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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού
Έργο οικοδοµικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών ολοκλήρωσης στο
κτίριο Νέστορος Τσανακλή στην Κοµοτηνή.
2. Σύντοµη περιγραφή του έργου
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με το παρόν έργο είναι:
α) Εργασίες ολοκλήρωσης στο διατηρητέο κτίριο Ν.Τσανακλή.
β) Αποκατάσταση βοηθητικού κτιρίου - πρώην υποσταθμός της ΔΕΗ με την
παράλληλη δημιουργία χώρων υγιεινής, και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ
γ) Φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
δ)

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
πυροσβεστικό συγκρότημα, Η/Ζ και οι εξωτερικές αντλίες θερμότητας.

όπως

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου
∆ηµοκρίτου και Β.Στουκόπουλου στην Κοµοτηνή.
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
Αλίκη Ξενοδοχίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος ∆ήµου Κοµοτηνής
∆έσποινα Πάσσου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του ∆ήµου Κοµοτηνής
Στέλλα Καϊκα, Τεχν. Γεωπόνος, υπάλληλος του ∆ήµου Κοµοτηνής

6. Στοιχεία και περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των
εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων εργασίας.
(Περιγράφονται µε σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις/υποφάσεις εργασίας που εµφανίζονται στο υποβαλλόµενο µε τη
µελέτη χρονοδιάγραµµα εργασιών, τα χρησιµοποιούµενα σε κάθε µία µηχανήµατα, τα κυριότερα βοηθητικά µέσα, οι τρόποι
οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ)

Οι εργασίες που προβλέπονται από την µελέτη είναι οι παρακάτω
περιγραφόµενες:
1. Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Τοιχοποιίες – Οπλισµός – Μονώσεις –
Επιχρίσµατα
3. Επενδύσεις – επιστρώσεις
4. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές
5. Λοιπά τελειώµατα
6. ∆ίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις)
Η πρόσβαση στα σηµεία του έργου γίνεται άµεσα από το οδικό δίκτυο εντός
της πόλης και µέσω του επαρχιακού δικτύου του Νοµού Ροδόπης.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ20.05.01.Μ-Α)
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων µε την διάστρωση των
προϊόντων µετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α)

1.1.7

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00m για τις γενικές εκσκαφές (ΟΙΚ ΚΠΤ20.06.01-Α)
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη (ΟΙΚ
ΚΠΤ-20.04.01.Μ-Α)
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού εξοπλισµού
µειωµένης απόδοσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02.Μ-Α)
∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως
0,30 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.03-Α)

1.1.8

Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α)

1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.9

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)

1.1.10

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-Α)
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων
καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α)

1.1.11

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ

ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2.1
1.2.2

1.2.4

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α)

1.2.5

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α)

1.2.6

Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.01-Α)

1.2.7

Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-Α)

1.2.8

∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)

1.2.9

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α)

1.2.10

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.05-Α)

1.2.3

1.3.1

Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm Πάχους 1 1/2 πλίνθων
(υπερµπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.04-Α)

1.3.2

Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-Α)

1.3.3

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α)

1.3.4

Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-Α)

1.4.1
1.4.2
1.4.3

∆ΙΚΤΥΑ (Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1.4.4

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-31.02.01-Α)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α)

1.4.5
1.4.6
1.4.7

Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του από
πορσελάνη (ΗΜΧ 8151.2)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 40 mm πιέσεως λειτουργίας
4 atm (ΗΜΧ 8042.1.2)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 50 mm
πιέσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.3)
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 100 mm πιέσεως
λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ 8042.1.7Χ)
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.3)
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.4)
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm µε το σύνολο των
εξαρτηµάτων του πλήρης. (ΗΜΧ Ν8307.1)

1.4.8

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8104.1)

1.4.9

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8104.2)

1.4.10

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών. (ΗΜΧ 8766.3.1)

1.4.11

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών. (ΗΜΧ 8766.3.2)

1.4.12

Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm (ΗΜΧ 8735.2.2)
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
µονοπολικός εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8915.1.3)

1.4.13
1.4.14

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας εντός ηχοµονωµένου κιβωτίου (ΗΜΧ Ν8560.83.5)

1.4.15

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας εντός ηχοµονωµένου κιβωτίου (ΗΜΧ Ν8560.83.6)
Εξωτερική µονάδα συστήµατος κλιµατισµού VRV-R410A, inverter αντλία θερµότητος 34Hp.
(ΗΜΧ Ν8577.41.1.15)

