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Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 

1. ΔΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΟ  (2) ΓΗΠΔΓΧΝ 5Υ5 
 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ. Καξπεξνύ, Γήκνο Γεζθάηεο 
 

3. ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 
4.   ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ . Α. Τ. : Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ  

                                                                                  Γξεβελώλ  
 

Β. ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 
 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5ρ5, ζηελ 

Τ.Κ. Καξπεξνύ ζην νηθόπεδν δίπια από ην Δεκνηηθό Σρνιείν.  Σπγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ κε ηηο πεξηκεηξηθέο 

ισξίδεο θαη ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε. 
 

2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΔΛΔΣΗ  

Τν γήπεδν έρεη δηαζηάζεηο αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο 

πξνδηαγξαθέο, θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ρώξνπ  

Σηελ δηθή καο πεξίπησζε ζηελ Τ.Κ. Καξπεξνύ ην γήπεδν ζα έρεη δηαζηάζεηο (20,00 

Φ 33,00 κ.) κε ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 1,50 κ, θαη 2,00κ, άξα ν αγσληζηηθόο ρώξνο 

ζπλνιηθά ζα έρεη κήθνο 37,00κ θαη πιάηνο 23,00κ 

Σηηο δύν κηθξόηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνύληαη ηα δύν ηέξκαηα, κε ηελ απαξαίηεηε 

γξακκνγξάθεζε, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ο όινο ρώξνο πεξηκεηξηθά νξηνζεηείηαη κε ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, ύςνπο 4,00κ. 

κε ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο παηθηώλ θαη πξνπνλεηώλ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Έρεη δηπιή θιίζε έηζη ώζηε λα θαηαιήγνπλ ηα όκβξηα ζηα δύν θαλάιηα απνξξνήο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξώλ κήθνπο, ζε επαθή κε ηελ πεξίθξαμε θαη έμσ 

απ’ απηή ζηνλ πεξηκεηξηθό ρώξν. Η ζηάζκε ηνπ ρώξνπ απηνύ βξίζθεηαη 15 εθ. ρακειόηεξα 

ηεο ζηάζκεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, γηα λα γίλεηαη πην εύθνια ε απνξξνή ησλ όκβξησλ. 

 

3. ΣΦΕΔΙΑ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από πξόηππα ζρέδηα Ειιάδα 2004.  

3. ΣΔΥΝΗΣΟ (ΤΝΘΔΣΙΚΟ) ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

3.1. Τποδομή 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ εθζθαθώλ θαη επηρώζεσλ θαη ηε ζπκπύθλσζε 

ηεο ζθάθεο, ζα δηαζηξσζεί πιηθό ηεο ΠΤΠ 0155 ηνπ ΥΔΕ (3
Α
) πάρνπο πεξίπνπ 20 εθ. 

ζπκππθλσκέλσλ ακθνηέξσλ ησλ ζηξώζεσλ άλσ ηνπ 90% θαηά PROCTOR. 

Σηε ζπλέρεηα ζα δηαζηξσζεί ζθπξόδεκα πάρνπο πεξίπνπ15 εθ κε θιίζε 2‰ γηα ηελ 

απνξξνή ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ. 

3.2. Δλαζηική σπόβαζε ηετνεηού τλοοηάπεηα 

Πάλσ ζηε ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζα δηαζηξσζεί 

πδξνπεξαηόο ζπλζεηηθόο ηάπεηαο πάρνπο 15 ρηι. από θόθθνπο αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνύ 

ζπλδεδεκέλνπο κε PU (πνιπνπξεζάλε) είηε ρπηόο επί ηόπνπ είηε πξνθαηαζθεπαζκέλνο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην ζύζηεκα ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 



3.3. Σετνεηός τλοοηάπεηας 

Τέινο ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ ζα δηαζηξσζεί ηερλεηόο ριννηάπεηαο κε ειάρηζην ύςνο πέινπο 20 ρηι. από 

κνλόθινλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαηζαξέο (textured), 30.00/κ² πεξίπνπ θαη 

ζπγθνιιεκέλεο ή ξακκέλεο πάλσ ζε πδξνπεξαηή βάζε από ύθαζκα polyester θαη later 

ηύπνπ POLYTAN, megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF ή άιινπ 

αληηζηνίρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

3.4. Πλήρωζε πέλοσς με αδρανή 

 Τν πέινο ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζα γεκηζηεί 

θαηά ην ½ ηνπ ύςνπο ηνπ κε ραιαδηαθή άκκν ή κίγκα ραιαδηαθήο άκκνπ θαη θόθθσλ 

ειαζηηθνύ ζε αλαινγία 50 – 50% θαη κέγεζνο θόθθσλ 0,3 : 1,0 ρηι. γηα ηελ άκκν θαη 0,5 – 

1,5 ρηι. γηα ηνπο ειαζηηθνύο θόθθνπο, ζε πνζόηεηα 10 : 15 kgr/κ². 

 

3.5. Γραμμογράθεζε. 

 Η εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζε 

απόρξσζε θίηξηλε ή ιεπθή θαη ρξώκαηα ζπκβαηά κε ην πιηθό ηνπ πέινπο ηνπ ηερλεηνύ 

ριννηάπεηα κε ράξαμε ηελ θαζνξηδόκελε από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο. 

4.  ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ 

Η πεξίθξαμε ηνπνζεηείηαη επί θαηαζθεπήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζηηο 

κεγάιεο πιεπξέο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θαλάιη απνξξνήο επηθαλεηαθώλ πδάησλ (βι. 

ζρέδηα).. 

Έρεη ύςνο 4,00 κ. θαη απνηειείηαη από θαηαθόξπθνπο γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο  (νξζνζηάηεο) Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηύπνπ (πξάζηλε εηηθέηα). Επίζεο ζην άλσ 

ηκήκα θέξεη νξηδόληην γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηύπνπ. Οη ζσιήλεο 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γσληέο Ταθ θαη κνύθεο ζύλδεζεο (βι. ζρέδηα).. 

Οη νξζνζηάηεο ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 3,00 κ., έηζη ώζηε ην ππάξρνλ κήθνο 

πιεπξάο λα ρσξίδεηαη ζε ίζα κέξε. 

Σηελ πιεπξά κήθνπο ηνπνζεηνύληαη νη ζύξεο εηζόδνπ παηθηώλ θαη δηαηηεηώλ πιάηνπο 

1.10κ. θαηαζθεπαζκέλεο από ηα ίδηα πιηθά (βι. ζρέδηα πεξίθξαμεο). 

Σηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο πεξίθξαμεο ηνπνζεηνύληαη γσληαθνί νξζνζηάηεο κε 

ακθίπιεπξα ζηεξίγκαηα πνπ έρνπλ θιίζε 45° θαη ηνπνζεηνύληαη ζην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηεο 

πεξίθξαμεο θαη πξνο ηα θάησ. (Οη νξζνζηάηεο θαη ηα ζηεξίγκαηα είλαη επίζεο από 

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηύπνπ). 

Τν ύςνο ηεο πεξίθξαμεο (4,00 κ.) ρσξίδεηαη νξηδόληηα ζηα ηέζζεξα κε γαιβαληζκέλν 

ζύξκα ζηεξέσζεο πάρνπο 4 ρηι. πνπ ζπλδέεη ηνπο θαηαθόξπθνπο νξζνζηάηεο. 

Τν ζύξκα ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο πεξίθξαμεο ζε ύςνο 1,10, 

2,20 θαη  3,10 από ηε βάζε. Η πεξίθξαμε ζπκπιεξώλεηαη κε γαιβαληζκέλν πιέγκα κε νπέο 

5,5 Φ 5,5 εθ. θαη πάρνπο 3 ρηι. Τν πιέγκα ηνπνζεηείηαη επί ησλ νξζνζηαηώλ θαη ηνπ 

νξηδόληηνπ άλσ ζηδεξνζσιήλα. Όιεο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε ειεθηξνζπγθόιιεζε. 

 

5.  ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΩΝ ΤΓΑΣΩΝ 

Τα θαλάιηα απνξξνήο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαηαζθεπάδνληαη ζε επαθή κε ηε 

βάζε ηεο πεξίθξαμεο ζηηο θαηά κήθνο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ θαη απνηεινύλ εληαία 

θαηαζθεπή κ’ απηή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (βι. ζρέδηα). Έρνπλ πιάηνο 20 εθ. θαη 

θπκαηλόκελν βάζνο πνπ αξρίδεη από 25 εθ. (min) κέρξη 50 εθ. (max) έηζη ώζηε λα 

δηακνξθώλεηαη ε απαξαίηεηε θιίζε. Τα θαλάιηα ζπλδένληαη κε ην δίθηπν απνξξνήο 

νκβξίσλ ηεο πεξηνρήο. 

Τα θαλάιηα θαιύπηνληαη κε κεηαιιηθή ζράξα πνπ εδξάδεηαη ζε εληόο θαηαιιήισλ 

εζνρώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπνζεηνύκελε ζηδεξνγσληά εδξάζεσο 50/25. 

Η ζράξα απνηειείηαη από πεξηκεηξηθέο ιάκεο 5/20 θαη εζσηεξηθέο 5/16 πνπ 

ζρεκαηίδνπλ, κεηαμύ ηνπο, ελδηάκεζα θελά ησλ 10 ρηι. (βι. ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ). 

 

 



6.  ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο αζιεηηθόο εμνπιηζκόο ζα πεξηιακβάλεη ηα δύν ηέξκαηα πνδνζθαίξνπ θαη ηηο ζεκαίεο 

ησλ γσληώλ (corner) κε ηνπο ηζηνύο ηνπο. 

7. Δζηίες τειροζθαίριζες (HANDBALL) πλήρες (δεύγος. 

Κάζε εζηία πξέπεη λα είλαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε ζηελ αληίζηνηρε γξακκή 

ηέξκαηνο. Απνηειείηαη από δύν νξζνζηάηεο ύςνπο 2κ., ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθόξπθα κε 

θαζαξή κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 3κ. Πξέπεη λα είλαη ζηεξεά ηνπνζεηεκέλνη ζην έδαθνο θαη 

λα ελώλνληαη ζηα άλσ άθξα ηνπο κε έλα νξηδόληην ηκήκα έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ «Π». 

Η πίζσ θάησ αθκή ησλ νξζνζηαηώλ πξέπεη λα είλαη πεξαζηά κε ηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο. 

Η δηαηνκή ηνπο πξέπεη λα είλαη 8 ρ 8 εθ. θαη θαηαζθεπαζκέλε από κέηαιιν. Πξέπεη 

λα είλαη βακκέλα ζε όιεο ηνπο ηηο πιεπξέο κε ισξίδεο ρξσκάησλ, έηζη ώζηε λα πξνθαινύλ 

αληίζεζε κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηα ρξώκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πίζσ από ηηο εζηίεο. Οη 

γσλίεο πνπ ελώλνληαη νη δύν θαηαθόξπθνη νξζνζηάηεο κε ην νξηδόληην ηκήκα πξέπεη λα 

ρξσκαηίδνληαη κε ην ίδην ρξώκα, ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ «Γ» ηνπ νπνίνπ ην θάζε ζθέινο ζα 

έρεη κήθνο 28 εθ. 

Όιεο νη άιιεο ισξίδεο ζα έρνπλ πιάηνο 30 εθ. Η εζηία πξέπεη λα έρεη θξεκαζκέλν 

δίρηπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε κπάια πνπ πέθηεη κέζα λα κελ επηζηξέθεη ακέζσο.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη ρσξίο ακνηβή λα ιακβάλεη ζηνηρεία ηεο 

πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ζηα ηκήκαηα πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εξγαζίεο θαη λα 

ζπληάζζεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο όπνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.    
 

4. ΥΔΓΙΑ  
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από ηα πξόηππα ζρέδηα Διιάδα 2004.  

 

Γ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

Δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δώλεο θηλδύλνπ ζην έξγν. 
 

Γ. ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηόο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε 

θνξά ζηνλ πξναλαθεξόκελν θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη 

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Τα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκνηηθνύο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. Σε ζπλελλόεζε θάζε θνξά κε ηα αληίζηνηρα 

θαηαζηήκαηα (θαθελεία) ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο από ην 

πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ ελώ ην πξνζσπηθό ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Θα 

ππάξρεη κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
 
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ 
 
Τν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη πξέπεη λα επηδηνξζώλνληαη άκεζα όιεο νη κηθξνθζνξέο.  

 

 
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ    22  / 03 / 2018                            ΓΔΚΑΣΗ     21  - 03 - 2018           
   Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                                    Ο πληάμαο 
 
 
  Καξέηζνο Αλαζηάζηνο                                 Κξίθνο Νηθόιανο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο                                 Πνι.  Μεραληθόο Σ.Δ. 

                
 



  ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ : ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

ΓΗΜΟ : ΓΔΚΑΣΗ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ  ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ:      20/2018 
                                                                             
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

(.Α.Τ.) 
 

