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ΣΜΗΜΑ Α
Γεληθά ζηνηρεία έξγνπ
Ο παξώλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ. 305/96, άξζξν 3. Ιδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ ηήξεζε θαη
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 1073/1981.

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή ΒΔΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΟΓΩΝ ΣΙ Σ.Κ. ΥΑΡΑΤΓΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
Ο ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο
Η κειέηε αθνύ ζεσξήζεθε αξκνδίσο από ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ,
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. …….… απόθαζε ηνπ ΓHMOTIKOY ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ.
ΜΔΗΝΗ.

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό/αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επί
κέξνπο ηδηνθηεζίεο:
Ολνκαηεπώλπκν

Γηεύζπλζε

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΩΝΗ
(ΓΗΜΑΡΥΟ)

ΓΗΜΟ
ΜΔΗΝΗ

Ηκεξ/λία
θηήζεσο
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Σκήκα ηνπ έξγνπ
όπνπ ππάξρεη ηδηνθηεζία

100%

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ
πληάθηεο ηνπ παξόληνο ππήξμε:
Κνύβειαο Γηνλύζηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γ.Μεζζήλεο.

6. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ
Ολνκαηεπώλπκν

Ιδηόηεηα

Γηεύζπλζε
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Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο

ΣΜΗΜΑ B
Μεηξών ηνπ έξγνπ
1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δύν δξόκσλ, ν έλαο ζηε Υαξαπγή θαη ν άιινο ζην
Μάλεζε ζην ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ.

2. Παξαδνρέο κειέηεο
Α. ΤΛΙΚΑ
2.Α.1
Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο
2.Α.2
2.Α.3
2.Α.4

C8/10, C12/15, C16/20,
C20/25
Καηεγνξία ράιπβα
B500C
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο
Α 12,5 , Α20
ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ ηεο ΔΣΔΠ 05-03-03-00 γηα ηελ Πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ
θαηαζθεπή βάζεσλ θαη ππνβάζεσλ νδνζηξσζίαο

3. Ωο θαηαζθεπάζζε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
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ΣΜΗΜΑ Γ
Δπηζεκάλζεηο
ην παξόλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο ηνπ.

1. Θέζεηο δηθηύσλ
ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο δηθηύσλ :
1.1.
ύδξεπζεο
1.2.
απνρέηεπζεο
1.3.
ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο)
1.4.
παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ
1.5.
παξνρήο αηκνύ
1.6.
θελνύ
1.7.
αλίρλεπζεο ππξθαγηάο
1.8.
ππξόζβεζεο
1.9.
θιηκαηηζκνύ
1.10. ζέξκαλζεο
1.11. ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ)
1.12. ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ιεθζνύλ όιεο νη αξκόδηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ελδερόκελε ύπαξμε ζηελ πεξηνρή ππνγείσλ θαισδίσλ κεηαθνξάο – δηαλνκήο ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ε αθξηβήο ζέζε θαη δηαδξνκή ησλ πξνο απνθπγή
θηλδύλσλ.
Οπνηαδήπνηε απαηηνύκελε επέκβαζε ζηα δίθηπα (όπσο αλύςσζε ή δηαθνπή δηθηύνπ) λα
πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από ηελ αξκόδηα ππεξεζία κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ. Η αλύςσζε ή άιιε επέκβαζε επί ησλ ηδησηηθώλ γξακκώλ, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ππό αξκνδίσλ αδεηνύρσλ ειεθηξνιόγσλ.

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 δελ ππάξρεη

νπδεκία επηζήκαλζε.

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν
ρεηηθά κε ηα πιηθά :

Φ.Α.Τ. - ΔΛ.6

3.1.

ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ

3.2.

παινβάκβαθαο

3.3.

πνιπνπξεζάλε

3.4.

πνιπζηεξίλε

3.5.

άιια πιηθά

δελ ππάξρεη νπδεκία επηζήκαλζε

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ
ρεηηθά κε ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο
πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θιπ.) νπδεκία επηζήκαλζε ππάξρεη.

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ
Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζε δεκόζηνπο δξόκνπο θαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ νη παξάπιεπξεο νδνί.