1.4.16
1.4.17
1.4.18
1.4.19

Εξωτερική µονάδα συστήµατος κλιµατισµού VRV-R410A, inverter αντλία θερµότητος 46Hp.
(ΗΜΧ Ν8577.41.1.21)
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόµενου ρεύµατος, τάσεως 230/400
V, 50 περιόδων Ισχύος 12,5 KVA (ΗΜΧ Ν8959.3)
Ηλεκτροφόρος ράγα τριών κυκλωµάτων, Ηλεκτροφόρος ράγα επιφανειακής τοποθέτησης,
τριών κυκλωµάτων (τριφασική), τοποθέτησης προβολέων

εκθεµάτων, µήκους 1m. (ΗΜΧ Ν8982.32.23)

1.4.26

Ηλεκτροφόρος ράγα για τοποθέτηση χωνευτή σε ψευδοροφή, τριών κυκλωµάτων (τριφασική),
τοποθέτησης προβολέων εκθεµάτων, µήκους 1m. (ΗΜΧ Ν8982.32.24)
Πυροσβεστικό συγκρότηµα Παροχής 50m3/h, µανοµετρικού 65mΥΣ (ΗΜΧ Ν9999.642.3.4)
Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
χαµηλής πίεσης πλήρης. (ΗΜΧ Ν8182.11.1.1)
Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης (ΗΜΧ
Ν8182.11.2.1)
Καθρέπτης τοίχου µε ρυθµιζόµενη κλίση κατάλληλος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
πλήρης (ΗΜΧ Ν8182.11.3.1)
Πλαίσιο στήριξης στην λεκάνη ΑΜΕΑ εκ των οποίων το ένα ανακλινόµενο µε θέση χαρτοθήκης
(ΗΜΧ Ν8182.11.4)
Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC ΑΜΕΑ. (ΗΜΧ Ν8182.11.5.1)

1.4.27

Αναµικτήρας (µπαταρία) νιπτήρα ΑΜΕΑ ενδεικτικού τύπου. (ΗΜΧ Ν8182.11.6.1)

1.4.28

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισµένο (ΗΜΧ 8175.2)

1.4.29

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, σπιράλ , Φ 16mm (ΗΜΧ 8732.2.3)

1.4.30

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό , διατοµής 3 Χ 4 mm2 (ΗΜΧ 8774.3.3)

1.4.31

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο (ΗΜΧ Ν8174)

1.4.32

Ρευµατοδότης ΣΟΥΚΟ16Α/220V, µονός µε καπάκι (ΗΜΧ Ν8826.61.1)

1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.25

1.4.33
1.4.34
1.4.35

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.4.36

Ηλεκτρικός µεταλλικός πίνακας έως 250Α, βάθους 200mm, IP40-43, IK07-08 (ΗΜΧ
Ν8840.200.1)
∆ιακόπτης πινάκων απλός µονοπολικός Εντάσεως 25 Α (ΗΜΧ Ν8880.1.3)
Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα
(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαµπτήρα 60 W πυρακτώσεως (ΗΜΧ
Ν8978.60.1)
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8138.1.2)

1.4.37

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80), PN 20, διατοµής Φ110*15,1 mm (ΗΜΧ Ν8041.80.10)

1.4.38

∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης. (ΗΜΧ Ν8208)

1.4.39

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής (ΗΜΧ Ν8537.2)

1.4.40

Πυροδιάφραγµα αεραγωγών, µέγιστης πλευράς από 25 έως και 40 cm. (ΗΜΧ Ν8548.21.2)

1.4.41

∆ιάφραγµα (τάµπερ) αντεπιστροφής εξαεριστήρων διαµέτρου 160 mm. (ΗΜΧ Ν8548.50.4)

1.4.42

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατοµής 5 Χ 16 mm2 (ΗΜΧ Ν8774.6.6.1)

1.4.43

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατοµής 5 Χ 25 mm2 (ΗΜΧ Ν8774.6.7.1)

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm
(ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-Α)
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ73.33.02-Α)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 15x15 cm, µε χρήση
κονιαµάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-Α)
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.09-Α)
Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.04-Α)
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (ΟΙΚ ΚΠΤ75.11.02-Α)
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/µετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-Α)
Πατηµένο χώµα τελικού συνολικού πάχους 20cm (ΟΙΚ Ν7340.14.1)
Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες οπλισµένες µε πολυεστερικό πλέγµα και µε
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-Α)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.6.1