(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10) 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 

1. ΔΡΓΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 5Υ5 ΣΟ ΚΑΡΠΔΡΟ 
 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ :    Σ.Κ. Καξπεξνύ, Γήκνο Γεζθάηεο  
 

3. ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 

4. ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ . Α. Τ. : Γήκνο  Γεζθάηεο 
 
 
 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  
 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ είλαη: 

  
  ΟΜΑΓΑ Α.  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 
θιπ ρώξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

2 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ 
θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήοζε έδαθνο γαηώδε - εκηβξαρώδε 

3 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή 
κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήοζε έδαθνο γαηώδε - εκηβξαρώδε 

4 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 

5 Καζαξή κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε απηνθίλεην  

6 πλήζε δάλεηα πιηθώλ Καηεγνξίαο Δ1 έσο Δ4 
7 Καηαζθεπή επηρσκάησλ 
8 Βάζε κεηαβιεηνύ πάρνπο (Π.Σ.Π. Ο-155) 
    

  ΟΜΑΓΑ Β.  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ  
1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20  

2 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 
3 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο S500 ή S500s 

4 Γνκηθά πιέγκαηα S500s 
    
  ΟΜΑΓΑ Γ.  ΔΠΙΣΡΧΔΙ-ΚΑΛΤΦΔΙ 
1 Δπίζηξσζε κε ηερληθό (ζπλζεηηθό) ριννηάπεηα 
2 ηεγαλσηηθή επέλδπζε θαλαιηώλ κε ηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2cm ησλ 600Kgr 

ηζηκέληνπ θαη ζηεγαλσηηθό ηύπνπ AQYELLA 

    
  ΟΜΑΓΑ Γ.  ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΑ  

1 Καηαζθεπή ζηδεξώλ εζραξώλ 

2 Σαπ κεηαιιηθά, γαιβαληζκέλα Φ2΄΄ 
3 Γσλίεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκέλεο Φ2΄΄  
4 Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη 2΄΄  

5 Γαιβαληζκέλν ζπξκαηόπιεγκα πεξηθξάμεσλ, κε ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο 

6 ηεγαλά θνπηηά γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθά δηαζηάζεσλ /πάρνπο 
40ρ30ρ20/1,2 

7 Αγσγόο από ζσιήλα PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm Φ75 

8 Αγσγόο από ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή βαξέσο ηύπνπ 

9 Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο (HANDBALL) 
 

 
 



Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 
 
1.Κίλδπλνο από πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 
2.Κίλδπλνο από ηε ρξήζε κεραλεκάησλ 
3.Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο  
4.Κίλδπλνο από ηελ θπθινθνξία πεδώλ  
5.Κίλδπλνο ππξθαγηάο. 
6.Κίλδπλνο από ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ. 
7.Κίλδπλνο από πηώζεηο εθζθαθώλ. 
8.Κίλδπλνο από ζόξπβν, δνλήζεηο, ζθόλε, παγεηό θαη θαύζσλα. 
9.Κίλδπλνο από θνπή πιηθώλ θαη ειεθηξνζπγθόιιεζε. 
 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  
 
1. Να ηεξνύληαη απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη θαηαζθεπή δηόδσλ  πξνζπέιαζεο 

ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
2. Να ηεξνύληαη απνζηάζεηο από ηα πξαλή 
3. Δπηκειήο ζπληήξεζε νρεκάησλ - κεραλεκάησλ 
4. Γηαξθείο έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
5. Σήξεζε ησλ νξίσλ θόξησζεο ησλ απηνθηλήησλ 
6. Πξνζεθηηθή κεηαθνξά θαη ζηνίβαμε ησλ πιηθώλ 
7. Απαξαίηεηε ζήκαλζε γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ εξγαζηώλ  
8. Να ηνπνζεηνύληαη ηα πξντόληα απνμύισζεο καθξηά από ην ρώξν πνπ εθηεινύληαη   νη 

εξγαζίεο   
9. Να ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο  
      άδεηεο θαη κε εκπεηξία θαη λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 
5.  Πξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηώλ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ  
     θνξέσλ πξέπεη λα εξεπλάηαη ε ύπαξμε δηθηύνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λα  
     γίλεηαη ε απαηηνύκελε απνκόλσζε ή κεηαθνξά 
6. Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κέζσλ  αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ απαηηνύκελσλ      
     εξγαζηώλ  
7. Καηαζθεπή δίνδνη θπθινθνξίαο γηα πεδνύο θαη νρήκαηα 
8. Καηαζθεπή αληηζηεξίμεσλ εθζθαθώλ ζε ραιαξά εδάθε 

9. Να ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνζσπηθό, άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη κε εκπεηξία 
 
σμπληρωμαηικά μέηρα προζηαζίας 
01000 ΑΣΟΥΙΔ ΔΓΑΦΟΤ 
Κ-001 : Έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ γαησδώλ επηθαλεηώλ πιεζίνλ ζα πξνεγείηαη ηεο 
αλάιεςεο εξγαζηώλ θαη αλ απαηηείηαη ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα. 
Κ-002 : πρλέο, ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγνύληαη γηα πξόδξνκα ζεκεία αζηνρίαο 
γαησδώλ επηθαλεηώλ θαη αλ απαηηείηαη θαη ησλ ηερληθώλ κέζσλ εμαζθάιηζήο ησλ. 
Κ-003 : πρλή ηαθηηθή επηζεώξεζε ησλ γαησδώλ επηθαλεηώλ γηα επηζθαιείο ραιαξνύο 
όγθνπο, ηνπηθέο ζπγθεληξώζεηο ηάζεσλ, επηθείκελεο απνζθελώζεηο ή ζξαύζεηο, ηαρείεο 
εμαιινηώζεηο, πξόζθαηεο εθξηδώζεηο, μέλα ζώκαηα, αιιαγή ζρεκαηηζκνύ θαη ινηπά 
ζρεηηθά ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο εξγαζηώλ πιεζίνλ πξαλώλ θαη αλ απαηηείηαη ζα 
επηρεηξείηαη μεζράξσκα. 
Κ-004 : Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ πιεζίνλ ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 
Κ-005 : Η άλεπ πξνεγνύκελνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ ππέξβαζε ππεξθόξηηζεο πξαλώλ, 
επηθαλεηώλ ζεκειίσζεο ή πξνζσξηλώλ ρσκάηηλσλ επηθαλεηώλ κε ζπζζώξεπζε πιηθώλ 
πάζεο θύζεο θαη εμνπιηζκνύ ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-006 : Έθηαθηε επηζεώξεζε ησλ πξαλώλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθώλ κέηξσλ 
εμαζθάιηζεο ζα δηελεξγείηαη κεηά από βίαηα θπζηθά θαηλόκελα. 
Κ-007 : επηζεώξεζε ησλ πξαλώλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθώλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο 
ζα δηελεξγείηαη κεηά από αλάπηπμε επηηαρύλζεσλ ζ’απηά ιόγσ αλαηηλάμεσλ. 
Κ-008 : Η άλεπ πξνεγνύκελνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ εθ κεραλεκάησλ ζηα 
πξαλή ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-011 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζεκειίσζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε 
ηπρόλ επεξεάδνπζεο πιεζίνλ θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 



