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ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΣΜΖΜΑ Α'
ΓΔΝΗΚΑ
1.

Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
Σν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ.

2.

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:
ηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ
παξαθάησ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ:
Σα βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη
ζπλήζε πιηθά, φπσο μχιηλα θνπθψκαηα, γπςνζαλίδεο, ζεξκνκνλσηηθά πιηθά,
θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, θσηηζηηθά, θαη ινηπά ΗΜ

πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ

νινθιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
πλνπηηθά, νη πξνβιεπφκελεο θχξηεο εξγαζίεο ζην θηίξην είλαη νη εμήο:


Απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ ηνπ Ιζνγείνπ θαη ηνπ Οξφθνπ θη
αληηθαηάζηαζε ηνπο κε μχιηλα ελεξγεηαθά παινζηάζηα..



Απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ ηνπ Τπνγείνπ θη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε
λέα μχιηλα πεξζηδσηά θνπθψκαηα ρσξίο παινπίλαθα.



Αλαθαηαζθεπή πνδηψλ παξαζχξσλ.



Απνμήισζε ησλ παιαηψλ ζπξψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, θη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε
μχιηλεο ελεξγεηαθέο.



Θεξκηθή

κφλσζε

θελνχ

ππάξρνπζαο

θεξακνζθεπήο

κε

παξζέλν

νξπθηνβάκβαθα.


Σνπνζέηεζε εζσηεξηθήο επέλδπζεο κε δηπιή γπςνζαλίδα θαη ζεξκνκφλσζε.



Αλάξηεζε ζηελ Οξνθή ηνπ Ιζνγείνπ λέαο ςεπδνξνθήο απφ γπςνζαλίδα.



Απνθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ θνξέα εμψζηε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ
ζαλίδσλ ηνπ δαπέδνπ ηνπ.



Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ.



Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ.



Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ κε λέα ηερλνινγίαο LED

Γηα ηo έξγν Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ:
•

Δξγαιεία ρεηξφο ειεθηξηθά θαη κε (κηθξά θνκπξεζζέξ, ηξππάληα, θφθηεο θιπ).

•

Δξγαιεία εδάθνπο ειεθηξηθά (κεραλέο παξαζθεπήο θνληακάησλ, θιπ), ζηδεξά
πιαίζηα γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ηθξησκάησλ φπνπ απηά απαηηνχληαη, θιπ.

.Α.Τ.
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•

Μηζζσκέλνο θνξησηήο γηα ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε
κηζζσκέλα θνξηεγά, γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ
θαζαηξέζεσλ ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαζψο θαη
ειαθξά θνξηεγά γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ λέσλ πιηθψλ.

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:

3.

Σν θηίξην βξίζθεηαη εληφο νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Καξχηαηλαο ηνπ Γήκνπ
Μεγαιφπνιεο Αξθαδίαο.
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:

4.

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ
ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ:

5.

......................................................................................................
Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά

6.

θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο.
(Πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθφ ηξφπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο εξγαζίαο
πνπ εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιφκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, ηα
ρξεζηκνπνηνχκελα ζε θαζεκία κεραλήκαηα, ηα θπξηφηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξφπνη
νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο δηαθίλεζεο πιηθψλ, θιπ.).
1. Απνμήισζε θνπθσκάησλ κε ζπλήζε εξγαιεία ρεηξφο
2. Απνμήισζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε ζπλήζε εξγαιεία ρεηξφο
3. Απνθνκηδέο φισλ ησλ πιηθψλ θαζαηξέζεσλ κε ηα ρέξηα θαη θαηά πεξίπησζε κε
ρξήζε θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
4. Ξχιηλα θαη κεηαιιηθά θνπθψκαηα (αληηθαηάζηαζε)
5. Δπέλδπζε ηνίρσλ κε γπςνζαλίδεο επί κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ
6. Φεπδνξνθή αλεξηεκέλε κε γπςνζαλίδεο
7. Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ κε ρξήζε θηλεηψλ ηθξησκάησλ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην
8. Μνλψζεηο παληφο ηχπνπ
9. Πιήξεηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ρξήζε ζπλήζσλ εξγαιείσλ ρεηξφο
Γηα ηελ θαηαζθεπή φινπ ηνπ έξγνπ επί ηφπνπ:
-

Υξεζηκνπνηνχληαη: θαηάιιεια κεραλήκαηα, κηθξά ειεθηξηθά θνκπξεζζέξ ρεηξφο,
ειεθηξηθφο θφθηεο κεηάιισλ, εξγαιεία ρεηξφο (ζθεπάξληα, κεηαιιηθνί κνρινί, θηπάξηα,
θαξφηζηα, δεκπίιηα).

