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ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
( . Α . Τ .)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3,4,5,6,8,9,10)

1.ΕΙΑΓΩΓΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ:
Σο παρόν τεφχοσ του χεδίου Αςφαλείασ και Τγείασ (.Α.Τ.) αφορά το ζργο:
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ ΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ»
Σο ςχζδιο είναι ςφμφωνο με το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) για τισ ελάχιςτεσ
προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά
εργοτάξια, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ και τθν ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01 (ΦΕΚ
Β/266/14.03.01) Απόφαςθ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΤΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ.
2. ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑ
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΕΑ: ΑΓΙΟΤ ΣΡΤΦΩΝΟ 14 – ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ

Β. ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ:
1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για το εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ πόλθσ Καβάλασ – περιοχι Κθποφπολθσ απαιτείται θ
καταςκευι των παρακάτω επί μζρουσ δικτφων αγωγϊν:
Σο πρωτεφον δίκτυο που περιλαμβάνει 27 αγωγοφσ διαμζτρων μεταξφ Φ 110 και Φ 355
με ςυνολικό μικοσ 6.667 μ., το δευτερεφον δίκτυο διαμζτρου Φ63 με ςυνολικό μικοσ 10.700
μζτρα και διαμζτρου Φ75 με ςυνολικό μικοσ 4.820 μζτρα και το τριτεφον δίκτυο των
ιδιωτικϊν ςυνδζςεων.
Όλο το δίκτυο κα καταςκευαςκεί από HD-PE/10PN (Πολυαικυλζνιο 3θσ γενιάσ).

2.ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
2.1 ΣΑΔΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Η καταςκευι του ζργου κα γίνει κατά τα εξισ ςτάδια:
 Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ: Σοπογραφικόσ και υψομετρικόσ προςδιοριςμόσ των
ςτοιχείων του ζργου, ςιμανςθ και περίφραξι τουσ.
 Εκςκαφζσ: Όλεσ οι εργαςίεσ που ςχετίηονται με τισ εκςκαφζσ ςτα βάκθ που απαιτεί
το ζργο και τισ αντίςτοιχεσ αποξθλϊςεισ - αντιςτθρίξεισ.
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 Καταςκευι αγωγϊν: Περιλαμβάνονται θ προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ ςτο
ςκάμμα, θ ςφνδεςθ και θ δοκιμι των αγωγϊν, κακϊσ επίςθσ και ο εγκιβωτιςμόσ τουσ. Ακόμθ θ
φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν καταςκευι των φρεατίων και των ιδιωτικϊν παροχϊν
τριτεφοντοσ δικτφου και τθν ορκι ςφνδεςι τουσ με τουσ αγωγοφσ του δικτφου.
 Εργαςίεσ ανακαταςκευισ: Περιλαμβάνονται οι επιχϊςεισ του ςκάμματοσ με
κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ και θ απομάκρυνςθ των αντιςτθρίξεων και των προϊόντων
εκςκαφισ που πλεονάηουν. Ακόμθ περιλαμβάνονται και θ αποκατάςταςθ κραςπζδων και
οδοςτρϊματοσ, όπου αυτά προχπιρχαν του ζργου.
2.2 ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Πριν τθν ζναρξθ οιονδιποτε εργαςιϊν γίνεται θ χωροκζτθςθ του εργοταξίου και
καταςκευάηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, ιτοι γραφεία και αποκικθ
υλικϊν φδρευςθσ.
Η εκςκαφι των τάφρων αγωγϊν, των φρεατίων και τυχόν άλλων τεχνικϊν ζργων
γίνεται ςτα προβλεπόμενα βάκθ και πλάτθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ.
Σα προϊόντα εκςκαφισ κα απορρίπτονται ςε κζςεισ που εγκρίνει θ υπθρεςία.
Μετά τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ και τον ζλεγχο τθσ υψομετρικισ ςτάκμθσ του
εδάφουσ ϊςτε να επιτευχκεί το προβλεπόμενο από τθ μελζτθ βάκοσ εκςκαφισ,
τοποκετοφνται οι αγωγοί πάνω ςε ςτρϊςεισ ζδραςθσ άμμου.
Καταςκευάηονται και τοποκετοφνται αντίςτοιχα τα φρεάτια ιδιωτικϊν ςυνδζςεων
αγωγϊν και γίνεται θ ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ.
τθ ςυνζχεια, γίνεται θ επίχωςθ των αγωγϊν με αμμοχάλικο και αφοφ
καταςκευαςτοφν τα κράςπεδα, καταςκευάηεται θ βάςθ οδοςτρωςίασ, θ αςφαλτικι
προεπάλειψθ και αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 10εκ.
3.ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
3.1 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
- φγκρουςθ οχθμάτων
- φγκρουςθ οχιματοσ - ςτακεροφ εμποδίου
- Ανατροπι οχθμάτων
- Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ - Βλάβεσ ςυςτθμάτων
- υςκευζσ ανφψωςθσ
- Σθλεχειριηόμενα μθχανιματα
- υςκευζσ κοπισ και ςυγκόλλθςθσ
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3.2 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙ-ΕΚΣΟΞΕΤΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ
- Φιάλεσ οξυγόνου
- Ελαιοδοχεία - Τδραυλικά ςυςτιματα