Κ-012 : Δπηηόπηνο έιεγρνο θαη αλέξεπζε ζρεηηθώλ ζρεδίσλ ΟΚΧ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ 
αλάιεςε νπνηαζδήπνηε λέαο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
Κ-013 : ύζηεκα ειέγρνπ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη δίαηηαο ππόγεηνπ θαη 
ειεύζεξνπ πδάηηλνπ νξίδνληα ζα πθίζηαηαη ζε βαζκό θαη έθηαζε πνπ επηηξέπεη ε 
ζνβαξόηεηα ηνπ έξγνπ, ε βαξύηεηα ησλ ζπλεπεηώλ, ε ηαρύηεηα πξνόδνπ εξγαζηώλ θαη 
ρξόλνπ απόθξηζεο ησλ κέηξσλ επέκβαζεο. 
Κ-014 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο ζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθή θάζε. 
 
02000 ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Κ-015 : αθήο θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ζα πθίζηαηαη ζε θάζε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ έμσ – θαη έζσ – θπθινθνξία ηνπ έξγνπ, κεραλνθίλεηεο, πεδήο θαη 
πιηθώλ. 
Κ-016 : Θα δηακνξθώλεηαη πάληνηε ζαθέο ζύζηεκα δηαρσξηζκνύ θπθινθνξίαο πεδώλ – 
νρεκάησλ θαη αληηζέησο θηλνπκέλσλ νρεκάησλ. 
Κ-017 : Θα απνθεύγεηαη ε ύπαξμε θαη ε άλεπ αδείαο ηνπνζέηεζε ζηαζεξώλ εκπνδίσλ 
ζηνπο ρώξνπο θπθινθνξίαο θαη αλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ ηόηε ηα εκπόδηα ζα 
ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. 
Κ-018 : Θα απνθεύγεηαη ε ρσξίο ιόγν θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κεηαμύ νρεκάησλ. 
Κ-019 : Σα αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα έρνπλ πάληνηε ελεξγνπνηεκέλε 
ηελ πέδε ζηάζκεπζεο. 
Κ-020 : Η θίλεζε κεραλνθίλεηνπ ή ηειερεηξηδόκελεο κεραλήο ζε πεξίπησζε ειιηπνύο 
νξαηόηεηαο ρσξίο βνεζό ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-021 : Όια ηα εκπιεθόκελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα, 
πισηά κέζα, κεραλέο θαη εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λόκηκεο άδεηεο θαη εμνπιηζκό, ζα έρνπλ 
ππνζηεί όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο θαη ζα δηαηεξνύληαη ζπλερώο 
ζπληεξεκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
Κ-024 : Διάρηζηε απόζηαζε θαη δηαζηήκαηα αζθαιείαο ζα πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ηνπ 
θηλνύκελνπ εμνπιηζκνύ. 
Κ-025 : Οη ακθηβόινπ επζηάζεηαο επηθάλεηεο ηνπ έξγνπ ζα ζεκαίλνληαη θαη ζα 
απνκνλώλνληαη απαγνξεπνκέλεο ηεο πξόζβαζεο νρεκάησλ ζ’απηέο. 
Κ-026 : Η κνλόπιεπξε θόξησζε βαξέσλ θνξηίσλ θαη ηα θνξηία πςεινύ θέληξνπ βάξνπο 
ρσξίο εηδηθά κέηξα ζα απαγνξεύνληαη. 
Κ-027 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ κε πξνβιεκαηηθή θόξησζε ζα 
ειέγρεηαη. 
Κ-028 : Η εξγαζία θόξησζεο ζα επηβιέπεηαη από εξγνδεγό ή άιιν θαηάιιειν άηνκν 
(επηζηάηεο, ζηνηβαδόξνο θιπ.). 
Κ-029 : Η θόξησζε νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ θαζ’ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη 
ν θαηαζθεπαζηήο ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-030 : Οη ρξόλνη κεηάβαζεο επηζηξνθήο θαη ελ γέλεη νη ηαρύηεηεο ησλ νρεκάησλ ζα 
ειέγρνληαη ζπλερώο. 
Κ-031 : Ο ρώξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζεκαίλεηαη θαηαιιήισο. 
Κ-033 : Θα απαγνξεύεηαη ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ πιεζίνλ ηεο επηθίλδπλεο 
δξαζηεξηόηεηαο. 
Κ-034 : Η νξζή θαη ζπλερήο ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζα 
ειέγρεηαη ζπλερώο. 
Κ-035 : Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνη απνθνκηδήο αρξήζησλ. Απνζεθεύνληαη 
ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά κέζα. 
Κ-036 : πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα 
πιηθά. 
Κ-037 : Καηαζθεπή ηθξησκάησλ. Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ 
ζπλεζηζκέλσλ. 
Κ-038 :   Απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε θαηά ηελ  εξγαζία  δηαζηξώζεσο ζεξκνύ  
Αζθαιηνκίγκαηνο 
 
03000 ΠΣΧΔΙ ΑΠΟ ΤΦΟ 

Κ-039 : Γηα θάζε πςνκεηξηθή δηαθνξά >1,00 κ. επηθαλεηώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηώζεο, ήηνη απνκόλσζε 