-

Βνεζεηηθά κέζα: Σππνπνηεκέλεο πηπζζφκελεο κεηαιιηθέο θιίκαθεο, κεηαιιηθά ηθξηψκαηα

.Α.Τ.
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-

Γηαθίλεζε: Σα πξντφληα θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ κεηαθέξνληαη κε απηνθίλεηα θαη
απνξξίπηνληαη ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηελ αζηπλνκία.

ΣΜΖΜΑ B'
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΘΟΤΝ
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Οδεγίεο ύληαμεο
πκπιεξψλνληαη oη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ
πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ», θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο
θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο».
Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ:
1) Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο - ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηψκελνπ
έξγνπ φπσο απηέο απαξηζκνχληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ
πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιφγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε φινπο ηνπο πίλαθεο (αλ
ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζφηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη
αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ).
2) Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Η επηζήκαλζε
γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ πίλαθα, φπνπ
αληίζηνηρα εληνπίδεηαη ε πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη
ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ.
O αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη:
είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε /
ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια
ζε παιαηά νηθνδνκή),
είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξyνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην
έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.),
είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί είλαη
πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή
θαπζίκσλ).
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O αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ:
είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν (π.ρ.
θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ, ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην),
είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ
θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),
είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη
κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο
θαχζσλα).
O αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο Θεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3
πεξηπηψζεηο.

Φ (1)
Α
Σ
Ε
Ι
Σ (2)
Ε
Ρ
Γ
Α (3)
Σ
Ι
Α
Σ

1.1

Έξγα Πξνεξγαζηψλ-θαζαηξέζεσλ
1.1.1 Απνμειψζεηο θνπθσκάησλ
1.1.2.
1.1.3

2.1

Έξγα Οηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ
2.1.1. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ
2.1.2. Δπελδχζεηο ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο
2.1.3 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ

3.1

Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ
3.1.1. Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
3.1.2. Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ
3.1.3.

Κίλδπλνη

Πεγέο θηλδύλσλ

Φάζε 1ε
1 Φ 21.1 3
ρ
ρ

Φάζε 2ε
1 Φ 22.1 3

Φάζε 3ε
1 2 3

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο

01100.
Φπζηθά πξαλή

.Α.Τ.

01101

Καηνιίζζεζε - Απνπζία / αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο

01102

Απνθνιιήζεηο - Απνπζία / αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο

01103

ηαηηθή επηθφξηηζε - Δγθαηαζηάζεηο /
εμνπιηζκφο

01104

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Φπζηθή αηηία

01105

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Αλαηηλάμεηο
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01200.
Σερλεηά πξαλή
& Δθζθαθέο

01300.
Τπόγεηο
εθζθαθέο

01400.
Καζηδήζεηο

01106

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Κηλεηφο
εμνπιηζκφο

01201

Καηάξξεπζε - Απνπζία / αλεπάξθεηα
ππνζηήξημεο

01202

Απνθνιιήζεηο - Απνπζία / αλεπάξθεηα
πξνζηαζίαο

01203

ηαηηθή επηθφξηηζε - Τπεξχςσζε

01204

ηαηηθή επηθφξηηζε - Δγθαηαζηάζεηο /
εμνπιηζκφο

01205

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Φπζηθή αηηία

01206

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Αλαηηλάμεηο

01207

Γπλακηθή επηθφξηηζε - Κηλεηφο
εμνπιηζκφο

01301

Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ.
Αλππνζηήισηα ηκήκαηα

01302

Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ.
Αλεπαξθήο ππνζηχισζε

01303

Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ.
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε

01304

Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξναβνιήο

01401

Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο
εθζθαθέο

01402

Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή

01403

Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ

01404

Δξππζκφο

01405

Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο

01406

Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα

01407
01408

Τπνζθαθή / απφπιπζε
ηαηηθή επηθφξηηζε

01409

Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία

01410

Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο
αηηία

01411
01412
01501
01500.
Άιιε πεγή

Γξάζε θπκάησλ
Γξάζε ξεπκάησλ

01502
01503

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό

.Α.Τ.
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02100.
Κίλεζε
νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ

02200.
Αλαηξνπή
νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ

02300.
Μεραλήκαηα κε
θηλεηά κέξε

02400.
Δξγαιεία
ρεηξόο

02500.
Πισηά
λαππεγήκαηα

02101

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο

02102

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ

02103

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ
εκπνδίνπ

02104

πζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο

02105

πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο ζηαζεξνχ εκπνδίνπ

02106

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο
ζπζηεκάησλ

02107

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο
αθηλεηνπνίεζε

02108

Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο
πξνζηαζία

02109
02201

Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο
Αζηαζήο έδξαζε

02202

Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ

02203
02204
02205
02206
02301

Έθθεληξε θφξησζε
Δξγαζία ζε πξαλέο
Τπεξθφξησζε
Μεγάιεο ηαρχηεηεο
ηελφηεηα ρψξνπ

02302

Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο

02303

Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ
ηκεκάησλ - πηψζεηο

02304

Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. Σκεκάησλ παγηδεχζεηο κειψλ

02305

Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα &
ηκήκαηά ηνπο

02306
02401
02402
02403
02501

.Α.Τ.

πγθξνχζεηο πισηνχ

02502

πγθξνχζεηο πισηνχ - ζηαζεξνχ
εκπνδίνπ

02503

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο
ζπζηεκάησλ

02505

Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο
αθηλεηνπνίεζε
Βχζηζε

02601

Βιάβεο ζπζθεπψλ παξνρήο νμπγφλνπ

02602

πγθξνχζεηο πισηνχ ζπλνδείαο δχηε πισηνχ

02504

02600.
Καηαδπηηθό
ζπλεξγείν

Θξαχζε ζπξκαηφζρνηλνπ γεξαλψλ
Αεξνζπκπηεζηήο.
Ηιεθηξνζπγθφιιεζε
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02700. Άιιε
πεγή

02603

Βχζηζε πισηνχ ζπλνδείαο

02604

Σξαπκαηηζκφο δχηε απφ δηαπιένλ
ζθάθνο

02701
02702
02703

03000. Πηώζεηο από ύςνο
03100.
Οηθνδνκέο θηίζκαηα

03200.
Γάπεδα
εξγαζίαο πξνζπειάζεηο

03300.
Ηθξηώκαηα

03101
03102
03103
03104
03201

Καηεδαθίζεηο
Κελά ηνίρσλ
Κιίκαθα
Δξγαζία ζε ζηέγεο
Κελά δαπέδσλ

03202

Πέξαηα δαπέδσλ πξνο ζάιαζζα

03203
03204
03205

Δπηθιηλή δάπεδα
Οιηζζεξά δάπεδα
Αλψκαια δάπεδα

03206

Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ

03207

Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο

03208

Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο

03209

Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία
αλάξηεζεο

03210

Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ

03211
03301

Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε
Κελά ηθξησκάησλ

03302

Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο

03303

Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο

03305

Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ
ηθξηψκαηνο
Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε

03401

Πηψζε κειψλ ζηελ εθζθαθή

03402
03501
03502

Φξέαξ

03304

03400.
Σάθξνη/θξέαηα
03500.
Άιιε πεγή

1

1

1

1

1

1

03503

04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά ζξαύζκαηα

04100.
Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο

.Α.Τ.