3.3 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑΣΟΠΙΕΙ ΤΛΙΚΩΝ
- Κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ μεταφερόμενων υλικϊν
- Κατά τθ μεταφορά βαρζων φορτίων
- Κατά τισ εκςκαφζσ

3.4 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΙΕ
- Εκριξεισ από φλόγιςτρα και οξυγονοκολλιςεισ

3.5 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ
- Από προχπάρχοντα εναζρια ι υπόγεια δίκτυα
- Από το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ του ζργου
- Από θλεκτροκίνθτα εργαλεία

3.6 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΗ Ε ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ
- Θόρυβοσ – δονιςεισ
- κόνθ
- Τπαίκρια εργαςία - καφςωνασ

4.ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ
Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων (εκςκαφζσ
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, απόκεςθ προϊόντων εκςκαφϊν ςε απόςταςθ
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μεγαλφτερθ από 1,00μ. από τα χείλθ εκςκαφϊν, κράνθ, γάντια, και μπότεσ για του
εργαηόμενουσ όπου αυτά είναι απαραίτθτα.
Σα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα ζχουν καλι κατάςταςθ
λειτουργίασ, κα ελζγχονται από κατάλλθλο προςωπικό ςφμφωνα με το Π.Δ. 1073/81 αρ.
56,78,79 και το προςωπικό χειριςμοφ κα ζχει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ βάςθ του Π.Δ. 31/90 και
τθν απαιτοφμενθ ειδίκευςθ.
Θα δθμιουργθκοφν αςφαλείσ κλίμακεσ για τθν άνοδο και κάκοδο των εργαηομζνων
ςτισ εκςκαφζσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 1073/81 αρ. 43. Σζλοσ, όλο το προςωπικό κα είναι
εφοδιαςμζνο με κράνθ, γάντια και μπότεσ.
Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι πτϊςθσ υλικϊν και το
προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με κράνθ όταν εργάηεται ςε επικίνδυνα ςθμεία του ζργου.
Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ.
Θα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξίασ.
Η κυκλοφορία των πεηϊν κα εξαςφαλίηεται με προςωρινζσ γεφυρϊςεισ που κα
διακζτουν κιγκλιδϊματα εκατζρωκεν ςε επαρκζσ φψοσ.
4.2 ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
4.2.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ
Περιμετρικά του ζργου υπάρχει άνεςθ χϊρου και ςυνεπϊσ θ πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ
εργαςίασ δεν παρουςιάηει καμία δυςκολία.
4.2.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
Η διζλευςθ και παραμονι ατόμων του εργοταξίου και ςτισ κζςεισ όπου εκτελοφνται
εργαςίεσ απαγορεφεται, εκτόσ από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό για τθν καταςκευι του
ζργου.
4.2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΩΝ
Θα δθμιουργθκεί πλθςίον του ζργου αποκθκευτικόσ χϊροσ για τα υλικά του ζργου. Η
αποκομιδι των αχριςτων κα γίνεται με μθχανικά μζςα.
4.2.4 ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν επικίνδυνα υλικά.
4.2.5 ΧΩΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ, ΕΣΙΑΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σο πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςτισ κζςεισ των εργαςιϊν. Σα απορρίμματα και τα
υπολείμματα τροφϊν κα απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων του Διμου Καβάλασ.
το εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων
βοθκειϊν. ε εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο κα αναγράφονται θ διεφκυνςθ και
το τθλζφωνο του πλθςιζςτερου φαρμακείου κακϊσ και τα τθλζφωνα Γενικοφ Νοςοκομείου
Καβάλασ. Επίςθσ κα υπάρχει διακζςιμο αυτοκίνθτο για παροχι βοικειασ μετακίνθςθσ.
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4.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
Θα υπάρξουν 2 τουλάχιςτον κινθτά τθλζφωνα, τα οποία κα χρθςιμοποιεί το κφριο
προςωπικό του αναδόχου για τισ ανάγκεσ του ζργου.

