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ΣΜΗΜΑ Α
Γεληθά ζηνηρεία έξγνπ
Ο παξψλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 305/96, άξζξν 3.
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ
Με ηελ παξνχζα κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, Πξνυπνινγηζκνχ
Μειέηεο 460.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α., πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγν: Ανηικαηαζηάζεις –
Επιζκεσές σποδομών ύδρεσζης – αποτέηεσζης Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ποσ προκλήθηκαν
από Θεομηνίες.
2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο
Δγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 22/2020 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.ΓΡΔΒΔΝΩΝ.
4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο απφ ηνλ αξρηθφ/αξρηθνχο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξψλνληαη θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επί
κέξνπο ηδηνθηεζίεο):
Ολνκαηεπώλπκν
Γ.Δ.Τ.Α.
ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Γηεύζπλζε

Ηκεξ/λία
θηήζεσο

1ο σιλ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ – ΚΟΕΑΝΖ
Σ.Κ. 51100, ΓΡΔΒΔΝΑ, ηηλ.
2462025433.

Σκήκα ηνπ έξγνπ
όπνπ ππάξρεη
ηδηνθηεζία
100%

5. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ
Ολνκαηεπώλπκν

Ιδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο

ΣΜΗΜΑ B
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Μεηξών ηνπ έξγνπ
1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
ηα πιαίζηα απηά, ζηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη:
Σωληνώζεις πιέζεως από ζωλήνες πολσαιθσλενίοσ ΡE 100 (με ελάτιζηη απαιηούμενη
ανηοτή MRS10 = 10 MPa), με ζσμπαγές ηοίτωμα, καηά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2















Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 225 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 280 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 240κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 355 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 100κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 200κ
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm: 100κ
ύλνιν 2.140κ
Δίκησα σπό πίεζη από ζωλήνες ελαηού τσηοζιδήροσ (ductile iron)








Με ζσιήλεο DN 125 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 150 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 200 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 250 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 140κ
Με ζσιήλεο DN 300 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 48κ
Με ζσιήλεο DN 350 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545: 300κ
ύλνιν 632κ
θαζψο θαη ηηο αλάινγεο ζπλδέζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ.

Η θαηαζθεπή είθνζη 6 θξεαηίσλ χδξεπζεο .
Η επηζθεπή είθνζη 20 θξεαηίσλ χδξεπζεο.
Η επηζθεπή 5 δεμακελψλ χδξεπζεο
Η ηνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ χδξεπζεο ( αεξεμαγσγψλ, κεησηψλ πίεζεο,
βαλψλ θ.ι.π)
5. Η επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ζηνλ λέν δηεπξπκέλν Γήκν Γξεβελψλ, βάζεη ησλ
ηππηθψλ δηαηνκψλ ηεο κειέηεο θαη εηδηθφηεξα
1.
2.
3.
4.








Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
SN4, DN/OD 200 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
SN4, DN/OD 250 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
SN4, DN/OD 315 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
SN4, DN/OD 400 mm: 90κ
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
SN4, DN/OD 500 mm: 78κ
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ύλνιν 438κ
θαζψο θαη ηηο αλάινγεο ζπλδέζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ.
6. Η θαηαζθεπή είθνζη 3 θξεαηίσλ απνρέηεπζεο .
7. Η επηζθεπή είθνζη 20 θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
8. Η ηνπνζέηεζε – ζχλδεζε κε ην δίθηπν 15 ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ
2. Παξαδνρέο κειέηεο
Α. ΤΛΙΚΑ
2.Α.1
2.Α.2
2.Α.3

Καηηγοπίερ ζκςποδέμαηορ
Καηηγοπία σάλςβα
Αμμοσάλικο

C16/20 , C12/15
S500
Πποελεύζεωρ λαηομείος

Β. ΔΓΑΦΟ
2.Β.1
2.Β.2
2.Β.3

Δπιηπεπόμενη ηάζη για ζηαηική θόπηιζη ΚΝ/m2
Γείκηηρ εδάθοςρ ΚΝ/m3
Γωνία εζωηεπικήρ ηπιβήρ

