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ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
1.1

Είδος και χρήση του έργου

Γενικά

Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός ολοήµερου νηπιαγωγείου µε δύο αίθουσες εργασίας, µία
αίθουσα ανάπαυσης, έναν χώρο για τραπεζαρία και κουζίνα, ένα γραφείο νηπιαγωγών και µία
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. ∆ηµιουργείται λοιπόν ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο αναπτύσσονται
όλες οι παραπάνω χρήσεις σε ένα ενιαίο επίπεδο, εφ όσον δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες µεγάλες
κλίσεις όσον αφορά στην µορφολογία του εδάφους.
Το κτίριο έχει τρεις εισόδους, ανατολικά, δυτικά και βόρεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
χρηστών. Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται από την ανατολική του πλευρά για τους
εισερχόµενους από την οδό Ορφανίδου στα νότια, µε µια ράµπα η οποία µε κλίση 4,5%
γεφυρώνει την υψοµετρική διαφορά 36εκ. του τελικού διαµορφωµένου δαπέδου του κτιρίου από
το διαµορφωµένο έδαφος του περιβάλλοντος χώρου. Για τους εισερχόµενους από την οδό Σιγής
η είσοδος γίνεται από το βόρειο τµήµα του κτιρίου. Τέλος υπάρχει και η βοηθητική είσοδος στα
δυτικά η οποία θα εξυπηρετεί την τροφοδοσία ή τις προµήθειες υλικών για το νηπιαγωγείο
καθώς έχει άµεση πρόσβαση στο δυτικό τµήµα του οικοπέδου από όπου θα επιτρέπεται η
είσοδος των οχηµάτων.
Από τα τρία σηµεία εισόδου στο κτίριο δηµιουργούνται δύο διάδροµοι οι οποίοι ουσιαστικά
καθορίζουν και τις ζώνες µε τις διαφορετικές χρήσεις. Στο νότιο τµήµα του κτιρίου βρίσκονται οι
αίθουσες εργασίας και ανάπαυσης και στο βόρειο τµήµα του, όπου αναπτύσσεται το υπόλοιπο
κτιριολογικό πρόγραµµα µε τον χώρο των νηπιαγωγών να διαχωρίζεται σαφώς από τον
υπόλοιπο.
Ο χώρος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τοποθετήθηκε σε αποµονωµένο σηµείο
στο βορειοδυτικό τµήµα του κτιρίου µε την πρόσβασή του να γίνεται εξωτερικά από τη δυτική
πλευρά του οικοπέδου.
Το κτίριο τοποθετήθηκε κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας 3µ πλευρικά και από τα δύο πλάγια
όρια και αφήνει επαρκή ελεύθερο χώρο για την δηµιουργία αύλειου χώρου τόσο προς τη νότο
όσο και προς βορρά παρ’ όλα αυτά το µεγαλύτερο τµήµα της αυλής βρίσκεται συγκεντρωµένο
προς τη νότια πλευρά του οικοπέδου, µπροστά από τις αίθουσες εργασίας, µε διαστάσεις
περίπου 11,00µ µήκος και 24,70µ πλάτος, ενώ το στεγασµένο τµήµα της αυλής βρίσκεται στο
βόρειο τµήµα του.
Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έγινε µε γνώµονα την εναλλαγή των υλικών των
επιφανειών, την επικράτηση των καµπυλωτών και ακανόνιστων σχηµάτων στα δάπεδα τα οποία
δηµιουργούν ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι επί εδάφους για τα παιδιά.
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1.1.2

Χρόνος (περίοδος κατασκευής), αξία, είδος σύµβασης:

Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο.
1.2

Κύριος του Έργου:
∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ

1.3

1.4

Στοιχεία προ της κατασκευής: Συµπληρώνονται από τον Ανάδοχο

Γενικές πληροφορίες του Μητρώου του Έργου:
Συµπληρώνονται από τον Ανάδοχο
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1

ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

2.1.1 Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της µελέτης
Α/α

Εταιρεία

Όνοµα αρµόδιου για
επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

1

2.1.2 Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της κατασκευής
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