Σταθερά Ερµάρια (πινάκων, µηχανολογικών) µε MDF καπλαµά ∆ρυός (ΟΙΚ Ν56.18.26)

1.6.2

"Ποδιές παραθύρων εκ βαµµένης ξυλείας µεράντι" (ΟΙΚ Ν56.26.1)
Σοβατεπιά πλάτους 15 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm- Από ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΟΙΚ
ΝΕΤ Ν53.50.02-Β)
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ
ΚΠΤ-61.24-Α)

1.6.3
1.6.4
1.6.5

1.6.7

Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ1) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη (ΟΙΚ Ν61.05.14.1)
Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ2) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε
φεγγίτες και σταθερά πλαϊνά, συνολικών διαστάσεων 3,20Χ2,20 m (ΟΙΚ Ν61.05.14.2)
Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ4) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε
φεγγίτες και σταθερά πλαϊνά, συνολικών διαστάσεων 3,20X2,50m (ΟΙΚ Ν61.05.14.3)

1.6.8

κλείθρα υαλοστασίων (ΟΙΚ Ν65.01.2)

1.6.9

Πόµολο εσωτερικής θύρας (ΟΙΚ Ν64.29.1)

1.6.10

Σύρτης θύρας (ΟΙΚ Ν64.29.5)

1.6.11
1.6.12

Κλειδαριά χωνευτή µεσόπορτας µε κύλινδρο (ΟΙΚ Ν64.29.8)
Αντικατάσταση υφιστάµενων ταµπλαδωτών εσωτερικών θυρών (Θ2) µε όµοιες ξύλινες (ΟΙΚ
Ν54.44.1)

1.6.13

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.01-Α)

1.6.14

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-Α)

1.6.6

1.6.15

Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2'' (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.03-Α)

1.6.16

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-Α)

1.6.17

Μεταλλικοί σωλήνες INOX. (ΟΙΚ Ν64.28.2)

1.6.18

Στηθαίο κλιµακοστασίου. (ΟΙΚ Ν64.28.12)

1.7.1
1.7.2

1.7.4

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.7.3

1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11

Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας σκυροδέµατος µε σκληρυντικό υλικό, αναγνωρισµένου
προς έγκριση από την Υπηρεσία, (ΟΙΚ Ν73.39.14)
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,5 mm και µήκους 1,00m (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.20.01-Α)
Χρωµατισµοί επιχρισµάτων Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α)
Χρωµατισµοί επιχρισµάτων Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιοακριλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α)
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.01Α)
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-Α)
Χρωµατισµοί σωληνώσεων ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-Α)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΟΙΚ ΚΠΤ79.02-Α)
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.01-Α)
Πυράντοχο βερνίκι ξύλινων επιφανειών (ΟΙΚ Ν7775.3)

1.7.12

Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-Α)
Επιστέγασις πέργκολας µε τέντα ειδικού υφάσµατος που σύρεται ηλεκτροκίνητα (ΟΙΚ
Ν72.24.2)

1.7.13

Εφαρµογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος (Υ∆Ρ ΚΠΤ-10.17-Α)

1.7.14

Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας (ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10.6)

1.7.15

Απόξεση και βερνίκωµα ξύλινων δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-Α)
Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή µεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ76.01.03-Α)

1.7.16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1.1
2.1.2

∆ένδρα κατηγορίας ∆8 (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.8)

2.1.3

∆ένδρα κατηγορίας ∆7 (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.7)
Θάµνοι κατηγορίας Θ5 (ΠΡΣ ΚΠΤ ∆2.5)

2.1.4

Θάµνοι κατηγορίας Θ4 (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆2.4)

2.1.5

Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆11)

2.1.6

Προµήθεια κοκκώδους λιπάσµατος (ΠΡΣ Ν-∆17)

2.2.1

Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους (ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ2)

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε3.2)

2.3.4

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.3)

2.3.5

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.6)

2.3.6

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.7)

2.3.7

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 lt - 80 lt (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.8)
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω από
2,50 m (ΠΡΣ ΚΠΤ Ε11.1.2)

2.3.8

2.4.1

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.1)
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.2)

Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών- Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο
σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο (ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ2.1.5.1)