200
60.000
32ο

Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
2.Γ.1
2.Γ.2

ειζμικόηηηα πεπιοσήρ
ειζμική επιηάσςνζη ηος εδάθοςρ

ΗΗ
α = 0,24

Γ. ΦΟΡΣΙΑ
2.Γ.1
2.Γ.2

Ίδιο βάπορ οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ
Ίδιο βάπορ γαιών

25.00 KN/m2
19.00 KN/m2

3. Ωο θαηαζθεπάζζε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

ΣΜΗΜΑ Γ
Δπηζεκάλζεηο
ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο ηνπ.
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1. Θέζεηο δηθηύσλ
ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο δηθηχσλ :
1.1.
χδξεπζεο
1.2.
απνρέηεπζεο
1.3.
ειεθηξνδφηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο)
1.4.
παξνρήο δηαθφξσλ αεξίσλ
1.5.
αλίρλεπζεο ππξθαγηάο
1.6.
ππξφζβεζεο
1.7.
ινηπψλ δηθηχσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά
ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ φιεο νη αξκφδηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ελδερφκελε χπαξμε ζηελ πεξηνρή ππνγείσλ θαισδίσλ κεηαθνξάο – δηαλνκήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ε αθξηβήο ζέζε θαη δηαδξνκή ησλ πξνο απνθπγή
θηλδχλσλ.
Οπνηαδήπνηε απαηηνχκελε επέκβαζε ζηα δίθηπα (φπσο αλχςσζε ή δηαθνπή δηθηχνπ) λα
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ. Η αλχςσζε ή άιιε επέκβαζε επί ησλ ηδησηηθψλ γξακκψλ, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ππφ αξκνδίσλ αδεηνχρσλ ειεθηξνιφγσλ.
2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 δεν ςπάπσει
οςδεμία επιζήμανζη.

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν
ρεηηθά κε ηα πιηθά:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ακίαληνο θαη πξντφληα απηνχ
παινβάκβαθαο
πνιπνπξεζάλε
πνιπζηεξίλε
άιια πιηθά

δεν ςπάπσει οςδεμία επιζήμανζη
4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ
ρεηηθά κε ηδηαηηεξφηεηεο ζην ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηψζεηο
πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθψλ θνξηίσλ, θιπ.) νςδεμία επιζήμανζη ςπάπσει.
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ
Όλερ οι επγαζίερ γίνονηαι ζηο ύπαιθπο, και ζε πεπίπηωζη κινδύνος θα σπηζιμοποιηθούν οι
πεπιβάλλοςζερ οδοί.
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6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο
Οςδεμία επιζήμανζη διόηι ηο ςπό μελέηη έπγο δεν πεπιλαμβάνει ηιρ πποαναθεπόμενερ πεπιοσέρ
7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε
Οςδείρ σώπορ ςπάπσει
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ
Οςδεμία
9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία
ε φηη αθνξά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιφγνπο π.ρ.
εμαεξηζκνχ, απαγσγήο αεξίσλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) αλαθέξεηαη φηη δεν απαιηούνηαι.
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ΣΜΗΜΑ Γ
Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία
ην ηκήκα απηφ θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή
θηλδχλσλ θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο,
θιπ) θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Μπνξνχλ εδψ λα αλαθεξζνχλ – π.ρ. – θαηά πφζν έλα θηίζκα δηαζέηεη
απφ θαηαζθεπήο κεραληζκφ ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπψλ ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ
επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνχ, πνηεο θαη ζε
πνηα ζεκεία, θιπ.)
1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο
ηο ςπό μελέηη έπγο ΓΔΝ ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ.
2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο
ηο ςπό μελέηη έπγο ΓΔΝ ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ.
3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ
ηο ςπό μελέηη έπγο ΓΔΝ ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ.
4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο
Η παξνχζα νδεγία αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο,
πληγκνχ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο πξνβιέπνληαη νξχγκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αγσγψλ θαη ηελ
θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ χδξεπζεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθαινχο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο θαη ηελ απνθπγή
θαηάξξεπζεο.
Καηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ ή νξπγκάησλ επηκεθψλ ή κεκνλσκέλσλ ε αληηζηήξημε γηα βάζε
κεγαιχηεξα απηψλ πνπ θαίλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί είλαη ππνρξεσηηθή.