πεξηνρήο ή απαγόξεπζε πξνζπέιαζεο ή θάιπςε ή πεξίθξαμε ή δώλεο αζθαιείαο ή 
θεθιηκέλα πεηάζκαηα ή δίθηπα. 
Κ-040 : ε θάζε θεθιηκέλε επηκήθε επηθάλεηα όπνπ ελδερόκελα απιή πηώζε ζα επηθέξεη 
θαη κεγάιεο ηαρύηεηεο θαζόδνπ ζα ιακβάλνληαη ηα ίδηα κέηξα όπσο θαη ζηηο πηώζεηο από 
ύςε. 
Κ-041 : Μέηξα γηα άξζε ηεο νιηζζεξόηεηαο ησλ πεξηνρώλ πξνζπέιαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ζα ιακβάλνληαη θαη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο ζα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε 
ζήκαλζε θαη ρξήζε αληηνιηζζεξώλ ππνδεκάησλ από ηνπο εξγαδόκελνπο. 
Κ-042 : Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ επηθαλεηώλ εξγνηαμίνπ αλώκαιεο γεσκεηξίαο ή 
αηάθησο ζπζζσξεπκέλσλ πιηθώλ ζα απνθεύγεηαη θαη αλ απηό δελ είλαη εθηθηό θαηάιιεια 
κέηξα ζα ιακβάλνληαη (απνκόλσζε πεξηνρήο, αζθαιείο δηάδξνκνη δηέιεπζεο θιπ.). 
Κ-043 : πλερήο πξνζπάζεηα ζα θαηαβάιιεηαη ζην εξγνηάμην από όια ηα εκπιεθόκελα 
κέξε γηα επηαμία σο πξνο ηε κόληκε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ. 
Κ-044 : Θα πθίζηαηαη ζπλερήο επίβιεςε εξγνδεγνύ. 
Κ-045 : Κάζε επηθάλεηα εξγαζίαο ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο γηα ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε, πξηλ λα επηηξαπεί ε εξγαζία απηή. 
Κ-046 : Κάζε εηδηθή δίνδνο (καδέξηα, ειαθξέο πεδνγέθπξεο, παζαξέιεο, ςειέο ξάκπεο, 
ιακαξίλεο θιπ) θαη εθόζνλ απαηηείηαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε νξζώο, κε επαξθή 
γεσκεηξία θαη αληνρή, αληηνιηζζεξή, αζθαιώο εδξαδόκελε, θαηάιιεια ζεκαζκέλε, κε 
πξνζηαζία έλαληη πηώζεο θαη νιίζζεζεο. 
Κ-047 : Μόλν ηππνπνηεκέλνο εμνπιηζκόο εγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηώλ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγνηάμην. 
Κ-048 : Μόλν έκπεηξν, θαηαξηηζκέλν θαη επθπέο πξνζσπηθό ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
εξγαζία απηή. 
Κ-049 : Θα γίλεηαη ρξήζε κόλν αεξνπεξαηώλ επελδύζεσλ ζηηο πξνζόςεηο ησλ 
ηθξησκάησλ. 
 
04000 ΔΚΡΗΞΔΙ, ΔΚΣΟΞΔΤΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ – ΘΡΑΤΜΑΣΑ 
Κ-050 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ρξήζεο εθξεθηηθώλ ζα ειέγρεηαη ν ρώξνο σο πξνο ηα 
κέηξα θαη ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξώκαηνο θαη ηελ 
αθνινπζεηέα κέζνδν εξγαζίαο (δηάηξεζεο, γόκσζεο, εκππξεπκάησζεο, επηγόκσζεο, 
ειέγρνπ, ππξνδόηεζεο), ηε κέζνδν γείσζεο γνκσηώλ, ηα ΜΑΠ, ηε ζήκαλζε (ερεηηθή, 
νπηηθή) θαη κέζνδν επηθνηλσλίαο, ηε δηεπζέηεζε ρώξσλ θαηά επηθηλδπλόηεηα θαη 
απνθιεηζκνύο δηόδσλ, ηελ επηζπκεηή πεξηνρή θαηαθξήκληζεο, ηε δηεξρόκελε θπθινθνξία 
(πεδή θαη κε) θαη ησλ γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ θαη πξνζηαζία πιεζπζκνύ. 
Κ-051 : Θα απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο εληόο ηεο επηθίλδπλεο 
πεξηνρήο. 
Κ-052 : Η ππξνδόηεζε ζα γίλεηαη θαηόπηλ ειέγρνπ γξακκήο ππξνδόηεζεο θαη δηαξξνώλ 
πξνο γε θαη κόλν κε δπλακνεθξεθηήξα ην θιεηδί ηνπ νπνίνπ ζα θέξεη πάληνηε καδί ηνπ ν 
γνκσηήο – ππξνδόηεο θαη όρη κε ρξήζε ξεύκαηνο πόιεσο. 
Κ-053 : Θα απαγνξεύεηαη ε εξγαζία ρσξίο επηπξόζζεηα κέηξα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε 
θαηαηγίδαο, λεθώλ ζθόλεο, παξνπζία γξακκώλ πςειήο ηάζεο ή πνκπνδεθηώλ ή 
παξαζηηηθώλ ξεπκάησλ. 
Κ-054 : Ο γνκσηήο ππξνδόηεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ αζθαιείαο ζα 
επηζθέπηεηαη ην κέησπν θαη ζα κεηξά ηα επηηπρή δηαηξήκαηα θαη ηηο πηζαλέο αθινγηζηίεο, 
ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ηίζεηαη ζήκαλζε, θύιαθαο θαη ζα απνθαζίδεηαη ε θαηαιιειόηεξε 
κέζνδνο επαλαππξνδόηεζεο. 
Κ-055 : Θα απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απνεπηγόκσζε κε ζηδεξό εξγαιείν θαη ε 
επαλαδηάηξεζε ζε ππόινηπν δηαηξήκαηνο (θνηζάλη). 
Κ-056 : Γεληθά ζα απνθεύγεηαη ε απνζήθεπζε εθξεθηηθώλ πιώλ αλ όκσο είλαη απνιύησο 
αλαγθαίν ηόηε ζα θαηαζθεπαζζεί απνζήθε ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
εθπνλεζεί εηδηθό ζρέδην αζθαιείαο θαη θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο. 
Κ-057 : Καηά ηελ απιή ελαπόζεζε πνζόηεηαο εθξεθηηθώλ κόλν εκεξεζίαο θαηαλάισζεο 
ζα ηεξνύληαη κέηξα παξόκνηα κε ησλ απνζεθώλ, ελώ νη πξνζθνκηδόκελεο, 
θαηαλαισζείζεο θαη απνθνκηδόκελεο πνζόηεηεο ζα θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο. 
Κ-058 : Αλ ρξεηάδεηαη ηθαλόο αξηζκόο θηαιώλ αεξίνπ ζην εξγνηάμην, ε απνζήθεπζε ζα 
γίλεηαη ζε επάεξνπο ρώξνπο, πξνζηαηεπκέλνπο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζε όξζηα 
ζέζε, πξνζδεδεκέλεο κε θαιύκκαηα αζθαιείαο θαη κε δηαρσξηζκό αεξίσλ όπσο θαη 
πιήξεηο – θελέο θηάιεο. 