2.1.3 Ανάδοχοι Κατασκευής
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

2.1.4 Μελετητές
Α/α
1

Εταιρεία

Όνοµα αρµόδιου για
επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

3

4

2.1.5 Ο.Κ.Ω. (Εκτροπή υπηρεσιών)
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

2.1.6 Άλλες αλληλεπιδράσεις µε Τρίτους
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο.
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2.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.2.1 Τεχνική περιγραφή του έργου

2.2.1.1

Θέση του έργου

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το έργο βρίσκεται εντός του οικισµού
Νέων Μουδανιών ∆ήµου Νέας Προποντίδας, και είναι το οικ. 734 του Ο.Τ. 117, έχει εµβαδόν
579,45τ.µ. και φέρει πρόσωπο σε δύο δηµοτικές οδούς, στην οδό Παναγίας Κορυφινής και στην
οδό Καλολήµνου.
2.2.1.2 Περιγραφή µελετητικής λύσης
Ο σχεδιασµός του νηπιαγωγείου έγινε µε γνώµονα την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στον
χώρο του, πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας ,την ασφαλή και ανεµπόδιστη χρήση στο
φυσικό περιβάλλον του αύλειου χώρου αλλά και του συνόλου του κτιριακού
συγκροτήµατος από παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Ειδική µέριµνα λήφθηκε για την ασφαλή κίνηση και κυκλοφορία στο περιβάλλοντα χώρο των
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Για την εξασφάλιση των ως άνω συνθηκών επιλέχθηκαν υλικά και ειδικός εξοπλισµός που
δηµιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την άνετη διαβίωση εντός του σχολικού χώρου για
παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες. Αναλυτικότερα:
Περιβάλλων χώρος κτιρίου
Η πρόσβαση στον χώρο του σχολείου είναι δυνατή από την είσοδο στην οδό Καλολήµνου, στο
βόρειο τµήµα του οικοπέδου.
Στην βόρεια είσοδο προβλέπεται ράµπα ΑΜΕΑ από το πεζοδρόµιο προς το νηπιαγωγείο και στα
πεζοδρόµια, κοντά στις εισόδους του σχολείου, τοποθετούνται ράµπες πρόσβασης ΑΜΕΑ.
Τα δάπεδα στον αύλειο χώρο είναι ενιαία µε µέγιστη κλίση 4%. Τα υλικά επιστρώσεων που
προτείνονται είναι από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο - αντιολισθητικό για τους χώρους κυκλοφορίας.
Η πορεία της όδευσης ΑΜΕΑ σηµειώνεται στο σχέδιο διαµόρφωσης. Υπάρχει η αντίστοιχη
πρόβλεψη

οπτικής σήµανσης, όπως πρόβλεψη προσβάσιµων

εξωτερικών εξοπλισµών,

πρόβλεψη χώρου αναµονής σε περίπτωση κινδύνου και πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης
φύσης εκδηλώσεων.
Υπάρχει πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία διαδικασιών υποβολής αίτησης
(π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο κ.λπ.).

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας κατά την Μελέτη
7

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα παιχνίδια της παιδικής χαράς που προτείνονται πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για
την χρήση από παιδιά µε ειδικές ανάγκες και φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
Η είσοδος στο κτίριο, από τον υπαίθριο χώρο, από άτοµα µε κινητικά προβλήµατα γίνεται µε
ράµπα ελάχιστου πλάτους 1,60 και µέγιστης κλίσης 5%. Υπάρχει συνολικά µια ράµπα που
είναι άµεσα προσβάσιµη από την κεντρική είσοδο του νηπιαγωγείου και οδηγεί στον πολυδύναµο
χώρο που συνδέεται µε τις αίθουσες.
Κτίριο (Κτίριο νηπιαγωγείου)
Το κτίριο έχει µια κεντρική είσοδο πλάτους 1,60µ..
Η κυκλοφορία εντός του κτιρίου γίνεται µε διαδρόµους πλάτους 2,50µ.
Οι θύρες των αιθουσών καθώς και εκείνες που βρίσκονται στους χώρους κυκλοφορίας, διαθέτουν
διαφανή φεγγίτη για τον έλεγχο κίνησης και έχουν ελάχιστο καθαρό πλάτος 1,10µ.
Υπάρχει προσβασιµότητα για το χώρο εστίασης

και

σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση

συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε διαδεδοµένες υποστηρικτικές
τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ.
Χώροι υγιεινής
Στο ισόγειο του κτιρίου προβλέπονται

ένας

χώρος υγιεινής µε δυνατότητα εξυπηρέτησης

παιδιών µε ειδικές ανάγκες:
•

έξι WC που εξυπηρετούν τις αίθουσες του Νηπιαγωγείου.