Η αληηζηήξημε παξαιείπεηαη εάλ ε εθζθαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε βξάρν ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
ε ηζνξξνπία ησλ πξαλψλ έρεη εμαζθαιηζηεί κε θαηάιιειεο θιίζεηο.
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Η αληηζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη εάλ ππάξρεη
αλάγθε κε θαηάιιειε κέζνδν ή κε κεραληθά κέζα εμ απνζηάζεσο ρσξίο ηελ είζνδν ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην ζθάκκα.
Γηα ηελ παξεκπφδηζε πηψζεο πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ πάζεο θχζεσο ζην ζθάκκα
πξέπεη ηα ρείιε ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη απφ θξάζπεδα χςνπο 15 εθαηνζηψλ ηνπ
κέηξνπ ή δε επέλδπζε ηεο ηάθξνπ ή ηνπ θξέαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη λα εμέρεη απφ
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά δεθαπέληε εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.
Σα πξντφληα εθζθαθήο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60 cm απφ ην
ρείινο ηνπ νξχγκαηνο. Καηά ηηο εθζθαθέο ζε νδνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ (Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο).
Καηά ηε θάζε ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, απαηηείηαη πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ λα
αλνίγνπλ ηα θαπάθηα γηα ηνλ εμαεξηζκφ απηψλ. Απαγνξεχεηαη ρξήζε θσηηάο γηα εξγαζίεο
πιεζίνλ ή εληφο ησλ θξεαηίσλ. Δάλ απαηηεζεί ε θαηάβαζε πξνζσπηθνχ εληφο ηνπ θξεαηίνπ γηα
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή θαζαξηζκνχ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθήο κάζθαο θαη θφξκαο εξγαζίαο.
Αλαιπηηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα :
5. Πξόιεςε αηπρεκάησλ
5.1.
Αλχςσζε θνξηίσλ
Υξεζηκνπνίεζε αλπςσηήξα γηα ηελ αλχςσζε βαξεηψλ αληηθεηκέλσλ θαη απνθπγή βίαησλ
θηλήζεσλ. Οη ρεηξηζκνί θαη κεηαθνξά βαξεηψλ αληηθεηκέλσλ είλαη αηηία ησλ πην ζπρλψλ
αηπρεκάησλ.
Οη θάδνη εμαγσγήο ησλ πιηθψλ εθζθαθήο απφ ηα ζθάκκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ πξέπεη λα αλαζχξνληαη δηα βαξνχιθνπ ή άιιεο αλπςσηηθήο κεραλήο θαη λα κελ
πιεξνχληαη κέρξη ησλ ρεηιέσλ.
Η αλάξηεζε ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαηαθφξπθα θαη ζην θέληξν ηεο
θνηιφηεηαο ηνπ εθζθαπηφκελνπ ρψξνπ.
5.2.
Πηψζεηο
Πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε θαηαθφξπθεο ζθάιαο ή λαπηηθνχ ηχπνπ. Σνπνζέηεζε θπθιηθνχ
θηγθιηδψκαηνο γχξσ απφ ζθάιεο λαπηηθνχ ηχπνπ αλ είλαη ςειφηεξεο απφ 3 κέηξα. Όηαλ
ππάξρνπλ εληφο ησλ θξεαηίσλ θιίκαθεο απηέο πξέπεη λα είλαη αζθαιψο πξνζαξκνζκέλεο θαη νη
βαζκίδεο λα κελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 25 cm κεηαμχ ηνπο. Κιίκαθεο απφ ζρνηληά
επηηξέπνληαη κφλν ζε θξεάηηα κε βάζε κηθξφηεξα ησλ 10 κέηξσλ θαη πξέπεη λα είλαη ζηέξεα
πξνζαξκνζκέλεο θαη ζηα δχν άθξα ηνπο.
Σα θνξεηά εξγαιεία λα μαλακπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε. Να απνθεχγεηαη παξνπζία
γξάζνπ, ιαδηνχ θαη πάγνπ ζηνπο δηαδξφκνπο επίζθεςεο, ζηα ζθαινπάηηα θαη ζηηο ζθάιεο.
Να είλαη ηα θξεάηηα θαιπκκέλα ή εθνδηαζκέλα κε θηγθιίδσκα. Να ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο πνπ
λα πξνηξέπνπλ ζε πξνζνρή, φπνπ ρξεηάδεηαη. Οη πηψζεηο απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή
αηηία αηπρεκάησλ κεηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ.
5.3.
Σξαπκαηηζκνί
Να κεηαθηλνχληαη ηα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ κε έλα αλπςσηή κε άγθηζηξν παξά κε θάπνην
κνριφ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην θάιπκκα δελ είλαη πνιχ βαξχ, ν πην ζίγνπξνο ηξφπνο είλαη λα ζπξζεί