Κ-059 : Γε ζα γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνη πνπ δηαθηλνύλ θηάιεο ζε 
νξηδόληηα ζέζε, ππεξζεξκαζκέλεο, θαθνπνηεκέλεο, ρσξίο θάιπκκα αζθαιείαο, ειιηπώο 
ζηεξεσκέλεο θαη ζε θιεηζηά κε αεξηδόκελα κεηαιιηθά θνπβνύθιηα. 
Κ-060 :  ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κόλν έλα θνξείν κε δεπγάξη θηαιώλ 
Ομπγόλνπ – Αζεηηιίλεο ζηαζεξά πξνζδεδεκέλσλ, θαηάιιεια ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή 
θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, καλνεθηνλσηώλ, κεηξεηώλ, ζσιήλσλ, αληεπίζηξνθσλ 
θινγνπαγίδσλ, ζαικηώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ. 
Κ-061 : Θα απαγνξεύεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ αεξίνπ απηνύ. 
Κ-062 : ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κόλν κία θηάιε ζηαζεξά πξνζδεδεκέλε, 
θαηάιιεια ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, αληεπίζηξνθσλ 
θινγνπαγίδσλ, θινγίζηξνπ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ. 
Κ-064 : Καηά ηελ αλεύξεζε, ιόγσ εθζθαθήο, δηθηύνπ πόιεο ε εθζθαθή ζα ζπλερίδεηαη 
ρεηξσλαθηηθά θαη ππό ηελ επίβιεςε αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξίαο. 
Κ-065 : Η πιήξσζε ηνπ δηθηύνπ εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ε ρξήζε ηνπ ζα 
επηηξέπεηαη κόλν κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. 
Κ-066 : Θα ηεξείηαη απζηεξό πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνύ. 
Κ-070 : Κακκία αλύςσζε κε ζπξκαηόζρνηλα δε ζα επηηξέπεηαη αλ δε γίλεη ζσζηό 
αξηάληαζκα από αξκόδην άηνκν (ζακπαληαδόξνο, ρεηξηζηήο). 
Κ-071 : Ο ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο ζα έρεη άκεζε νξαηόηεηα κε ηελ επηθίλδπλε δώλε εηδηθά 
όηαλ επηρεηξεί απέκθξαμε. 
Κ-072 : Καλείο δε ζα εηζέξρεηαη ζηε δώλε εθηόμεπζεο πιηθνύ. 
 
05000 ΠΣΧΔΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ 
Κ-073 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ζε παιαηέο θαηαζθεπέο ζα πξνεγείηαη έιεγρνο ηνπ 
νξγαληζκνύ ηνπο. 
Κ-074 : Η άλεπ πξνεγνύκελνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ ππέξβαζε επηθόξηηζεο ηνπ θέξνληνο 
νξγαληζκνύ ηεο θαηαζθεπήο ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-075 : Η άλεπ πξνεγνύκελνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ ζηνλ νξγαληζκό ηεο 
θαηαζθεπήο ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-079 : Σα πξνο απνμήισζε ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερώο θαζόζνλ ρξόλν ζα δηαξθεί ε 
δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζήο ησλ. 
Κ-080 : Σα αλαξηνύκελα ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερώο θαζόζνλ ρξόλν ζα δηαξθεί ε 
δηαδηθαζία ζηεξέσζήο ηνπο, ηα δε ήδε αλαξηεκέλα ζα ειέγρνληαη γηα ηπρόλ αζηνρίεο ησλ 
ζπλδέζκσλ ησλ. 
Κ-081 : Θα απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε κε ρύδελ πιηθώλ πνπ δε ζα είλαη ζηαζεξά 
πξνζδεδεκέλα ζην πήγκα ηνπ νρήκαηνο ή εμαζθαιηζκέλα έλαληη κεηαθίλεζεο. 
Κ-082 : Καηά ηελ αλπςσηηθή δξαζηεξηόηεηα πιηθώλ ζα ιακβάλεηαη θάζε πξόζθνξν κέζν 
γηα λα απνθεπρζεί ε πξόζθξνπζε ηνπ θνξηίνπ (αζύζηξνθα ζπξκαηόζρνηλα, νδεγά 
ζρνηλία, επαξθήο αλπςσηηθή ηθαλόηεηα θαη ύςνο, ρώξνο ειεύζεξνο εκπνδίσλ). 
Κ-083 : Σα πιηθά πνπ κεηαθέξνληαη ζε παιέηεο ζα κεηαθηλνύληαη θαηόπηλ ειέγρνπ ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
Κ-084 : Θα πθίζηαηαη θαιόο ζπληνληζκόο ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο αλύςσζεο 
θνξηίσλ από δύν αλπςσηηθέο δηαηάμεηο. 
Κ-085 : Η πξόζδεζε θνξηίνπ γηα αλύςσζε ζα γίλεηαη ή ζα επηβιέπεηαη από έκπεηξν 
άηνκν (ζακπαληαδόξν). 
Κ-086 : Όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα εκπιέθεηαη ζε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 
θνξηίσλ ζα έρεη εθπαηδεπηεί επ’απηνύ. 
Κ-087 : Θα απαγνξεύεηαη ε απ’επζείαο ρεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε πιηθώλ πνπ δελ 
πξνζθέξνπλ ζηαζεξή ιαβή. 
Κ-088 : Θα απαγνξεύεηαη ε ππεξζηνίβαζε πιηθώλ ρύδελ ή κε, εηδηθά απηώλ πνπ δελ 
πξνζθέξνπλ ζηαζεξή βάζε έδξαζεο ή πνπ δίλνπλ ζσξνύο αζηαζείο. 
Κ-089 : Απόζεζε ζσξώλ ρύδελ πιηθώλ κε πξνζσξηλέο γσλίεο πξαλώλ κεγαιύηεξεο από 
ηε θπζηθή δε ζα επηηξέπεηαη. 
Κ-090 : Η απόιεςε πιηθνύ από ζηνίβα ή ζσξό κε ηξόπν πνπ λα ππνκνλεύεη ηελ 
επζηάζεηά ηνπο ζα απαγνξεύεηαη. 
 