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο
Οπδεκία επηζήκαλζε δηόηη ην ππό κειέηε έξγν δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηνρέο

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε
Οπδείο ρώξνο ππάξρεη

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ
Οπδεκία

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία
ε όηη αθνξά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ,
απαγσγήο αεξίσλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) αλαθέξεηαη όηη πηζαλώο ζα απαηηεζνύλ
ζπγθξνηήκαηα γηα ηελ άληιεζε ησλ πδάησλ από ηα ζθάκκαηα.
10. Γεληθά
Γεληθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θάησζη 1)ν Ν1418/84 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα, 2)ην Π.Γ. 305/96,
3) ε Οδεγία 92/57/ΔΟΚ, 4) ε Τ.Α.
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001, ε Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002, 4)ην Π.Γ. 60/2007. Η ηαρύηεηα δηέιεπζεο
ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη κηθξή.
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ΣΜΗΜΑ Γ
Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία
ην ηκήκα απηό θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή
θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ,
επηζθεπήο, θιπ) θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ
αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ – π.ρ. – θαηά
πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε
επηζθεπώλ ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία, θιπ.)

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο
ην ππό κειέηε έξγν δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο.

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο
ην ππό κειέηε έξγν ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο ζε όςε ηνπ έξγνπ

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ
Γελ ππάξρνπλ εξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ

4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο
Η παρούζα οδηγία αναθέρεηαι ζε εργαζίες γενικά ζε θέζεις όποσ σπάρτει κίνδσνος
αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο
Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο πξνβιέπνληαη νξύγκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ.
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθαινύο αληηζηήξημεο ησλ
πξαλώλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο θαη ηελ απνθπγή θαηάξξεπζεο.
Καηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ ή νξπγκάησλ επηκεθώλ ή κεκνλσκέλσλ ε αληηζηήξημε γηα
βάζε κεγαιύηεξα απηώλ πνπ θαίλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί είλαη
ππνρξεσηηθή.
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Η αληηζηήξημε παξαιείπεηαη εάλ ε εθζθαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε βξάρν ή ζε
πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηζνξξνπία ησλ πξαλώλ έρεη εμαζθαιηζηεί κε θαηάιιειεο θιίζεηο.
Η αληηζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ θαη εάλ
ππάξρεη αλάγθε κε θαηάιιειε κέζνδν ή κε κεραληθά κέζα εμ απνζηάζεσο ρσξίο ηελ
είζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζθάκκα.
Γηα ηελ παξεκπόδηζε πηώζεο πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ πάζεο θύζεσο ζην
ζθάκκα πξέπεη ηα ρείιε ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη από θξάζπεδα ύςνπο 15
εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ ή δε επέλδπζε ηεο ηάθξνπ ή ηνπ θξέαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο
πνπ απαηηείηαη λα εμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά δεθαπέληε
εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.
Σα πξντόληα εθζθαθήο ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 60 cm από ην ρείινο ηνπ
νξύγκαηνο. Καηά ηηο εθζθαθέο ζε νδνύο ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη
από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ (Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο).
Σα θξεάηηα κε βάζνο κεγαιύηεξν ησλ νθηώ κέηξσλ πξέπεη λα θσηίδνληαη δηα
ηερλεηνύ θσηηζκνύ κε εηδηθέο ιπρλίεο πνπ θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό πιέγκα ηεξνπκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηε θάζε ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ, απαηηείηαη πξηλ ηνλ θαζαξηζκό ησλ θξεαηίσλ
λα αλνίγνπλ ηα θαπάθηα γηα ηνλ εμαεξηζκό απηώλ. Απαγνξεύεηαη ρξήζε θσηηάο γηα
εξγαζίεο πιεζίνλ ή εληόο ησλ θξεαηίσλ. Δάλ απαηηεζεί ε θαηάβαζε πξνζσπηθνύ εληόο
ηνπ θξεαηίνπ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή θαζαξηζκνύ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθήο
κάζθαο θαη θόξκαο εξγαζίαο.
Αλαιπηηθόηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα :

5. Πξόιεςε αηπρεκάησλ
5.1.