5.ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
5.1 ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Η διοίκθςθ του εργοταξίου ορίηει τεχνικό υγείασ και αςφάλειασ όλου του ζργου,
ςχετικά με τα μζτρα για τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων κατά τθν εκτζλεςθ των
ζργων, προσ αποφυγι οποιουδιποτε ατυχιματοσ. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προςωπικό
του ζργου, να οριςκοφν και βοθκοί του τεχνικοφ υγείασ και αςφάλειασ.
Κακικοντα και ευκφνεσ υπευκφνου υγείασ και αςφάλειασ
1. Ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγιεινισ του ζργου ευκφνεται για τθν επίβλεψθ τθσ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφάλειασ και υγείασ
των εργαηομζνων.
2. Ζχει άμεςθ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, όπωσ Σροχαία - Αςτυνομία,
πρϊτεσ βοικειεσ, Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ μαηικισ ενθμζρωςθσ και τουσ
βιομθχανικοφσ χϊρουσ που επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ.
3. Πρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο, όπωσ κυκλοφοριακό,
αναςφαλείσ ςυνκικεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν αςφάλεια του
ζργου και των εργαηομζνων.
4. υςκζπτεται με τουσ μθχανικοφσ του εργοταξίου πλθροφορϊντασ τουσ για το
βακμό των μζτρων αςφαλείασ που εφαρμόηονται.
5. Οργανϊνει ελζγχουσ αςφαλείασ ςτο εργοτάξιο, ϊςτε να επιβεβαιϊνεται θ
διατιρθςθ και επιβολι των μζτρων αςφαλείασ.
6. Επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ του κατάλλθλου προςωπικοφ αςφαλείασ για κάκε
εργαηόμενο.
7. Ελζγχει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, επιςκζπτεται τισ κζςεισ εργαςίασ του
εργοταξίου και αναφζρει τισ όποιεσ αποκλίςεισ επιςθμαίνονται.
8. Ερευνά τα ατυχιματα και διατθρεί θμερολόγιο καταγραφισ τουσ για τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων προσ αποφυγι άλλων παρόμοιων.
9. Αναφζρει ςτον Διευκυντι του εργοταξίου κάκε παράβαςθ και τισ προτεινόμενεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ.
10. Επιβεβαιϊνει ότι το προςωπικό του είναι ενιμερο ςχετικά με τισ πρϊτεσ βοικειεσ
που πρζπει να παρζχονται.
5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΚΕΨΕΙ
Όταν πρόκειται να εκτελεςτεί μία εργαςία, ο εργοταξιάρχθσ ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν
οποία ςυμμετζχει όλο το κφριο προςωπικό, ϊςτε να ενθμερωκεί ςχετικά με τα προβλιματα
περί αςφάλειασ. Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι ο ςυντονιςμόσ του κυρίωσ προςωπικοφ
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από τον υπεφκυνο αςφαλείασ και υγείασ, κακϊσ και θ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ αναφοράσ, θ
οποία πρζπει να υπογράφεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ ειδικοφσ, κα εκτελεί ελζγχουσ,
ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ για τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ. Αν ο υπεφκυνοσ
αςφαλείασ παρατθριςει οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ, κα ςυγκλθκεί ςφςκεψθ με τθν