04101

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ

04102

Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ

04103

Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ

04104

Απνζήθεο εθξεθηηθψλ

04105

Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ
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04200.
Γνρεία θαη
δίθηπα ππό
πίεζε

04300.
Αζηνρία
πιηθώλ ππό
πίεζε

04400.
Δθηνμεπόκελα
πιηθά
04500.
Άιιε πεγή

04106

Γηαθπγή - έθιπζε εθξεηηθψλ αεξίσλ θαη
κηγκάησλ

04201

Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ

04202
04203
04204
04205

Τγξαέξην
Τγξφ άδσην
Αέξην πφιεο
Πεπηεζκέλνο αέξαο

04206

Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο
ιπκάησλ

04207
04208

Γίθηπα χδξεπζεο
Διαηνδνρεία /πδξαπιηθά ζπζηήκαηα

04301

Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε

04302

Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ

04303

Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ

04304
04305
04306

πξκαηφζρνηλα
Δμνιθεχζεηο
Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ

04401

Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα

04402
04403
04501
04502
04503

Ακκνβνιέο
Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο

05000. Δθξήμεηο – Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ

05100.
Κηίζκαηα θέξσλ
νξγαληζκόο

05200.
Οηθνδνκηθά
ζηνηρεία

05101

Αζηνρία. Γήξαλζε

05102

Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε

05103

Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε

05104

Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή
θαηαπφλεζε

05105
05106

Καηεδάθηζε
Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ

05201

Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ

05202

Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ

05203

Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ

05204

Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα

05205

Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε

05206

Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε

05207

Καηεδάθηζε
Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ

05208

.Α.Τ.

1
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05300.
Μεηαθεξόκελα
πιηθά Δθθνξηώζεηο

05400.
ηνηβαζκέλα
πιηθά
05500.
Άιιε πεγή

06100.
Δύθιεθηα πιηθά

06200.
πηλζήξεο &
βξαρπθπθιώκα
ηα

06300.
Τςειέο

.Α.Τ.

05301

Μεηαθνξηθφ κεράλεκα.
Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα

05302

Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε

05303

Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε

05304

Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο
έδξαζε

05305

Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε

05306

Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ

05307

Πξφζθξνπζε θνξηίνπ

05308

Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ
κήθνπο

05309

Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ
θνξηίσλ

05310

Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε

05311
05401

Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ
Τπεξζηνίβαζε

05402
05403
05501
05502
05503

Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ
ζσξνχ
Αλνξζνινγηθή απφιεςε

06101

Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ

06102

Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ

05103

Μνλσηηθά, δηαιχηεο. PVC θιπ εχθιεθηα

05104

Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο

06105

Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά

06106

Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα

06107

Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο.
Αλεπαξθήο πξνζηαζία

06201

Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε

06202

Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε

06203

Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε

06204

Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ
ζπηλζήξα

06301

Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο

9

ζεξκνθξαζίεο

06400.
Άιιε πεγή

06302

Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο

06303

Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο

06304
06305
06401
06402
06403

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο
Ππξαθηψζεηο πιηθψλ

07000. Ζιεθηξνπιεμία

07100.
Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο

07200.
Δξγαιεία κεραλήκαηα
07300.
Άιιε πεγή

07101

Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα

07102

Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα

07103

Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα

07104

Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα

07105

Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ

07106

Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία

07201

Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα

07202
07301
07302
07303

Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

08000. Πληγκόο / Αζθπμία

08100.
Νεξό

08200.
Αζθπθηηθό
πεξηβάιινλ

.Α.Τ.

08101

Τπνβξχρηεο εξγαζίεο

08102

Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε

08103

Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ

08104

Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε

08105

Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο.
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο

08106

Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε

08107

Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο.
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο

08108

Πιεκκχξα / Καηάθιηζε έξγνπ

08109

Ιζρπξνί θπκαηηζκνί

08201

Βάιηνη, ηιχο, θηλνχκελεο άκκνη

08202

Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί

08203

Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, θιπ.

08204

Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα
νμπγφλνπ
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08300.
Άιιε πεγή

08301
08302
08303

09000. Δγθαύκαηα

09100.
Τςειέο
ζεξκνθξαζίεο

09200.
Καπζηηθά
πιηθά
09300.
Άιιε πεγή

09101

πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο

09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

Τπέξζεξκα ξεπζηά
Ππξαθησκέλα ζηεξεά
Σήγκαηα κεηάιισλ
Άζθαιηνο / πίζζα
Καπζηήξεο
Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ
Αζβέζηεο
Ομέα

1000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο

10100.
Φπζηθνί
παξάγνληεο

10101
10102
10103

Αθηηλνβνιίεο
Θφξπβνο / δνλήζεηο
θφλε

10104

Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο

10105

Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο

10106

Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10107

Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10108

Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο

10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204

Τπεξπίεζε / ππνπίεζε

10205
10200.
Υεκηθνί
παξάγνληεο

10300.
Βηνινγηθνί
παξάγνληεο

.Α.Τ.