Αλύςσζε θνξηίσλ

Υξεζηκνπνίεζε αλπςσηήξα γηα ηελ αλύςσζε βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ θαη απνθπγή
βίαησλ θηλήζεσλ. Οη ρεηξηζκνί θαη κεηαθνξά βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ είλαη αηηία ησλ πην
ζπρλώλ αηπρεκάησλ.
Οη θάδνη εμαγσγήο ησλ πιηθώλ εθζθαθήο από ηα ζθάκκαηα θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαζύξνληαη δηα βαξνύιθνπ ή άιιεο αλπςσηηθήο κεραλήο θαη λα
κελ πιεξνύληαη κέρξη ησλ ρεηιέσλ.
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Η αλάξηεζε ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαηαθόξπθα θαη ζην θέληξν ηεο
θνηιόηεηαο ηνπ εθζθαπηόκελνπ ρώξνπ.
5.2.

Πηώζεηο

Πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε θαηαθόξπθεο ζθάιαο ή λαπηηθνύ ηύπνπ. Σνπνζέηεζε
θπθιηθνύ θηγθιηδώκαηνο γύξσ από ζθάιεο λαπηηθνύ ηύπνπ αλ είλαη ςειόηεξεο από 3
κέηξα. Όηαλ ππάξρνπλ εληόο ησλ θξεαηίσλ θιίκαθεο απηέο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο
πξνζαξκνζκέλεο θαη νη βαζκίδεο λα κελ απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 25 cm κεηαμύ ηνπο.
Κιίκαθεο από ζρνηληά επηηξέπνληαη κόλν ζε θξεάηηα κε βάζε κηθξόηεξα ησλ 10 κέηξσλ
θαη πξέπεη λα είλαη ζηέξεα πξνζαξκνζκέλεο θαη ζηα δύν άθξα ηνπο.
Σα θνξεηά εξγαιεία λα μαλακπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε. Να απνθεύγεηαη
παξνπζία γξάζνπ, ιαδηνύ θαη πάγνπ ζηνπο δηαδξόκνπο επίζθεςεο, ζηα ζθαινπάηηα θαη
ζηηο ζθάιεο.
Να είλαη ηα θξεάηηα θαιπκκέλα ή εθνδηαζκέλα κε θηγθιίδσκα. Να ηνπνζεηεζνύλ
πηλαθίδεο πνπ λα πξνηξέπνπλ ζε πξνζνρή, όπνπ ρξεηάδεηαη. Να ηνπνζεηεζνύλ
θηγθιηδώκαηα γύξσ από ηηο αλνηρηέο δεμακελέο θαη όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο. Οη
πηώζεηο απνηεινύλ ηε δεύηεξε πην ζπρλή αηηία αηπρεκάησλ κεηά ηελ αλύςσζε
θνξηίσλ.
5.3.

Σξαπκαηηζκνί

Να κεηαθηλνύληαη ηα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ κε έλα αλπςσηή κε άγθηζηξν παξά κε
θάπνην κνριό.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θάιπκκα δελ είλαη πνιύ βαξύ, ν πην ζίγνπξνο ηξόπνο είλαη λα
ζπξζεί νξηδόληηα καθξηά από ην θξεάηην. Να απνθεύγεηαη λα αθήλεηαη ην ζηόκην ηνπ
θξεαηίνπ κεξηθώο αλνηρηό.
Υξήζε γαληηώλ εξγαζίαο όηαλ γίλνληαη ρεηξηζκνί κε κεγάια θαη βαξηά αληηθείκελα.
Δθνδηαζκόο κε κεηαιιηθά πιέγκαηα όισλ ησλ ηκεκάησλ θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ.
Να θσηίδεηαη θαηάιιεια ν ρώξνο εξγαζίαο θπζηθά ή ηερλεηά.
5.4.