παρουςία όλων των μελϊν που εμπλζκονται. Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι θ εξζταςθ τθσ
μθ ςυμμόρφωςθσ και θ απόφαςθ για τθ διορκωτικι ενζργεια που πρζπει να
πραγματοποιθκεί. Ακολοφκωσ, αν ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ βρίςκει ότι ςτθ διάρκεια τθσ
επικεϊρθςθσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί, πρζπει να το αναφζρει
άμεςα ςτον εργοταξιάρχθ.
5.3 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
Όταν διαπιςτϊνεται κάποια μθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, ο υπεφκυνοσ
αςφαλείασ ςυντάςςει και υπογράφει μια αναφορά παράβαςθσ κανόνων αςφάλειασ, όπου
περιγράφεται θ διαπιςτωμζνθ κατάςταςθ και δίνονται οι απαιτοφμενεσ εντολζσ οι ςχετικζσ με
τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν. Η αναφορά δίδεται ςτον άμεςα
υπεφκυνο τθσ κζςεωσ εργαςίασ και κοινοποιείται ςτον υπεφκυνο του εργοταξίου.
Ο παραλιπτθσ τθσ προαναφερόμενθσ αναφοράσ πρζπει να υλοποιιςει αμζςωσ τισ
υποδεικνυόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ επικεωρεί και
επιβεβαιϊνει ότι ζχει γίνει θ διορκωτικι ενζργεια. Θα καταγραφεί τότε ςτθν αναφορά θ
θμερομθνία τθσ ενζργειασ.
Αν ςυμβοφν ατυχιματα, πρζπει να αναφερκοφν αμζςωσ ςτον υπεφκυνο αςφαλείασ. Η
κοινοποίθςθ πρζπει να γίνει τθν ίδια μζρα που ςυνζβθ το ατφχθμα, ϊςτε να γίνουν οι
απαραίτθτεσ ζρευνεσ.
Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ ςυμπλθρϊνει το ζντυπο αναφοράσ ατυχιματοσ και
ςυγχρόνωσ διενεργεί ζρευνα για τα αίτια και τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν
αποφυγι ςτο μζλλον παρόμοιων ατυχθμάτων.
Όλα τα ζγγραφα ςχετικά με τα κζματα αςφαλείασ πρζπει να αρχειοκετοφνται, όλα τα
ατυχιματα πρζπει να εξετάηονται και να αναλφονται και θ αναφορά πρζπει να υποβάλλεται
ςτον εργοταξιάρχθ προσ ζλεγχο και ενθμζρωςθ.
5.4 ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τα μζτρα αςφαλείασ που
κακιερϊνονται ςτο εργοτάξιο, ϊςτε να προςτατεφονται οι ίδιοι και τρίτα μζρθ.
Σα μζτρα αςφαλείασ είναι τα ακόλουκα:
1. Χριςθ του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ και άλλων προςτατευτικϊν μζςων που
παρζχονται.
2. Άμεςθ αναφορά ςτον υπεφκυνο αςφάλειασ για ζλλειψθ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ και
επικίνδυνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
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3. Δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ ι θ τροποποίθςθ του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ και των
προςτατευτικϊν μζτρων χωρίσ τθν ςχετικι ζγκριςθ.
Καβάλα, 10-10-2019
Ο υντάξασ

Καβάλα, 10-10-2019
O Επιβλζπων

Καβάλα, 10-10-2019
Ο Διευκυντισ
Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.
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Πολιτικόσ Μθχανικόσ

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc.

Λογκάρθσ Άγγελοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc.
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