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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)  
(Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10) 

ΣΜΖΜΑ Α΄  

Γενικά 

1. Είδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε : 

Ύδξεπζε Σ. Κ. Πέηξαο Δήκνπ Ζεξνύ θαη Σ. Κ. ηξνγγπιήο Δήκνπ Αξηαίσλ 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ : 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηελ βειηίσζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκό: 

- ηνπ ζπλόινπ ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκό ηεο Πέηξαο ηνπ Δ. 
Ζεξνύ, θαη  

- ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ αγσγνύ ηνπ νηθηζκνύ ηεο ηξνγγπιήο ηνπ Δ. Αξηαίσλ, ηνπ 
νπνίνπ ε όδεπζε είλαη θνηλή κε απηή ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ ηεο Πέηξαο.  

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ : 

Σ.Κ. Πέηξαο Δήκνπ Ζεξνύ Ν. Πξέβεδαο. 

Σ.Κ. ηξνγγπιήο Δήκνπ Αξηαίσλ Ν. Άξηαο 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ : 

Δήκνο Ζεξνύ, ΔΕΤΑ Άξηαο 

5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ ληα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ : 

 
Μηζεξιήο Γεώξγηνο, Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, Τπάιιεινο Σκήκαηνο Σερληθώλ 
Έξγσλ Δήκνπ Ζεξνύ. 

6. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά θάζε 

κεζόδσλ εξγαζίαο. 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θάζεηο πνπ ζα εμαξηεζνύλ από ην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ζα πξνζθέξεη ν εξγνιάβνο, αλάινγα κε ηνπο επηβαιιόκελνπο ρξόλνπο 

πεξάησζεο θαη, θπξίσο, ηα εξγαηηθά κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξνεγεζνύλ νη θαηάιιειεο εθζθαθέο θαη ζα αθνινπζήζεη ε 

θαηαζθεπή μπινηύπσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ θαη ε ζθπξνδέηεζε ζ’ όηη 

αθνξά ηα κηθξά ηερληθά έξγα ηεο εξγνιαβίαο θαη νη εθζθαθέο ηάθξσλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ησλ δηθηύσλ θαζώο θαη ε επαλεπίρσζή ηνπο ζε όηη αθνξά 

ηα δίθηπα απνρέηεπζεο. 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 
(Π.Γ. 305/98, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΣΜΖΜΑ Β΄  

Κίνδςνοι πος ενδέσεηαι να εμθανιζηούν καηά ηην εκηέλεζη ηος έπγος 

ΣΟ παξόλ έξγν ππάξρεη πηζαλόηεηα λα εκθαληζηνύλ νη εμήο θίλδπλνη: 

1. Κίλδπλνη ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ . 

πλερήο θίλδπλνο γηα πηώζε ζε νξύγκαηα, πεδώλ - δηεξρόκελσλ νρεκάησλ . 

2. Κίλδπλνη θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο . 

Κίλδπλνο γηα θαηάξξεπζε πξαλώλ νξπγκάησλ . Κίλδπλνο από θαηαζηξνθή 

δηθηύνπ ΔΕΗ . 

3. Κίλδπλνη από ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ κε θηλεηά κέξε. 

Από ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ κε θηλνύκελα κέξε (ηζάπα) γηα ηελ δηάλνημε 

νξύγκαηνο ππάξρεη πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ, παγηδεύζεηο κειώλ, 

αθξσηεξηαζκνί. 

4. Κίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ . 

ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα κεηαθέξνληαη αδξαλή πιηθά είηε γηα εθζθαθή, 
είηε γηα επίρσζε, έηνηκν ζθπξόδεκα, ζηδεξννπιηζκνί, μπιόηππνη θιπ. Επεηδή ην 

έξγν πξαγκαηνπνηείηαη θνληά θαη, ζε κηθξό πνζνζηό ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε 

δε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ γίλεηαη ελ κέξεη κέζσ νδώλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, 

ηνλίδεηαη όηη είλαη απαξαίηεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα απνθπγή ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)  

(Π.Γ. 305/96. ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3, 4, 5, 6, 8. 9. 

ΣΜΖΜΑ Γ΄ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΠΑ ΣΖΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ε κάθε θάζη ηος έπγος πποηείνονηαι ηα εξήρ : 

5. ε όιεο ηθ Φάζεηο ηνπ έξγνπ . 

Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε 
πξνεηδνπνίεζε ησλ δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ . Δεκηνπξγία αζθαιώλ δηόδσλ γηα 
ηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζηνπο ρώξνπο θαη ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο. Επίζεο πεξίθξαμε ηνπ 
εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγή εηζόδνπ αηόκσλ κε ερόλησλ εξγαζία θαζώο θαη 
δώσλ. 
 Πξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από 

ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο . 

6. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα 

ηπρόλ ραιάξσζε εθζθαθώλ θαη βιάβε ηεο θαηαζθεπήο αληηζηήξημεο . Θα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο ΔΕΗ ώζηε λα εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο ησλ 

δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο . 

7. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε . 

Κάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ, θαζώο 
θαη ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ . 

8. Μεηαθνξά θνξηίσλ . 

πλερήο ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο . 
Υξήζε ζήκαλζεο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο - παξαθάκςεηο. 

Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη ζην Ννζνθνκείν 

Πξέβεδαο. Θα ππάξρεη ζην εξγνηάμην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ . 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)  
Π.Γ. 305/96. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3. 4. 5. 6. 8. 9. 

ΣΜΖΜΑ Γ΄ 

Οπγάνωζη Δπγοηαξίος 

Σα βαξηά εξγαιεία θαη κεραλήκαηα αζθαιίδνληαη επηηόπνπ ελώ ηα κηθξόηεξα (εξγαιεία 

ρεξηνύ, κηθξνζπζθεπέο, αληιίεο) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο 

απνζήθεπζεο κε επζύλε ησλ εξγαδόκελσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ . 

Δελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο 

πνπ απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε 

πόζηκν λεξό θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη 
θαηάιιεινπο ρώξνπο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ από δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). 

 

 

 

Φηιηππηάδα, 05-06-2018 
 
 

      Ο ΤΝΣΑΞΑ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ-ΕΓΚΡΘΘΗΚΕ 
                                                                    Ο πξντζη/λνο Σκ. Σερληθώλ Έξγσλ 
 
 
 
Γεώξγηνο Μηζεξιήο                                               Κσλζηαληίλνο Αθξίβεο 
 

           Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΠΕ                                       Μερ. Οξπθηώλ Πόξσλ 
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