Αηπρήκαηα θαη ζνθ πνπ νθείινληαη ζηνλ ειεθηξηζκό

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα επηβαιιόκελα κέηξα ώζηε λα απνθιείεηαη ε πξνζέγγηζε
εξγαδνκέλσλ ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζηνηρεία αζρέησο ηάζεσο απηώλ.
Να ηνπνζεηνύληαη ιαζηηρέληα παηάθηα κπξνζηά από ηνπο ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο.
Απνζύλδεζε ηνπ θπξίνπ δηαθόπηε ειέγρνπ όηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε έλα θηλεηήξα ή
άιιε ειεθηξηθή ζπζθεπή.
Φξνληίδα ώζηε όινο ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο λα έρεη θαιά γεησζεί θαη όιεο νη
εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο λα είλαη κνλσκέλεο.
5.5.

Ππξθαγηέο

Δθνδηαζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο κε έλα επαξθέο αξηζκό ππξνζβεζηήξσλ, δηαθόξσλ
ηύπσλ γηα θάζε ελδερόκελν ηύπν θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζόδαο ή λεξνύ
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ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε θαύζε
μύινπ, ραξηηνύ ή πιαζηηθήο ύιεο, ελώ γηα εύθιεθηα πγξά, αέξηα θαη ιηπαληηθά έρνπκε
θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηεξεώλ ρεκηθώλ
πιώλ ή αθξνύ.
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθπγή κεγαιύηεξσλ βιαβώλ ζηνλ
εμνπιηζκό, νη ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε βξαρπθύθισκα πξέπεη λα ζβήλνληαη κε
ππξνζβεζηήξεο πνπ πεξηέρνπλ κε αγώγηκε ύιε, όπσο CO2, νξηζκέλα άιια ζηεξεά
ρεκηθά θαη ηεηξαρισξάλζξαθα.
Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ζνβαξά ππ' όςε όηη απηνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ
ππξόζβεζε, όηαλ βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ αεξίδνληαη θαιά, αλ δελ δηαζέηνπλ ηα
θαηάιιεια κέζα αζθαιείαο, θηλδπλεύνπλ από ιηπνζπκία ιόγσ έιιεηςεο νμπγόλνπ ή
αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε επηθίλδπλνπο θαπλνύο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θαύζε.
5.6.

Σερληθά κέηξα αζθάιεηαο

Υξήζε δώλεο αζθάιεηαο γηα εξγαζία ζε θξεάηηα, δεμακελέο ή άιιεο θαηαζθεπέο κε
βάζνο κεγαιύηεξν από 2,5-3,0 κέηξα. Γύν άηνκα πξέπεη λα είλαη ζε αλακνλή γηα λα
βνεζήζνπλ ηνλ εξγάηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Βεβαίσζε όηη όινη έρνπλ νδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ, θαη όηη είλαη δηαζέζηκα ηα λνύκεξα
ηειεθώλσλ νξηζκέλσλ γηαηξώλ, ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο ππξνζβεζηηθήο, αζζελνθόξνπ
θαη ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο.

6. Πξόιεςε από κνιύλζεηο
Φύζε ησλ κνιύλζεσλ

Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ (δίθηπν ύδξεπζεο) δελ ππάξρεη θίλδπλνο κνιύλζεσλ. ε
θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξζνύλ ηα παξαπάλσ πξνιεπηηθά κέηξα:

- Πόζηκν λεξό

Σν πόζηκν λεξό πξέπεη λα είλαη αζθαιέο. Γη' απηό ην ιόγν λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε
δηαζηαύξσζε ησλ ζσιήλσλ λεξνύ ηξνθνδνζίαο κε ηνπο ζσιήλεο ιπκάησλ ή
νηηδήπνηε άιινπ πγξνύ.
Γηαζηαπξώζεηο απηνύ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπνληαη νύηε θαλ κειινληηθά.

-Πξώηεο βνήζεηεο

Να ππάξρεη ζε δηάζεζε εμνπιηζκόο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε
κηθξώλ ηξαπκάησλ. Δθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ δελ είλαη θαζόινπ ζνβαξό, ν
ηξαπκαηίαο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζε θάπνην γηαηξό.