νξηδφληηα καθξηά απφ ην θξεάηην. Να απνθεχγεηαη λα αθήλεηαη ην ζηφκην ηνπ θξεαηίνπ κεξηθψο
αλνηρηφ.
Υξήζε γαληηψλ εξγαζίαο φηαλ γίλνληαη ρεηξηζκνί κε κεγάια θαη βαξηά αληηθείκελα.
Δθνδηαζκφο κε κεηαιιηθά πιέγκαηα φισλ ησλ ηκεκάησλ θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ. Να
θσηίδεηαη θαηάιιεια ν ρψξνο εξγαζίαο θπζηθά ή ηερλεηά.
5.4.
Αηπρήκαηα θαη ζνθ πνπ νθείινληαη ζηνλ ειεθηξηζκφ
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα επηβαιιψκελα κέηξα ψζηε λα απνθιείεηαη ε πξνζέγγηζε
εξγαδνκέλσλ ζε ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο ή ζηνηρεία αζρέησο ηάζεσο απηψλ.
Να ηνπνζεηνχληαη ιαζηηρέληα παηάθηα κπξνζηά απφ ηνπο ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο.
Απνζχλδεζε ηνπ θπξίνπ δηαθφπηε ειέγρνπ φηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε έλα θηλεηήξα ή άιιε
ειεθηξηθή ζπζθεπή.
Φξνληίδα ψζηε φινο ν ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο λα έρεη θαιά γεησζεί θαη φιεο νη εμσηεξηθέο
ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο λα είλαη κνλσκέλεο.
5.5.
Ππξθαγηέο
Δθνδηαζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ κε έλα επαξθέο αξηζκφ ππξνζβεζηήξσλ, δηαθφξσλ ηχπσλ γηα
θάζε ελδερφκελν ηχπν θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζφδαο ή λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε θαχζε μχινπ, ραξηηνχ ή πιαζηηθήο
χιεο, ελψ γηα εχθιεθηα πγξά, αέξηα θαη ιηπαληηθά έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε
ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηεξεψλ ρεκηθψλ πιψλ ή αθξνχ.
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απνθπγή κεγαιχηεξσλ βιαβψλ ζηνλ εμνπιηζκφ, νη
ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε βξαρπθχθισκα πξέπεη λα ζβήλνληαη κε ππξνζβεζηήξεο πνπ
πεξηέρνπλ κε αγψγηκε χιε, φπσο CO2, νξηζκέλα άιια ζηεξεά ρεκηθά θαη ηεηξαρισξάλζξαθα.
Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ζνβαξά ππ' φςε φηη απηνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ ππξφζβεζε,
φηαλ βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ αεξίδνληαη θαιά, αλ δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα
αζθαιείαο, θηλδπλεχνπλ απφ ιηπνζπκία ιφγσ έιιεηςεο νμπγφλνπ ή αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε
επηθίλδπλνπο θαπλνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαχζε.
5.6.
Σερληθά κέηξα αζθάιεηαο
Υξήζε δψλεο αζθάιεηαο γηα εξγαζία ζε θξεάηηα, δεμακελέο ή άιιεο θαηαζθεπέο κε βάζνο
κεγαιχηεξν απφ 2,5-3,0 κέηξα. Γχν άηνκα πξέπεη λα είλαη ζε αλακνλή γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ
εξγάηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Βεβαίσζε φηη φινη έρνπλ νδεγίεο πξψησλ βνεζεηψλ, θαη φηη είλαη δηαζέζηκα ηα λνχκεξα
ηειεθψλσλ νξηζκέλσλ γηαηξψλ, ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθφξνπ θαη ηεο
αζηπλνκηθήο αξρήο.
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6. Πξόιεςε από κνιύλζεηο
Δίλαη απαξαίηεην λα παξζνχλ ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα:
- Πόζιμο νεπό
Σν πφζηκν λεξφ πξέπεη λα είλαη αζθαιέο. Γη' απηφ ην ιφγν λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε
δηαζηαχξσζε ησλ ζσιήλσλ λεξνχ ηξνθνδνζίαο κε ζσιήλεο ιπκάησλ ή λεξνχ αξδεχζεσο.
Γηαζηαπξψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπνληαη νχηε θαλ κειινληηθά.
-Ππώηερ βοήθειερ
Να ππάξρεη ζε δηάζεζε εμνπιηζκφο πξψησλ βνεζεηψλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε κηθξψλ
ηξαπκάησλ. Δθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ δελ είλαη θαζφινπ ζνβαξφ, ν ηξαπκαηίαο ζα