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για κάθε επιµέρους φάση/υπόταση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνονται οι
κίνδυνοι που, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή
των αριθµών 1,2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή
πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει ∆ε την αντίληψη
του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
►

Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:

Είτε (α) η πηγή είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υπόταση
εργασίας ( π.χ κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά
οικοδοµή ),
Είτε (β) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα
επικίνδυνων καταστάσεων ( π.χ κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το
έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κ.τ.λ )
Είτε (γ) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να
επισυµβεί είναι περιορισµένη ( π.χ κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης
ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε
δεξαµενή καυσίµων ).
►

Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

Είτε (α) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα
τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό εργοτάξιο),
Είτε (β) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων ( π.χ κίνδυνοι
από την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο ),
Είτε (γ) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί
είναι µεγάλη ( π.χ κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες
καύσωνα ).
►

Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιάµεσες των 1 και 3
περιπτώσεις.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες
ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.
2. Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας όπως παπούτσια, γιλέκα
εργασίας, φόρµα εργασίας. Σε εργασία πάνω σε ικριώµατα να φορούν κατάλληλες
ζώνες πρόσδεσης.
3. Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών, διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες
παρεµποδίζονται αµέσως υπ’ αυτών. Οι εργασίες αυτές επαναλαµβάνονται µετά
την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας.
4. Οι εργαζόµενοι στο Εργοτάξιο, ασχέτως απασχολήσεως, πρέπει να φέρουν κράνη
προστασίας της κεφαλής, χορηγούµενα υπό του εκτελούντος το έργον. Η χρήση
κρανών είναι υποχρεωτική. Σε εργασίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν
τραύµατα ή εγκαύµατα ή δερµατικές παθήσεις χειρών, διατίθενται από τον
ανάδοχο τα κατάλληλα ( γάντια ).
5. Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει πρόχειρο µικρό φαρµακείο για την παροχή
πρώτων βοηθειών, τοποθετηµένο σε θέση εύκολα προσιτή, περιέχον ενδεικτικά τα
ακόλουθα είδη στις έναντι εκάστου ελάχιστες ποσότητες:
1.Σκεύασµα δια κάψιµο εις σωληνάρια ή πακέτα 1
2.Εισπνεύσιµος Αµµωνία 1
3.Αποστειρωµέναι Γάζαι, κυτία των 5 εκ., και 15 εκ. 1
4.Επίδεσµοι γάζης των 0,10*2,50 µ. 2
5.Τριγωνικοί επίδεσµοι 1
6.Λευκοπλάστ ρολλό 2
7.Τσιµπίδα 1
8.Ύφασµα λεπτόν δια καθαρισµόν ( CLEANSING TISSUE ) 1
9.Aντισηπτικόν διάλυµα ( κατά προτίµηση Μερκουρόχρωµα ) 1
10.Υγρός σάπων εντός πλαστικής συµπιεσίµου φιάλης 1
11.Ελαστικός Επίδεσµος 1
12.Αντισταµινική αλοιφή 1
13.Σπασµολυτικόν 1
Φυλλάδιον οδηγιών χρήσεως και πρώτων βοηθειών.
6. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόµενα από την νοµοθεσία Π∆-1073/81,
Π∆-305/96, Π∆-770/80, Π∆-396/94, Π∆-95/98.
Πρόσθετα στοιχεία .
1. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου: Η διέλευση και
παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το
εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία
πεζών γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου.

Οι συντάξαντες
Αλίκη Ξενοδοχίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

∆έσποινα Πάσσου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Στέλλα Καϊκα
Τεχν. Γεωπόνος

ΤΜΗΜΑ ∆΄
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σχεδιάζεται στον προβλεπόµενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται
σχεδιάγραµµα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται µε χαρακτηριστικό και
εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώµα, διαφορετικό είδος ή πάχος
γραµµών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:
1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού
4. Χώροι αποθήκευσης
5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
6. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων
Στο τµήµα αυτό ενσωµατώνεται επίσης η µελέτη για την κατασκευή
ικριωµάτων, εφόσον αντιµετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι
ειδικής µορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που
περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωµάτων (Π.∆. 778/80 και Π.∆.
1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νοµοθετικών διατάξεων των οποίων έχει
γίνει αναφορά στον πίνακα του Τµήµατος Γ΄ του ΣΑΥ).