06000 ΠΤΡΚΑΓΙΔ 



Κ-091 : Πιεζίνλ επηθηλδύλσλ γηα ππξθαγηά δξαζηεξηνηήησλ ζα ππάξρεη πάληνηε 
θαηάιιειε ππξνζβεζηηθή δηάηαμε ζε πεξίνπηε ζέζε, ζε θαιή θαηάζηαζε, άκεζα 
πξνζπειάζηκε θαη αλαγνκσκέλε. 
Κ-092 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ρσξίο ηνπο 
απαξαίηεηνπο ππξνζβεζηήξεο δε ζα επηηξέπεηαη. 
Κ-093 : Οη πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαπζίκσλ ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη νη δηακνξθσκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ κνλίκσλ. 
Κ-094 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ώζηε ην θαύζηκν θνξηίν πιεζίνλ λα είλαη ην ειάρηζην 
δπλαηόλ. 
Κ-095 : Δθηεηακέλε απνςίισζε ζα δηελεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγνηαμίνπ πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ, εθόζνλ απαηηείηαη θαη νη επηηόπηεο ζπλζήθεο ην 
επηβάιινπλ. 
Κ-096 : ύζηεκα ηαρείαο θαη ζπρλήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα νξγαλσζεί ζην 
εξγνηάμην. 
Κ-097 : Δξγαζία πιεζίνλ ελαέξησλ ειεθηξηθώλ αγσγώλ, πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ππό 
ηάζε, ζα εθηειείηαη κε κέγηζηε πξνζνρή θαη κε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο. 
Κ-098 : Θα γίλεηαη πξνζπάζεηα κε ζπλύπαξμεο ζε θνληηλή απόζηαζε ειεθηξνθόξσλ 
γξακκώλ, θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θαύζηκν θνξηίν. 
Κ-099 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ζα επηρεηξείηαη εληνπηζκόο πηζαλήο θνληηλήο δηέιεπζεο 
ξεπκαηνθόξνπ γξακκήο θαη ε δπλαηόλ δηαθνπή ηεο. 
Κ-100 : Θα απαγνξεύεηαη ε παξνπζία επθιέθησλ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 
 
07000 ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101 : Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πεξίπησζε ελαέξησλ ειεθηξνθόξσλ γξακκώλ, 
όηαλ εθηεινύληαη εξγαζίεο κε αλπςνύκελα πιηθά ή εμνπιηζκό (ζσιήλεο, κπεηόβεξγεο, 
γεξαλόο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, πδξνβνιέο, εθηνμεύζεηο, αλαηξνπή νρεκάησλ, 
θαιαζνθόξα, αεξνκεηαθνξέο, εθλεθώζεηο θιπ.). 
Κ-102 : Σν δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνύ 
ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
Κ-103 : Όινη νη εξγαδόκελνη θαη ηδηαίηεξα νη ρεηξηζηέο ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ θαη 
κεραλεκάησλ ζα εθπαηδεπζνύλ ζηελ νξζή ρξήζε, ζπληήξεζε, πξνθύιαμε, αλάπηπμε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ δηθηύνπ όπσο θαη ζηε ζσζηή ξεπκαηνιεςία θαη δηαλνκή 
ξεύκαηνο. 
Κ-104 : Σν δίθηπν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ηειεί ππό ηε ζπλερή επίβιεςε θαηαιιήινπ αηόκνπ κε 
πξνζόληα αλάινγα θαη κε ηε δπλακηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Κ-105 : Η εξγαζία ζε πεξηνρέο κε βεβαξεκέλεο ζπλζήθεο θεξαπλνπιεμίαο, ιόγσ 
αλαγιύθνπ, ζύζηαζεο ή παξνπζίαο εμνπιηζκνύ ζε πεξίνδν θαηαηγίδαο ή ρακειήο 
δηέιεπζεο λεθώλ δε ζα επηηξέπεηαη, εηδηθά ζα απαγνξεύνληαη απζηεξά νη κεηαγγίζεηο 
θαπζίκσλ. 
Κ-106 : Ο επηθίλδπλνο γηα θεξαπλνπιεμία εμνπιηζκόο (ζηιό, γεξαλνί, νρήκαηα, βπηία 
θαπζίκσλ, ηζηνί, θιπ.) ζα πξνζηαηεύεηαη θαηάιιεια. 
Κ-107 : Αζθαιή θαηαθύγηα γηα ην πξνζσπηθό ζα πθίζηαληαη γηα ηελ πεξίνδν θαηαηγίδαο. 
Κ-108 : Δηδηθέο εξγαζίεο απαηηνύζεο πςειή αζθάιεηα έλαληη αηκνζθαηξηθνύ ειεθηξηζκνύ 
(γόκσζε εθξεθηηθώλ, ζθόλεο κεηάιισλ θιπ.) ζα παξαθνινπζνύληαη κε όξγαλα νη 
δπζκελείο θπζηθέο παξάκεηξνη. 
Κ-109 : Θα απαγνξεύεηαη ε επέκβαζε πξνο επηζθεπή ή ζπληήξεζε ζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 
Κ-110 : Θα απαγνξεύεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαζθεπή ηππνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνύ. 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟ ΑΦΤΞΙΑ 
Κ-113 : Κάζε ζέζε εξγαζίαο ζα επηηεξείηαη ζπλερώο θαη όινη νη εξγαδόκελνη ζα γλσξίδνπλ 
ηε ζέζε ηνπιάρηζηνλ δύν ζπλεξγαηώλ ηνπο θαη ζα αλαθέξνπλ πάζα αιιαγή ζέζεο ησλ. 
Κ-116 : Η εξγαζία ζηα έγθαηα θαηαζθεπώλ (έγθνηια, ξεύκαηα, ηάθξνη, θξέαηα, εθζθαθέο, 
θαλάιηα, ηακηεπηήξεο, ζήξαγγεο, δεμακελέο, δηπύζκελα, βπηία, θάδνη θιπ.) ζε θάζε 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαηάθιπζεο από πγξό κέζν ζα απαγνξεύεηαη. 
Κ-117 : Γηα ηελ πεξίπησζε κε αλακελόκελεο πάλησο πηζαλήο θαηάθιπζεο (ζξαύζε 
ζσιήλνο ύδξεπζεο, ζξαύζε δηθιείδαο, άθημε πιεκκπξηθνύ πξνθίι πδαηνξεύκαηνο, 
ζξαύζε θπκαηηζκνύ θιπ.) ή ξεπζηνπνίεζεο εδάθνπο ζα πξνβιέπεηαη δηάηαμε ηαρείαο 
αλάζπξζεο εξγαδνκέλσλ. 