-Δκβνιηαζκόο

Γελ απαηηείηαη

-Αηνκηθέο πξνθπιάμεηο

Υξήζε ειαζηηθώλ γαληηώλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Να πιέλνληαη ηα ρέξηα κε δεζηό
λεξό θαη ζαπνύλη πξηλ ην θαγεηό ή ην θάπληζκα.
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7. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε Ομπγόλνπ
Ο αέξαο θαλνληθά πεξηέρεη 21% θ.ν. νμπγόλν θαη 79% άδσην. Όηαλ ε ζπγθέληξσζε
νμπγόλνπ πέζεη θάησ από 15% ηόηε ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξνύκε
όηη έρνπκε "πεξηβάιινλ θησρό ζε νμπγόλν".
7.1.

Αηηία έιιεηςεο νμπγόλνπ

Μπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε νμπγόλνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ δελ αεξίδεηαη θαιά
όπσο έλα θξεάηην ή κηα δεμακελή, πνπ ζπλνδεύεηαη από κηα κεξηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ
αέξα από άιιν αέξην, είηε είλαη ηνμηθό, είηε όρη.
Η έιιεηςε νμπγόλνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ απνδόκεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο,
όπσο ζπκβαίλεη ζηελ ηιύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ρεκηθή
απνξξόθεζε ηνπ δηαζέζηκνπ νμπγόλνπ. Γεληθά, ειιηπήο αεξηζκόο ελόο θιεηζηνύ ρώξνπ
ζπλνδεύεηαη από έιιεηςε νμπγόλνπ.
ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαη
ζηα θξεάηηα, ζε θιεηζηέο δεμακελέο, αλεμάξηεηα από ην βάζνο ηνπο, ζε κέξε πνπ
αεξίδνληαη ιίγν ή ζε θξεάηηα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε δηάζεζε ηεο ηιύνο.
7.2.

Δληνπηζκόο έιιεηςεο νμπγόλνπ

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ νμπγόλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα όξγαλν εθνδηαζκέλν κε
αλαξξόθεζε, κε ζηόκην δεηγκαηνιεςίαο θαη έλα ζσιήλα πίεζεο.
Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλακκέλνο ππξζόο αζθάιεηαο όπσο
ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα νξπρεία.
Να εμαιείθεηαη αλ ππάξρεη, ην ζπζζσξεπκέλν αέξην, αεξίδνληαο θαηά ηνπο θιεηζηνύο
ρώξνπο.
ηα θξεάηηα θαη ηηο δεμακελέο ν αεξηζκόο κπνξεί λα γίλεη κε:
 Πεπηεζκέλν αέξα πνπ ν αγσγόο πξνζαγσγήο ηνπ πξέπεη λα επηκεθπλζεί κέρξη ην
ππζκέλα ηνπ ρώξνπ.
 Φνξεηό θπζεηήξα κε έλαλ αγσγό παξνρήο αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην ρώξν. Ο
ειεθηξηθόο θηλεηήξαο ηνπ θπζεηήξα πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ
δηαθνξεηηθά ε εκθύζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έμσ από ην άλνηγκα θαη κηα
απόζηαζε από απηό γύξσ ζηα 2 κέηξα. Γηα λα επηηεπρζεί ε θπθινθνξία ηνπ αέξα
ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηέο όιεο νη δηαζέζηκεο δίνδνη ηεο δεμακελήο ή νπνηνπδήπνηε
άιινπ ρώξνπ.

8. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε βιαβεξά αέξηα ή αηκνύο
Θεσξείηαη βιαβεξό ην αέξην ή ν αηκόο πνπ κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα πξνζβάιεη ηελ
πγεία ή λα θαηαζηξέςεη ηελ όξαζε ηνπ αλζξώπνπ πξνθαιώληαο ππξθαγηά, έθξεμε,
αζθπμία ή ιηπνζπκία.
Η αζθπμία πνπ πξνθαιεί ην αέξην κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα ρεκηθή αληίδξαζε,
όπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο πξνθαιεί έιιεηςε νμπγόλνπ, είηε ζε κεραληθά αίηηα, όπνπ ε
παξνπζία ελόο αεξίνπ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θησρνύ ζε νμπγόλνπ.
8.1.

