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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Έργο οικοδομικό. Το έργο αφορά στην εκτέλεση διασωστικών εργασιών στο κτίριο
της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κομοτηνή.
2. Σύντομη περιγραφή του έργου:
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με το παρόν έργο είναι:
•

•
•
•

•
•

Έλεγχος και συντήρηση ξύλινης στέγης και αντικατάσταση τμήματός της όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο. Πιο συγκεκριμένα θα αποξηλωθούν με προσοχή τα υπάρχοντα
κεραμίδια τα οποία θα επανατοποθετηθούν σε περίπτωση που είναι σε καλή
κατάσταση, αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων του πετσώματος της στέγης,
έλεγχος τεγίδων και ζευκτών με σημειακές αποκαταστάσεις αν αυτό κρίνεται
απαραίτητο και τοποθέτηση υγρομόνωσης της στέγης.
Αποκατάσταση στο λούκι της στέγης και αντικατάσταση υδρορροών.
Αποκατάσταση επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο με
χρήση ικριωμάτων.
Αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών που υφίστανται στο κτίριο
(περιμετρικό περίζωμα στέγης, διακοσμητικές ταινίες παραθύρων). Η εργασία αυτή
θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να διατηρηθεί η αρχική μορφή
των διακοσμήσεων με χρήση ικριωμάτων.
Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικά του κτιρίου με χρήση χρωμάτων υδρυάλου.
Συντήρηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων παραθύρων και περίφραξης αυλής και
ελαιοχρωματισμοί αυτών.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Οδός Ν. Τσανακλή 15 στην Κομοτηνή.

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:
Αλίκη-Μαρία Ξενοδοχίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Κομοτηνής.
Ανδρέας Γεωργιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Κομοτηνής,
ορισμένου χρόνου.
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. Χωματουργικά – Καθαιρέσεις.
2. Σκυροδέματα – Χαλικοδέματα – Γαρμπιλοδέματα
Κονιοδέματα.
3. Τοιχοδομές – Τοιχοπετάσματα – Επιχρίσματα.
4. Δίκτυα (Η/Μ εγκαταστάσεις).
5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.
6. Λοιπά τελειώματα.

–

Λιθοδέματα

–

Η πρόσβαση στα σημεία του έργου γίνεται άμεσα από το οδικό δίκτυο εντός
της πόλης Κομοτηνής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.6

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω
του 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.02-Α)
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των
προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α)
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2
και έως 0,12 m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ22.30.02 Α)
Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-Α)

1.7

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-Α)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ
-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ –
ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ ΚΠΤ73.47Α)
Επισκευή αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΙΚ Ν77.21)

2.3
2.4
2.5
2.6

3.1

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

3.2

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με ασβεστοκονίαμα (ΟΙΚ Ν71.46)
Επιχρίσματα τραβηχτά διακοσμητικά προεξοχών, παραστάδων, απλά, αναπτύγματος μέχρι 25 cm
(ΟΙΚ Ν71.31.2)
Επιχρίσματα τραβηχτά διακοσμητικά προεξοχών αναπτύγματος μέχρι 25cm, οιουδήποτε πάχους
και μορφής (σύνθετη ή πολυσύνθετη) (ΟΙΚ Ν71.31.3)
Επιχρίσματα τραβηχτά διακοσμητικά προεξοχών αναπτύγματος 26 μέχρι 40cm , οιουδήποτε
πάχους και μορφής (σύνθετη ή πολυσύνθετη) (ΟΙΚ Ν71.31.4)
Επιχρίσματα τραβηχτά διακοσμητικά προεξοχών αναπτύγματος 41 μέχρι 60cm, οιουδήποτε
πάχους και μορφής (σύνθετη ή πολυσύνθετη) (ΟΙΚ Ν71.31.5)

3.3
3.4
3.5
3.6

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1

Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΗΜΧ 8062.3)

4.2

Αποξήλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος (ΗΜΧ Ν8062.3.1)

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5.1

Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.03-Α)

5.2

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.01-Α)

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.12

6.1

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.10-Α)

6.2

6.4

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.11-Α)
Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α)
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ-ΚΠΤ-23.03-Α)

6.5

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-Α)

6.6

Επικεράμωση δια κεράμων γαλλικού τύπου χωρίς την προμήθεια κεραμιδιών (ΟΙΚ Ν72.11.1)

6.7

Επισκευή και συντήρηση κιγκλιδωμάτων παραθύρων και θυρών (ΟΙΚ Ν7795.3)

6.8

6.10

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ77.25Α)
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ77.51Α)
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14-Α)

6.11

Καθαρισμός επιχρισμένων επιφανειών με υδροβολή και μικροψιγματοβολής (ΟΙΚ N 71.31.10)

6.3

6.9

6.12

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 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 δε, 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 ΚΙΝΔΥΝΩΝ 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 ΠΔ-1073/81,
ΠΔ-305/96, ΠΔ-770/80, ΠΔ-396/94, ΠΔ-95/98.
Πρόσθετα στοιχεία .
1. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων: Η διέλευση και παραμονή ατόμων
στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την
κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται εκτός του
χώρου του εργοταξίου. Τα οχήματα κυκλοφορούν επί της οδού
Παπαναστασίου.

Οι συντάξαντες

Αλίκη-Μαρία Ξενοδοχίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανδρέας Γεωργιάδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ 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. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας.
2. Δίοδοι 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.Δ. 778/80 και Π.Δ.
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).
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Αλίκη-Μαρία Ξενοδοχίδου
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Ανδρέας Γεωργιάδης
Πολιτικός Μηχανικός

