήλεο, κεηαιιηθέο α-
ληηζηεξίμεηο θ.ι.π.)  

5. Κίλδπλνο ιφγσ ρξήζεσο εθξεθηηθψλ.  
6. Πηζαλφο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο απφ ηα δίθηπα Γ.Δ.Η. ή ηα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα.  
7. Κίλδπλνο αηπρεκάησλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ απφιπηα κε ηα νκαδηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο 
 
Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΣΖΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

  Ο εξγνδφηεο (ΑΝΑΓΟΥΟ) νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζ` νηνλδήπνηε ζηηγκή παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη αηχ-
ρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή βνή-
ζεηα. 
  ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ είδνπο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρψξνη πξψησλ βνε-
ζεηψλ. 
  Οη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ, λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη κε θνξεία θαη 
λα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 « Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ζήκαλζε 
αζθαιείαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ » (67/Α). 
Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ 
ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σν πιηθφ απηφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα είλαη 
εππξφζηην. 
  Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο ή ζε βάζνο, πξέπεη λα 
είλαη ζηέξεεο θαη ζηαζεξέο αλάινγα κε : 
Α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο. 
Β. Σα αλψηεξα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο 
Γ. Σηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ. 
Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ δελ δηαζέηνπλ αξθεηή 
επζηάζεηα, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή κέζα 
ζηεξέσζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε άθαηξε ή αθνχζηα κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφ-
ινπ ή ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
  Η ζηαζεξφηεηα θαη ζηεξεφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηάιιεια, 
ηδίσο κεηά απφ ελδερφκελε αιιαγή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 
Καιφ είλαη λα απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε πιηθψλ, εξγαιείσλ ή άιισλ βαξέσλ αληηθεηκέ-
λσλ πιεζίνλ ησλ αλνηγκάησλ εθζθαθήο, γηα λα απνθιεηζηεί ν θίλδπλνο θαηνιηζζήζεσλ ή 
θαηαξξεχζεσο ησλ πξαλψλ. Η επηκειήο επηζεψξεζε ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ απφ 
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έκπεηξν πξφζσπν, νξηζκέλν απφ ηνλ εξγνδφηε κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ πηζαλή αλα-
ηξνπή ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θ.ι.π. 
  Η θφξησζε, ε εθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ ζα γίλεηαη κε ηέ-
ηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν άηνκα, ιφγσ θαηάπησζεο, θχιηζεο, αλα-
ηξνπήο θαηάξξεπζεο ε ζξαχζεο αληηθεηκέλσλ θαη ε ελαπφζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζε θαηάι-
ιειν ρψξν. 
  Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε, ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα θαη θξνληίδα ψζηε 
θαλείο λα κελ θηλδπλεχζεη απφ θαηάξξεπζε ή πηψζε αληηθεηκέλσλ. 
Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο 
πιηθψλ πξέπεη: 

Α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππ` φςηλ ζην 
κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 

Β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα ε-
γθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππ` φςηλ ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε 
ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
  Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ δηαθίλε-
ζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα. 
  Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη ε πηψζε ησλ ελ ιφγσ 
νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ. 
Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ, πξέπεη λα είλαη ε-
θνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ψζηε ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ κε-
ραλήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηελ πηψζε αληηθεηκέλνπ. 
  Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θ.ι.π., πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή ηνλ 
νδεγφ θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
  Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ κεραλν-
θίλεησλ ή κε εξγαιείσλ ρεηξφο πξέπεη: 
Α. Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππ` φςηλ, ζην κέηξν 
ηνπ δπλαηνχ, ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 

Β. Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
Γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
Γ. Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθ-

παίδεπζε. 
  ηηο εθζθαθέο θαη ηα θξεάηηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο: 

Α. Γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ. 
Β. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλσλ, 

θαζψο θαη απφ ηελ εηζξνή χδαηνο. 
Γ. Γηα λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα δηαηεξεί 

ηελ αηκφζθαηξα θαηάιιειε γηα ηελ αλαπλνή, ρσξίο λα παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ π-
γεία. 

