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1. Εισαγωγή
Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφορά την εκτέλεση οικοδομικού έργου και
συντάσσεται σύμφωνα με το Π.Δ.305/96, την Εγκύκλιο 130159/7.5.97 του Υπουργείου
Εργασίας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 1 του ΠΔ305/96 υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης
συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την διάρκεια του έργου, αφού
προβλέπεται ότι θα είναι παρόντα συγχρόνως περισσότερα του ενός συνεργεία και επίσης
απαιτείται εκ των προτέρων, γνωστοποίηση το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο
με το Άρθρο 12, Παράρτημα 3 του ΠΔ 305/96.
Το Δ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει θετικά για την «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών
εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» (ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9).

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της
σύμβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να
τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετά από κάθε αλλαγή των στοιχειών της κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

1

Έργο

«Ανακαίνιση-Υγρομόνωση
οροφής αιθουσών
εκγύμνασης Δημοτικού
Σταδίου Νέας Σμύρνης»

2

Κύριος έργου

Δήμος Νέας Σμύρνης

3

Διευθύνουσα Υπηρεσία

4

Επιβλέπουσα Υπηρεσία

5

Προϊσταμένη Αρχή

Το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως της
παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που
την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή.

6

Συντονιστές για θέματα
ασφαλείας και υγείας κατά την
εκπόνηση της μελέτης του
έργου

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολ. Μηχανικός
Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Ν.Σ.

7

Έναρξη εργασιών

8

Συμβατική πρόβλεψη της
διαρκείας του έργου

90 ΗΜΕΡΕΣ

9

Είδος έργου

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

10

Είδος εργοταξίου

ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

11

Εγκριτικές αποφάσεις

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
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12

Ανάδοχος

13

Επιβλέποντες

14

Βοηθοί επιβλέποντες

15

Συντονιστές για θέματα
ασφαλείας και υγειάς κατά την
εκτέλεση του έργου

16

Υπεργολάβοι -αντικείμενο

17

Αριθμός συνεργείων

18

Μέγιστος αριθμός
εργαζομένων

19

Στοιχεία αναδόχου

Τόπος εκτέλεσης του έργου :
Το δημοτικό στάδιο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Οδοί Θ. Σοφούλη / Ι. Χρυσοστόμου.
Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόμενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη
του έργου.
Με το Π.∆. 305/96 αρθ. 3 παρ. 14 επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης του Ηµερολόγιου
Μέτρων Ασφαλείας -Η.Μ.Α.- κατά το άρθ. 8 του Ν. 1396/83. Το ΗΜΑ , φυλάσσεται στο
εργοτάξιο και είναι στη διάθεση κάθε ατόµου που έχει έννοµο συµφέρον, µε ευθύνη του
Εργολάβου ή του Υπεργολάβου ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχουν αυτοί µε
ευθύνη του Κυρίου του Έργου.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω
Προ της ενάρξεως εργασιών των εκσκαφών θα ερευνηθεί με τη συνεργεία αρμόδιων
φορέων η ύπαρξη και η θέση στο χώρο του εργοταξίου δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφώνου, ύδατος, φυσικού αερίου, κλπ. και θα γίνει είτε μεταφορά είτε απομόνωση τους.
Επίσης, είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου η αποτύπωση όλων των δικτύων ΟΚΩ,
που τυχόν θα αναδιαταχθούν, και η καταγραφή τους επί τοπογραφικού σχεδιαγράμματος
με εξασφαλίσεις σε σύστημα ΕΓΣΑ87 συνοδευόμενο με αναλυτική τεχνική περιγραφή.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Το εργοτάξιο θα απομονωθεί από υπόλοιπο κτίριο με πρόχειρα κινητά χωρίσματα και θα
υπάρχουν σε εμφανή σημεία πινακίδες που θα αναγράφουν “Απαγορεύεται η είσοδος
στους μη έχοντες εργασία”. Ενώ με το εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα διαχωρίζεται με
την μόνιμη εξωτερική θύρα του κτιρίου
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5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Στο εργοτάξιο θα υπάρχουν διάδρομοι κυκλοφορίας (ΠΔ 1073/81) πλάτους 1,50 μέτρα
περιμετρικά της εκσκαφής. Οι διάδρομοι θα διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι από
αντικείμενα και εργαλεία.

6. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
Θα υπάρχει αποθήκη για τα εργαλεία. Η φόρτωση υλικών θα γίνεται από οχήματα που θα
σταθμεύουν παρά το πεζοδρόμιο.

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δεν προβλέπεται να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που να απαιτούν ειδική μεταχείριση και
ειδικές συνθήκες αποκομιδής.

8. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Χώρος εστίασης, δεν απαιτείται αφού βάση του αρθρου109 του ΠΔ1073/81 είναι
υποχρεωτικός όταν ο αριθμός απασχολούμενων είναι άνω των 70 ατόμων κάτι που δεν
ισχύει για το έργο αυτό. Θα υπάρχει παροχή πόσιμου νερού ½’’ από το δίκτυο της πόλης για
τους εργαζομένους.
Επίσης κατά την έννοια του παρ. 14.1.1 και 14.2.2 του παραρτήματος IV μέρος Α του
ΠΔ305/96 δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδυτηρίων ή ντους διότι οι εργαζόμενοι δεν
απαιτείται να φορούν ειδικά ρούχα.
Στην αποθήκη απλά θα φυλάσσονται τα κράνη και λοιπά μέσα ατομικής προστασίας. Θα
υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο Ά βοηθειών που θα περιέχει τα είδη που αναφέρονται
στο άρθρο 110 του ΠΔ1073/81 για εντός πόλεως έργα.

9. ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
Για την εργασία σε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους θα χρησιμοποιηθούν προσωρινές
κατασκευές που ονομάζονται ικριώματα. Θα τηρηθούν τα ΠΔ1073/81(άρθρα 34-36). Το
πλάτος των διαδρόμων εργασίας των ικριωμάτων θα είναι επαρκές. Ο ελεύθερος διάδρομος
θα είναι τουλάχιστον 60εκ, το ελάχιστο πλάτος θα είναι ανάλογο της χρήσης όπως δίνεται
στο ΠΔ1073/81, άρθρο 34 παρ.1. Τα ικριώματα θα είναι ξύλινα ή μεταλλικά και θα
απαγορεύεται η διέλευση από κάτω αυτά.
Η πρόσβαση των ικριωμάτων θα γίνεται με κλίμακες που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με
τις προδιαγραφές ασφαλείας του ΠΔ1073/81.
Τα ξύλινα ικριώματα δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλα ύψη και η ξυλεία που θα
χρησιμοποιηθεί θα είναι υγιής ενώ μετά από κάθε χρήση θα γίνεται συντήρηση. Τα καρφιά
που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα είναι παλιά και σκουριασμένα. Τα κτυπήματα κατά τη
κατασκευή θα είναι τέτοια που να μην τραυματίζουν την ξυλεία. Η στήριξη της κατασκευής
σε σταθερά σημεία εδάφους ή δαπέδου επί κατασκευή θα γίνεται με επιμελημένη προσοχή.
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Τα μεταλλικά ικριώματα θα συναρμολογούνται και θα στηρίζονται με προσοχή από
υπεύθυνα ειδικευμένα άτομα. Θα γίνεται συχνή συντήρηση και έλεγχος. Θα ληφθούν
πρόσθετα μέτρα όπως η εξωτερική κάλυψη της κατασκευής με πανί, η τοποθέτηση
προστατευτικών εξωστών ανά ένα ή δύο ορόφους ώστε σε περίπτωση πτώσεως το ύψος
να μην υπερβαίνει τα τρία ή έξι μέτρα αντίστοιχα, η τοποθέτηση σοβατεπιού στην
εξωτερική πλευρά του ικριώματος ύψους 10εκ, ώστε τα αντικείμενα πιθανόν να πέσουν σε
αυτό να παραμείνουν σε αυτό.
Σε εργασίες που αφορούν κεκλιμένες στέγες ή ανοικτές περιμετρικές ταράτσες, οι
εργαζόμενοι θα είναι εξοικειωμένοι με το ύψος και θα φορούν ειδικά αντιολισθητικά
παπούτσια και ζώνες ασφαλείας.
Για τις κλίμακες εφαρμογή έχει το άρθρο 43 του ΠΔ1073/81. Οι κλίμακες πρέπει θα είναι
βατές και επαρκώς φωτισμένες, ενώ σε περίπτωση κλιμάκων με περισσότερα από πέντε
σκαλοπάτια θα έχουν στηθαίο για προστασία από πτώση. Όλες οι φορητές κλίμακες που
θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές του ΠΔ της 22.12.1993. Κατά την κίνηση τους οι εργαζόμενοι επί φορητών
κλιμάκων, δεν θα κρατούν εργαλεία ή άλλα βαριά αντικείμενα τα οποία είτε θα είναι
προσδεμένα στη μέση τους είτε θα μεταφέρονται με σχοινιά.
Δεν θα χρησιμοποιηθούν ειδικής κατασκευής ικριώματα, οπότε θα εφαρμοσθούν διατάξεις
των ΠΔ1073/81 και ΠΔ778/80 χωρίς απαίτηση μελέτης κατασκευής τους.