Έθξεμε εύθιεθηνπ αεξίνπ

Σέζζεξηο είλαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έθξεμεο:
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Παξνπζία εύθιεθηνπ αεξίνπ
Παξνπζία αέξα (νμπγόλνπ)
Γεκηνπξγία κίγκαηνο αεξίνπ θαη νμπγόλνπ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο
Πεγή έλαπζεο (αλαπηήξαο, ζπίζα, ...)

Όια ηα εύθιεθηα αέξηα θαη ηα κείγκαηα ηνπο παξνπζηάδνπλ έλα κέγηζην θαη έλα
ειάρηζην όξην εθξεθηηθόηεηαο πνπ εμαξηάηαη από ηελ επί ηνηο εθαηό ζπγθέληξσζε ζε
όγθν ηνπ αεξίνπ ζηνλ αέξα. Η πην θησρή ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο κε αέξα
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην όξην, ελώ ε πην πινύζηα
ζπγθέληξσζε ζε αέξην ηνπ κίγκαηνο κε αέξα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε,
αληηζηνηρεί ζην κέγηζην όξην. ην ελδηάκεζν απηώλ ησλ δύν νξίσλ έρνπκε εθξεθηηθό
κίγκα.
8.2.

Πεγέο ηνμηθώλ αεξίσλ θαη αηκώλ

Σα θξεάηηα, νη βόζξνη ή νη θιεηζηέο δεμακελέο. Οη θαηαζθεπέο πνπ είλαη εξκεηηθά
θιεηζηέο δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη αζθαιείο, αλ δελ έρνπλ ειεγρζεί πξηλ.
Η εγθαηάζηαζε εζράξσζεο θαη ε ελαπόζεζε ππνιεηκκάησλ θαη εζραξηζκάησλ ζε
θιεηζηνύο ρώξνπο γηαηί κπνξεί λα γίλεη ζπζζώξεπζε ησλ αεξίσλ θαη αηκώλ πνπ
παξάγνληαη.
Σα αληιηνζηάζηα ηεο ηιύνο, ηδίσο απηά πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε θιεηζηνύο
ππόγεηνπο ρώξνπο. Ο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ηε ζπζζώξεπζε ζην δάπεδν ηιύνο πνπ
πξνέξρεηαη από ηηο αληιίεο ησλ νπνίσλ νη βάλεο έρνπλ αθεζεί αλνηρηέο ή έρνπλ
δηαξξνή.
8.3.

Μέηξα πξόιεςεο

 ηα θξεάηηα θαη ζηηο δεμακελέο πξέπεη λα γίλνπλ νη αθόινπζεο επηζεκάλζεηο.
Δλδερόκελε παξνπζία εύθιεθησλ ή εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη αηκώλ (κέζσ
αληρλεπηώλ αεξίσλ θαύζεο)
Δλδερόκελε παξνπζία πδξνζείνπ (κε ηε ρξήζε ζρεηηθώλ θηαιηδίσλ).
Παξνπζία, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο βηναεξίνπ (κε ηε
ρξήζε θηαιηδίσλ αλίρλεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα).
Απνπζία νμπγόλνπ (κε ην ζρεηηθό αληρλεπηή)
Παξνπζία παξάμελσλ νζκώλ ή θαηλνκέλσλ εξεζηζκνύ ησλ νθζαικώλ.
 ε θιεηζηνύο ρώξνπο
Υξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ, απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο
θαη γπκλήο θιόγαο.

9. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε θάζε
ζπληήξεζεο ηα κέηξα πξνθύιαμεο θαη αληηκεηώπηζεο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνύκελν
θεθάιαην.
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ΣΜΗΜΑ Δ :
Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ
ε ηξίκελε βάζε ζα πξέπεη ην έξγν λα επηζεσξείηαη από ζπλεξγείν ησλ Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα δηαπηζηώλνληαη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα
επηδηνξζώλνληαη άκεζα.

ΜΔΗΝΗΝ 15/9/2017

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΜΔΗΝΗ 15/9/2017
Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.

ΓΙΟΝΤΙΟ ΚΟΤΒΔΛΑ

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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