10206

Γειεηεξηψδε αέξηα
Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ
Ακίαληνο
Αηκνί ηεγκάησλ
Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο,
κνλσηηθά, δηαιχηεο
Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ

10207

Καπζαέξηα κεραλψλ εζσηεξηθήο
θαχζεο

10208

πγθνιιήζεηο

10209

Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο

10210
10211
10212
10301
10302

Μνιπζκέλα εδάθε
Μνιπζκέλα θηίξηα

10303

Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο,
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο

10304

Υψξνη πγηεηλήο
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10305
10306
10307

ΣΜΖΜΑ Γ'
ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ
ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο, φπσο απηέο
έρνπλ επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ ηκήκαηνο Β, ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήηκε κέηξσλ πξνζηαζίαο.

ΣΜΖΜΑ Γ'
ΠPOΘETA TOIXEIA
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
ην έξγν απηφ, ιφγσ κηθξήο θιίκαθαο έξγνπ θαη είδνπο πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ,
δελ απαηηείηαη λα νξηζηνχλ :
1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ
3. Υψξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
4. Υψξνη απνζήθεπζεο
5. Υψξνη ζπιινγήο άρξεζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθψλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν
ηξφπνο απνθνκηδήο ηνπο)
6. Υψξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ
7. Άιια ζεκεία, ρψξνη ή δψλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ
Λφγσ θχζεο ηνπ έξγνπ, δελ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε ρξήζεο ηθξησκάησλ εηδηθήο
κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, άιιεο απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (π.δ. 778/80 θαη π.δ. 1073/81).

.Α.Τ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ
1.

Π.Γ. 95 - ΦΔΚ Α.20/17-02-1978
«Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ».

2.

Π.Γ. 778 - ΦΔΚ Α.193/26-08-1980
«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ».

3.

Π.Γ. 1073 - ΦΔΚ Α.260/16-09-1981
«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη
πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ».

4.

Τ.Α. (ΔΡΓ) 130646 - ΦΔΚ Β.154/19-03-1984 «Πεξί εκεξνινγίνπ κέηξσλ αζθαιείαο».

5.

Ν. 1430 - 12.04.1984
«Κχξσζε ηεο 62 δηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο
ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ξχζκηζε Θεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ' απηή».

6.

Π.Γ. 85 - ΦΔΚ Α.38Ι18-03-1991
«Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο
έθζεζήο ηνπο ζην Θφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
86/188/Δ.Ο.Κ».

7.

Τ.Α. (ΔΡΓ- BET) 16440 - ΦΔΚ Β. 756/28-09-1993
«Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκέλσλ κεηαιιηθψλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ».

8.

Π.Γ. 395 - ΦΔΚ Α.220Ι19-12-1994
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/655/Δ.Ο.Κ.».

9.

Π.Γ. 396 - ΦΔΚ Α.220/19-12-1994
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/Δ.Ο.Κ.

10.

Π.Γ. 397 - ΦΔΚ Α. 221/19-12-1994
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή
ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ
90/269ΙΔ.Ο.Κ.».

1 1.

.Α.Τ.

Π.Γ. 305 - ΦΔΚ Α. 212/29-08-1996
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«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/E.O. K.».
12.

Τ.Α. (ΠΔΥΧΓΔ) 433 - ΦΔΚ Β. 1176/22-09-2000
«Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ
γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 'Δξγνπ».

13.

Τ.Α. (ΠΔΥΧΓΔ) 177 - ΦΔΚ Β. 263/13-03-2001
«Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ».

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΨΟ 2020

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ
Πνι. Μερ. κε Α’ β.

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΟΤΣΑΦΗΓΖ
Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α’ β.

Signed by: PANAGIOTIS
PARASKEVOPOULOS
Date.Α.Τ.
and Time: 2020.05.20 09:43:48 +03:00
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