πξέπεη λα νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζε θάπνην γηαηξφ.
-Δμβολιαζμόρ
Όινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη πεξηνδηθά λα εκβνιηάδνληαη ελάληηα ζηνλ ηχθν θαη ηνλ ηέηαλν.
-Αηομικέρ πποθςλάξειρ
Να πιέλνληαη ηα ρέξηα κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη πξηλ ην θαγεηφ ή ην θάπληζκα.
7. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε Ομπγόλνπ
Ο αέξαο θαλνληθά πεξηέρεη 21% θ.ν. νμπγφλν θαη 79% άδσην. Όηαλ ε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ
πέζεη θάησ απφ 15% ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξνχκε φηη έρνπκε
"πεξηβάιινλ θησρφ ζε νμπγφλν".
7.1.
Αηηία έιιεηςεο νμπγφλνπ
Μπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε νμπγφλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ δελ αεξίδεηαη θαιά φπσο έλα
θξεάηην ή έλα αληιηνζηάζην, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ αέξα απφ
άιιν αέξην, είηε είλαη ηνμηθφ, είηε φρη.
Η έιιεηςε νμπγφλνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ απνδφκεζε ηεο νξγαληθήο χιεο. Γεληθά,
ειιηπήο αεξηζκφο ελφο θιεηζηνχ ρψξνπ ζπλνδεχεηαη απφ έιιεηςε νμπγφλνπ.
7.2.
Δληνπηζκφο έιιεηςεο νμπγφλνπ
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ νμπγφλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα φξγαλν εθνδηαζκέλν κε
αλαξξφθεζε, κε ζηφκην δεηγκαηνιεςίαο θαη έλα ζσιήλα πίεζεο.
Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλακκέλνο ππξζφο αζθάιεηαο φπσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα
νξπρεία.
Να εμαιείθεηαη αλ ππάξρεη, ην ζπζζσξεπκέλν αέξην, αεξίδνληαο θαηά ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο.
ηα θξεάηηα θαη ηα αληιηνζηάζηα ν αεξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε:
 Πεπηεζκέλν αέξα πνπ ν αγσγφο πξνζαγσγήο ηνπ πξέπεη λα επηκεθπλζεί κέρξη ην ππζκέλα
ηνπ ρψξνπ.
 Φνξεηφ θπζεηήξα κε έλαλ αγσγφ παξνρήο αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην ρψξν. Ο ειεθηξηθφο
θηλεηήξαο ηνπ θπζεηήξα πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ δηαθνξεηηθά ε εκθχζεζε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη έμσ απφ ην άλνηγκα θαη κηα απφζηαζε απφ απηφ γχξσ ζηα 2 κέηξα. Γηα λα
επηηεπρζεί ε θπθινθνξία ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο φιεο νη δηαζέζηκεο δίνδνη ηεο
δεμακελήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ.
Ιδηαίηεξα γηα ηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ φπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο απφζκεζεο, ν αεξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα
ηνπ ζπζηήκαηνο απφζκεζεο, γηα δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κηζήο ψξαο πξηλ ηελ είζνδν ηνπ
πξνζσπηθνχ ζηνλ πγξφ ζάιακν, γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπψλ.
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8. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε βιαβεξά αέξηα ή αηκνύο
Θεσξείηαη βιαβεξφ ην αέξην ή ν αηκφο πνπ κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα πξνζβάιεη ηελ πγεία ή
λα θαηαζηξέςεη ηελ φξαζε ηνπ αλζξψπνπ πξνθαιψληαο ππξθαγηά, έθξεμε, αζθπμία ή
ιηπνζπκία.
Η αζθπμία πνπ πξνθαιεί ην αέξην κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα ρεκηθή αληίδξαζε, φπσο ζηε
πεξίπησζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο
πξνθαιεί έιιεηςε νμπγφλνπ, είηε ζε κεραληθά αίηηα, φπνπ ε παξνπζία ελφο αεξίνπ πξνθαιεί ηε
δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θησρνχ ζε νμπγφλνπ.
8.1.
Έθξεμε εχθιεθηνπ αεξίνπ
Σέζζεξηο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έθξεμεο:





Παξνπζία εχθιεθηνπ αεξίνπ
Παξνπζία αέξα (νμπγφλνπ)
Γεκηνπξγία κίγκαηνο αεξίνπ θαη νμπγφλνπ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο
Πεγή έλαπζεο (αλαπηήξαο, ζπίζα, θ.ιπ.)

Όια ηα εχθιεθηα αέξηα θαη ηα κείγκαηα ηνπο παξνπζηάδνπλ έλα κέγηζην θαη έλα ειάρηζην φξην
εθξεθηηθφηεηαο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επί ηνηο εθαηφ ζπγθέληξσζε ζε φγθν ηνπ αεξίνπ ζηνλ
αέξα. Η πην θησρή ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο κε αέξα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
έθξεμε αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην φξην, ελψ ε πην πινχζηα ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο
κε αέξα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε, αληηζηνηρεί ζην κέγηζην φξην. ην ελδηάκεζν απηψλ
ησλ δχν νξίσλ έρνπκε εθξεθηηθφ κίγκα.
8.2.
Πεγέο ηνμηθψλ αεξίσλ θαη αηκψλ
Σα θξεάηηα, ηα αληιηνζηάζηα, νη βφζξνη ή νη θιεηζηέο δεμακελέο. Οη θαηαζθεπέο πνπ είλαη
εξκεηηθά θιεηζηέο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζθαιήο, αλ δελ έρνπλ ειεγρζεί πξηλ.
8.3.
Μέηξα πξφιεςεο
 ηα θξεάηηα θαη ζηηο δεμακελέο πξέπεη λα γίλνπλ νη αθφινπζεο επηζεκάλζεηο.
- Δλδερφκελε παξνπζία εχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ αεξίσλ θαη αηκψλ (κέζσ αληρλεπηψλ
αεξίσλ θαχζεο)
- Δλδερφκελε παξνπζία πδξνζείνπ (κε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ θηαιηδίσλ).
- Παξνπζία, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο βηναεξίνπ (κε ηε ρξήζε
θηαιηδίσλ αλίρλεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα).
- Απνπζία νμπγφλνπ (κε ην ζρεηηθφ αληρλεπηή)
- Παξνπζία παξάμελσλ νζκψλ ή θαηλνκέλσλ εξεζηζκνχ ησλ νθζαικψλ.
 ε θιεηζηνχο ρψξνπο
- Υξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο θαη
γπκλήο θιφγαο.
9. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο
Γεν ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ ηος έπγος. Καηά ηη θάζη ζςνηήπηζηρ
ηα μέηπα πποθύλαξηρ και ανηιμεηώπιζηρ αναθέπθηκαν ζηο πποηγούμενο κεθάλαιο.
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ΣΜΗΜΑ Δ :
Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ
ε κεληαία βάζε ζα πξέπεη ην έξγν λα επηζεσξείηαη απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ησλ Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ.
Οη βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα δηαπηζηψλνληαη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα επηδηνξζψλνληαη
άκεζα.

Γξεβελά Φεβξνπάξηνο 2020
Ο πληάμαο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Γηεπζπληήο Σερλ. Τπεξεζ.
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