Γ. Γηα λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε πεξί-
πησζε ππξθαγηάο, εηζξνήο πδάησλ ή πιηθψλ. 
Δάλ ρξεηαζηεί ε ρξήζε εθξεθηηθψλ, ν γνκσηήο θαη ν ππξνδφηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 
ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, ελψ ηα εθξεθηηθά ζα είλαη λφκηκα, αγνξαζκέλα θαη ζα απνζεθεχ-
νληαη ζε θαηάιιεινπο θαη αζθαιείο ρψξνπο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
  Σέινο γηα ηελ απνθπγή πξνβιέςηκνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο εθηζηνχκε ηελ 
πξνζνρή ηνπ εξγνιάβνπ, ππεξγνιάβνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε θαηάιιεισλ α-
ηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπο, αλά θάζε εξγαζίαο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα 
άξζξα 102-108 ηνπ Π.Γ. 1073/81, πξνζηαζία ζψκαηνο (θφξκα), πξνζηαζία θεθαιηνχ 
(θξάλνο), πξνζηαζία ρεξηψλ (γάληηα), πξνζηαζία πνδηψλ (γάληηα), πξνζηαζία αθνήο (σ-
ηναζπίδεο), πξνζηαζία νθζαικψλ (γπαιηά κε βξαρίνλεο, πξνζσπίδεο), θ.ι.π. 
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  Σα αλψηεξα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ ζπ-
γθεθξηκέλν θίλδπλν, λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα ζπληεξνχληαη πεξηνδηθά, λα 
θαζαξίδνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη κε επηκέιεηα. 
  Δπίζεο θαζέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξν-
θπιάμεηο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε πξάμε ε 
νπνία ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν νπνηνλδήπνηε άιιν εξγαδφκελν ζην εξγνηάμην. 
 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

1. ήκαλζε εξγνηαμίνπ 

  Η ζήκαλζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζήκαλζεο 
νδψλ, δειαδή ζα παξέρεη ηελ έγθαηξε θαη ζηαδηαθή ελεκέξσζε ησλ θηλνχκελσλ ζηελ 
πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηελ πξνεηδνπνίεζή ηνπο γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο θαη ηέινο ηελ ξχζκηζε ηεο θίλεζεο ηνπ, ψζηε ε δηέιεπζή ηνπο λα πξαγκα-
ηνπνηείηαη κε αζθάιεηα θαη κε ηελ ιηγφηεξε δπλαηή ηαιαηπσξία νδεγψλ θαη πεδψλ. 
  θνπφο ηεο ζήκαλζεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θηλνχκελσλ κε ηξφπν άκεζν θαη ζπλερή, 
ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θαηάρξεζε ρξεζηκνπνίεζεο πηλαθίδσλ, ψζηε λα επηθέξνπλ ζχγ-
ρπζε, θνχξαζε θαη λα αιινηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζήκαλζεο. 
Λήθζεθαλ ππφςε : 
Α) Σν είδνο, νη απαηηήζεηο θαη ε έθηαζε ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
Β) Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδψλ. 
Γ) Ο Κ.Ο.Κ. θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα : 

4) ήκαλζεο νδψλ κε πηλαθίδεο 
5) ήκαλζε νδνζηξψκαηνο κε δηαγξακκίζεηο 
9) ήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο 
10) Δγθαηάζηαζε κέζσλ ζήκαλζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο 
47) Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο 
52) Μέηξα ξχζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο 
     

Γ) Η κε αξηζ. ΒΜ/30058/1983 (Φ.Δ.Κ. 121/Β/23-3-1983), απφθαζε ηνπ ΤΓΔ «Έγθξηζε 
Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέ-
λσλ πεξηνρψλ». 
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2. Δξγνηαμηαθνί ρώξνη- Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ –Υώξνη πγηεηλήο 
Οη απνζεθεπηηθνί ρώξνη πιηθώλ θη νη αλάγθεο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη  λα πιεξνύλ 
ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.1073/813. Υξόλνο Πεξαίωζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Ο  Κύξηνο ηνπ Έξγνπ                                        Ο  Αλάδνρνο  

Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ νξίδεηαη θαη είλαη ελλέα (9) κήλεο  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκ-
βαζεο.ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

(ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 12 ΣΟΤ Π.Γ. 305/96) 

1. Έξγν  

««Δθζπγρξνληζκφο θαη Λεηηνπξγηθή 
Αλαβάζκηζε Πνιπδχλακνπ Ιαηξείνπ 
Καιιηάλσλ» 

 

2. Κχξηνο ηνπ έξγνπ 
6

ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ-

Ιφλησλ Νήζσλ-Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδνο 

3. Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ  ………….. 

4. Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                               
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ                            
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

5. Πξντζηακέλε Αξρή  

6. Μειέηε-ηεχρε Γεκνπξαζίαο  

7. 
πληνληζκφο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο θαηά 
ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

 

8. Έλαξμε εξγαζηψλ  

9. πκβαηηθή πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ 10 κήλεο 

10. Δίδνο εξγνηαμίνπ  

11. Δίδνο έξγνπ 
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΑ 

            
            ηνηρεία αλαδφρνπ: 
  

12. Αλάδνρνο  

13. Δπηβιέπνληεο έξγνπ  

14. Βνεζνί επηβιέπνληεο  

15. 
πληνληζηέο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ 

 

16. Τπεξγνιάβνη – Αληηθείκελα  

17. Αξηζκφο ζπλεξγείσλ  

18. Μέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

. 
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ΣΡΗΠΟΛΖ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2019 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΜΑΕΧΜΔΝΟΤ 
Αξρ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο 

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 
 
 
 

ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

 
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  
 
 
 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΧΣΟΓΗΑΝΝΖ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 
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