 
09000 ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 
Κ-123 : Η επαθή κε πιηθά έληνλεο αιθαιηθήο αληίδξαζεο (ηζηκέλην, ζθπξόδεκα, εηδηθά 
θνληάκαηα, απνξξύπαλζε θιπ) ζα απνθεύγεηαη. 
Κ-124 : Θα πθίζηαηαη πιεζίνλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο δπλαηόηεηα πιύζεο κε άθζνλν λεξό. 
 
10000 ΔΚΘΔΗ Δ ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
Κ-125 : Καηά ηε δηάξθεηα ζπγθνιιήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη πεηάζκαηα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ θαη ησλ πιεζίνλ επξηζθόκελσλ εξγαδνκέλσλ. 
Κ-126 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-127 : Οη νζόλεο νπηηθήο απεηθόληζεο ζα είλαη ρακειήο αθηηλνβνιίαο. 
Κ-128 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζα 
ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-129 : Η εξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζα θαιύπηεηαη από εηδηθή δηαδηθαζία 
αζθαιείαο. 
Κ-130 : Οη πηζαλόηεηεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο κε LASER ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-131 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ώζηε νη ζνξπβώδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο λα 
επηιέγνληαη θαηάιιεια ή λα ηξνπνπνηνύληαη ή λα ηίζεληαη καθξηά ή λα απνκνλώλνληαη θαη 
αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζα ηίζεηαη ζήκαλζε ζηελ πεξηνρή θαη ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε 
έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Κ-132 : Θα επηιέγνληαη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ ηελ θαηά ην δπλαηό ιηγόηεξε 
ζθόλε (πρ πγξή δέζκεπζε ζηελ πεγή, απνθνλίσζε αλαξξόθεζεο, θιεηζηά ζπζηήκαηα 
θιπ) θαη αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδόκελσλ. 
Κ-133 : ε εξγαζία αθξαίσλ ζεξκνθξαζηώλ ζα αθνινπζείηαη εηδηθό ζρέδην αληηκεηώπηζεο. 
Κ-134 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πγξά πεξηβάιινληα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη 
ελώ κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα κείσζε ησλ επηπηώζεσλ (ζηνιέο, αεξηζκόο, ζηξαγγίζεηο, 
απνξξνέο, ππνβηβαζκόο πδξνθόξνπ νξίδνληα θιπ). 
Κ-135 : ε ρώξνπο κε πηζαλόηεηα αλάπηπμεο αηκόζθαηξαο δειεηεξησδώλ αεξίσλ ζα 
αληρλεύεηαη ζπλερώο ν ρώξνο όζνλ αθνξά ηνλ επηθίλδπλν παξάγνληα, εθόζνλ ηα κέηξα 
(πεξηνξηζκόο εθπνκπώλ, αιιαγή κεζόδνπ εξγαζίαο, αεξηζκόο ρώξνπ, αύμεζε όγθνπ 
πεδίνπ δηάρπζεο θιπ) δελ θξίλνληαη επαξθή ή ζίγνπξα. 
Κ-136 : Κάζε πιηθό πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην ζα είλαη αλαγλσξηζκέλν θαη ζα θέξεη 
επηζήκαλζε, ελώ ε έθζεζε ζηα ηνμηθά πιηθά ζα ειέγρεηαη ζπλερώο. 
Κ-137 : ην εξγνηάμην δε ζα γίλεηαη ρξήζε πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 
Κ-138 : ε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξηζκνύ παιαηώλ πιηθώλ ακηάληνπ ε εξγαζία ζα 
θαιύπηεηαη από εηδηθή δηαδηθαζία. 
Κ-139 : Οη ρώξνη απνζήθεπζεο ή εθαξκνγήο ηέηνησλ πιηθώλ ζα είλαη θαιά αεξηδόκελνη. 
Κ-140 : Η επηζηξνθή ζην κέησπν αλαηίλαμεο ζα γίλεηαη κεηά από ην ραξαθηεξηζηηθό ζήκα 
θαη ζηα ππόγεηα κέησπα ζα ειέγρεηαη, κεηά ηνλ αεξηζκό, ε πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο 
(ΝΟρ, Ο2, LEL θιπ). 
Κ-141 : Η έθζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη 
κεραλώλ ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 
Κ-142 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηνλ επαξθή αεξηζκό ησλ θιεηζηώλ ζέζεσλ 
ζπγθόιιεζεο (έληνλνο αεξηζκόο, νξζή απαγσγή αεξίσλ, απηόλνκεο ζπζθεπέο 
πξνζαγσγήο αέξνο). 
Κ-143 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ζπγθόιιεζεο ζα κειεηάηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζ 
επηθίλδπλα ζηνηρεία ή ζπλδπαζκνύο απηώλ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ κεηάιινπ (πρ HCN). 
Κ-146 : Θα απνθεύγεηαη ε έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο. 
Κ-147 : Θα επηρεηξείηαη απνιύκαλζε ή εμνπδεηέξσζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρώλ αιιηώο 
ζα απνθεύγεηαη ε επαθή γπκλώλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο κε κνιπζκέλα πιηθά, όπσο επίζεο 
θαη ε άκεζε εηζπλνή θαη ην θάπληζκα. 
Κ-148 : Απαγνξεύεηαη ε εζηίαζε εληόο κνιπζκέλσλ ρώξσλ. 
Κ-149 : Θα επηηξέπεηαη ε εξγαζία κόλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί θαηάιιεια. 
Κ-150 : ε θάζε θάζε εξγαζίαο ζα πθίζηαληαη θαηάιιεινη θαη επαξθείο ρώξνη πγηεηλήο, 
αλάινγα θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζαξηδόκελνη ηαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 
θαη ζπληεξνύκελνη. 
Κ-151 : ε πεξίπησζε εκθάληζεο δώσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ε εξγαζία ζα ζηακαηά θαη 
ζα επηρεηξείηαη εθδίσμή ησλ, επίζεο κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 



επηθηλδύλσλ εληόκσλ θαη εξπεηώλ θαη ζα επηβάιιεηαη ε ρξήζε γαληηώλ γηα ην ρεηξηζκό 
πιηθώλ ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο. 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  
      Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ 
2. Κπθινθνξία πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ 
3. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνη απνθνκηδήο αρξήζησλ. Απνζεθεύνληαη    
     ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά κέζα. 

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ.  
    Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά. 
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Ο  Γιεσθσνηής ηης  Σ.Τ.                                                  Ο ζσνηάκηης 
   

Καρέηζος Αναζηάζιος  Κρίκος Νικόλαος 
Μητανολόγος Μητ/κός  Πολιηικός Μητ/κός Σ.Δ. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

               