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
•

Αποξήλωση καθισμάτων θεατών με ιδιαίτερη προσοχή.

•

Αποξήλωση κιγκαλερίας με ιδιαίτερη προσοχή.

•

Απομάκρυνση σαθρών επιστρώσεων κερκίδων,

•

Επισκευή στοιχείων σκυροδέματος,

•

Αποκατάσταση-συρραφή ρωγμών,

•

Εξωτερική υγρομόνωση προσόψεων φέροντα οργανισμού.

•

Επισκευή και υγρομόνωση αρμών διαστολής,

•

Εφαρμογή νέας επίστρωσης υγρομόνωσης κερκίδων.

•

Διάφανη βαφή προστασίας έναντι CO2 και υγρασίας,

•

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καθισμάτων.

•

Καθαρισμός επιφανειών από ρύπους και αποσαθρωμένα τμήματα,

•

Προσαρμογή, επισκευές και βελτίωση λειτουργικότητας των χώρων αποδυτηρίων
και WC κάτωθεν των κερκίδων .

•

Μέριμνα για μεταφορές δικτύων Ο.Κ.Ω.,

•

Μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης και την
εθνική/κοινοτική νομοθεσία.

•

Απομάκρυνση όλων των αποβλήτων με εφαρμογή νομοθεσίας ΑΕΚΚ.
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Η τεχνική μελέτη εκπονήθηκε από στελέχη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει
των απαιτήσεων όπως αυτές κατ΄ ελάχιστον ορίζονται στην Εθνική Νομοθεσία Δημοσίων
Έργων και Μελετών.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.000.000 € (ένα εκατομμύριο
ευρώ).
Η Τεχνική Μελέτη έλαβε Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο από το Δ.Σ.: ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3ΥΚ9.
Με βάση την τεχνική μελέτη θα προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή
ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Κυρίως οικοδομικές εργασίες: πτώση από ύψος, πτώσεις αντικειμένων, ατμοσφαιρικές
επιδράσεις, αστοχίες σε ικριώματα και κλίμακες, συσκευές ανύψωσης, κίνηση και
λειτουργία μηχανημάτων διακίνησης υλικών και , μηχανές – εργαλεία και εξοπλισμοί ΙΔΙΩΣ
ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ & ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ, ηλεκτροπληξία, ξυλότυποι, εργασίες σε στέγη κλπ.:
Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή.
Β. Εγκαταστάσεις: Όπως παρ. Α και κίνδυνοι από εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας,
κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιά, κλπ.: Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή.
Γ. Άλλοι κίνδυνοι: Μικροτραυματισμοί, ασθένειες, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, διάφορες
εργασίες κλπ.: Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή.

12. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Χρήση και προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα.
Σε κάθε τεχνικό έργο είναι δεδομένη η συνύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σιδήρου.
Θα γίνει κατασκευή ηλεκτρικού συστήματος (δίκτυο – καλωδίωση – παροχές και
ηλεκτρικός εξοπλισμός) που θα είναι αποτελεσματικό, ασφαλές, ελέγξιμο και επεκτάσιμο.
Για την κατασκευή του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν υλικά που θα είναι σε καλή κατάσταση
και κατάλληλων προδιαγραφών. Ο εξοπλισμός θα είναι καλά συντηρημένος και το
προσωπικό θα είναι έμπειρο και θα εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα και κανόνες ασφαλείας για
την χρήση του εξοπλισμού.
Θα τηρηθεί ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και το ΠΔ1073/81. Οι
ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι μεταλλικοί ή στεγανοί πλαστικοί και θα κλειδώνουν. Θα είναι
γειωμένοι με σταθερή γείωση και θα φέρουν αυτόματο ρελέ διαφυγής για προστασία από
ηλεκτροπληξία. Η συντήρηση θα γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη, το όνομα, η διεύθυνση
και το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου θα αναγράφονται σε πινακίδα επί του ηλεκτρικού
πίνακα. Τα κλειδιά θα τα έχει αρμόδιο πρόσωπο.
Οι μεταφορές οπλισμού, σωλήνων κλπ. οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων, αναβατορίων κλπ.
καθώς και η προσέγγιση αντλιών σκυροδέματος θα πραγματοποιούνται μακριά από
ηλεκτροφόρους αγωγούς.
Οι φορητές μπαλαντέζες θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και θα λειτουργούν σε ρεύμα
(42V). Όπου χρησιμοποιείται εξοπλισμός με ηλεκτρικό ρεύμα 220/380V, τα καλώδια
τροφοδοσίας θα ακολουθούν διαδρομές μακριά από διακίνηση προσωπικού, οχημάτων
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υλικών κλπ. Τα καλώδια τροφοδοσίας θα είναι ελεύθερα από αιχμηρά αντικείμενα, λάδια
πετρελαιοειδή και ότι είναι δυνατό να προκαλέσει φθορά των καλωδίων. Θα
χρησιμοποιηθούν ρευματολήπτες και ρευματοδότες στεγανού τύπου.
Η όλη εγκατάσταση θα είναι γειωμένη.
2. Συσκευές ανύψωσης.
Θα τηρούνται οι προδιαγραφές του ΠΔ1073/81 άρθρα 45-71. Κάθε συσκευή ή εξάρτημα θα
σχεδιάζεται, θα κατασκευάζεται σωστά και θα εγκαθίσταται ώστε να έχει την κατάλληλη
αντοχή και ασφάλεια ανάλογα με την χρήση. Θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Θα υπάρχει αναγραφή του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου ενώ τα σχοινιά και τα
συρματόσχοινα θα ελέγχονται ώστε να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση. Ο χειρισμός
τους θα γίνεται από ειδικευμένα άτομα.
3. Οχήματα – μηχανήματα διακίνησης υλικών.
Όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών θα πληρούν τις σχετικές
προδιαγραφές του ΠΔ1073/81. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, θα συντηρούνται και
θα αποφεύγεται κάθε μετατροπή που δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία.
Θα φέρουν κατάλληλα προστατευτικά συστήματα ώστε ο οδηγός ή χειριστής να
προστατεύεται από σύνθλιψη σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος ή πτώσης
αντικειμένων.
Η χρήση τους θα γίνεται από άτομα που θα είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης από τη
νομοθεσία άδειας.
4. Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι.
Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο, ξύλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι
ή τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις θα συναρμολογούνται και
αποσυναρμολογούνται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
Θα δίνεται προσοχή να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται
ατύχημα σε περίπτωση προσωρινής αστάθειας του έργου. Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά
στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις θα σχεδιάζονται και θα υπολογίζονται, θα
κατασκευάζονται και θα συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς κίνδυνο σε όλες τις
καταπονήσεις.
5. Εγκαταστάσεις.
Σε μηχανοστάσια ή ηλεκτρικούς πίνακες ή λεβητοστάσια θα υπάρχουν πυροσβεστήρες
ξηράς κόνεως 6 κιλών για περίπτωση πυρκαγιάς.
Εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, συγκολλήσεων θα εκτελούνται σε ακίνδυνες περιοχές
και με προσοχή για κίνδυνο ανάφλεξης, μακριά από εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα χρώματα.
Θα απαγορεύεται το κάπνισμα.

13. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ατμοσφαιρικές επιδράσεις με τη χρήση μέσων
ατμοσφαιρικής προστασίας.
Σε εργασίες σφυροκόπησης τα κοπίδια κλπ. θα κρατούνται από δεύτερο άτομο με λαβίδα
ενώ σε εργασίες συγκολλήσεως αλλά και ασχολίας με το ασβέστιο θα φορούν ειδικά γυαλιά.
Δεν θα αφήνονται στα δάπεδα κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, εξέχοντα καρφιά κλπ θα
αφαιρούνται ή θα αναδιπλώνονται. Στο τέλος της ημέρας θα γίνεται καθαρισμός του χώρου
εργασίας.
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Κάθε εργαζόμενος θα έχει στη διάθεση του ατομικό εξοπλισμό προστασίας, κράνος και
ανάλογα με την περίσταση ειδικά γυαλιά, υποδήματα και γάντια.
Κατά την εργασία επίσης θα συστήνεται η χρήση από τους εργαζόμενους στολής εργασίας.
Δεν θα φοράνε γραβάτες, ζώνες, ταυτότητες, δαχτυλίδια ή άλλα εξέχοντα αντικείμενα. Δεν
θα επιτρέπεται η ανάπαυση ή ο ύπνος στο εργοτάξιο και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
Δεν θα υπάρχουν εργασίες κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου που ενέχουν ειδικούς
κινδύνους σύμφωνα με το παράρτημα II του ΠΔ305/96, οπότε δεν απαιτούνται ειδικά
μέτρα ασφαλείας.

14. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων ειδικών μέτρων και διατάξεων θα πρέπει πάντοτε να
τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Πριν την
εγκατάσταση του εργοταξίου, ο χώρος θα περιφραχθεί επιμελώς
• Θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των πολιτών με την ανάρτηση σχετικών
ενημερωτικών πινακίδων κλπ.
• Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ελέγξει την υγεία τους επειδή κάποιοι από αυτούς
θα χρειασθεί να εργασθούν σε μεγάλο ύψος.
• Σε όλο το εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει τάξη και καθαριότητα.
• Θα υπάρχει πλήρης σηματοδότηση που θα ενημερώνει του ευρισκόμενους στο χώρο
του εργοταξίου για τα αναγκαία και προαιρετικά μέτρα ασφαλείας.
• Η ασφαλής και καλή λειτουργία μηχανημάτων και εργαλείων θα ελέγχεται τακτικά.
• Τα υλικά για τις βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα) πρέπει να ελέγχονται πριν από τη
χρησιμοποίηση τους.
• Τήρηση κανόνων υγιεινής.
• Χρήση απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, κράνη γυαλιά κλπ) θα
γίνεται με ευθύνη του εργοδότη και του συντονιστή ασφαλείας.

15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Πέραν των αναφερομένων στο παρόν, ισχύει το σύνολο της Ελληνικής Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας όπως βρίσκεται εν ισχύ (και ενδεικτικά
περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα - http://www.elinyae.gr/el - του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά επίσης εφαρμόζεται:
α) η Εγκ-38935/54/95 «Οδηγίες για κατεδαφίσεις κτιρίων, εφαρμογή του κανονισμού και
για άλλες παρεμφερείς εργασίες» (Εγκ-54/95).
β) η Αποφ-31245/22-5-93 (ΦΕΚ-451/Β/24-6-93) ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις
κτιρίων»,
γ) η Εγκ-14996/21-6-16 (Εγκ-14996/16 ΑΔΑ: ΨΨΗ24653Π8-Ρ3Ζ ΔΑΟΚΑ) «Εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις»
(ΑΕΚΚ)(Εφαρμογή παρ.3 του Αρθ-7 της Αποφ-36259/1757/Ε103/10),
δ) η Εγκ-20272/1-7-16 (Εγκ-20272/16 ΑΔΑ: 76ΥΙ4653Π8-2ΤΛ ΔΑΟΚΑ) «Εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις»
(ΑΕΚΚ)(Εφαρμογή παρ.3 του Αρθ-7 της Αποφ-36259/1757/Ε103/10),
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ε) Με το Π.∆. 305/96 αρθ. 3 παρ. 14 επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης του
Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφαλείας -Η.Μ.Α.- κατά το άρθ. 8 του Ν. 1396/83. Το ΗΜΑ ,
φυλάσσεται στο εργοτάξιο και είναι στη διάθεση κάθε ατόµου που έχει έννοµο συµφέρον,
µε ευθύνη του Εργολάβου ή του Υπεργολάβου ολόκληρου του έργου και όταν δεν
υπάρχουν αυτοί µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου.
στ) Η ΕΛΟΤ- ΕΤΕΠ 1501-15-01-03-00:2009 «Κατεδαφίσεις Κατασκευών με Μηχανικά
Μέσα» και η ΕΛΟΤ- ΕΤΕΠ 1501-15-04-01-00:2009 «Μέτρα υγείας – ασφάλειας και
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρεσεις».
ζ) «Κατεδαφίσεις»: Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α.
3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροττ. αυτού ΠΔ
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
η) Συμπληρωματικά: η ΕΤΕΠ 14-01-01-01 «Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από
αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά», η ΕΤΕΠ 14-01-01-02 «Προετοιμασία επιφανείας
σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών – ενισχύσεων».
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