Οι θύρες σε όλους τους χώρους ανοίγουν προς τα έξω, ενώ εξασφαλίζεται, όπου απαιτείται,
χώρος διαµέτρου 1,50µ. για την στροφή αµαξιδίου.
Τρόποι διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Η Έξοδος διαφυγής ατόµων µε αναπηρία ή/και εµποδιζόµενων ατόµων είναι δυνατή από όλους
τους ισόγειους χώρους του κτιρίου προς τους υπαίθριους χώρους είτε άµεσα είτε µέσω των
ραµπών πρόσβασης και από τουλάχιστον δύο εναλλακτικές διαδροµές.
Λοιπός εξοπλισµός - Γενικές προδιαγραφές
Τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας θα έχουν πλάτος ποδιάς 0,50µ.
Οι πόρτες θα έχουν µηχανισµό που δεν θα τις επιτρέπουν να κλείνουν σε περίπτωση µικρού
εµποδίου.
Περιµετρικά των αιθουσών θα υπάρχουν πλαστικά περιζώµατα
Ο χώρος εκτόνωσης – ηρεµίας θα έχει επένδυση στους τοίχους και στην πόρτα από µαλακό
υλικό πάχους 0,15εκ. από το δάπεδο έως ύψος 1,80µ. Με το ίδιο υλικό θα επιστρωθεί το
δάπεδο σε πάχος 0,30εκ.
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Οι νιπτήρες στις αίθουσες τοποθετούνται σε ύψος 0,80µ. από το δάπεδο.
Τα ερµάρια στις αίθουσες διδασκαλίας και στα αποδυτήρια, αποτελούνται από ντουλάπια
0,40Χ0,40Χ0,60µ. που τοποθετούνται σε ύψος έως 1,20µ.
Στον χώρο της κουζίνας ο πάγκος εξυπηρέτησης θα έχει ύψος 0,80µ.
Σε όλους τους χώρους θα υπάρχουν πινακίδες σήµανσης των χρήσεων.

2.2.1.3 Μελέτες που εφαρµόσθηκαν
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο κατασκευής.

2.2.1.4 Περιγραφή κατασκευής
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο κατασκευής.
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2.2.2 Παραδοχές Μελετών
2.2.2.1 Υλικά κατασκευής
α/α

Ονοµασία Υλικού

Θέσεις χρήσης του υλικού

Προδιαγραφές

1.1

Σκυρόδεµα

Σκυρόδεµα καθαριότητας

C12/15

1.2

Σκυρόδεµα

Θεµελίωσης, δαπέδων,
ανωδοµής

C20/25

1.3

Σκυρόδεµα

Σενάζ τοιχοποιιών

C16/20

Χάλυβας
οπλισµού

Σύνολο κατασκευής

S500s

2

2.2.2.2 Σεισµολογικά στοιχεία
α/α

Παράµετρος

Τιµή

2.1

Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι

a = 0.16g

2.2

Συντελεστής σπουδαιότητας Σ3

Γ = 1.15

2.3

Συντελεστής
σκυρόδεµα)

σεισµικής

συµπεριφοράς

(οπλ.

q = 3.50

2.4

Συντελεστής
κατασκευές)

σεισµικής

συµπεριφοράς

(µετ.

q = 1.00

2.5

Συντελεστής θεµελίωσης

2.6

Κατηγορία εδάφους

2.7

Συντελεστής συνδυασµού δράσεων

θ = 1.00
Β (Τ2=0.60)
ψ = 0.50

2.2.3 Σχέδια έργου
Παρατίθεται πίνακας µε τα γενικά σχέδια και τα σχέδια λεπτοµερειών του τεχνικού.
A. ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρ. κουτιού υποβολής
Α/α

Θέµα σχεδίου

1

Τοπογραφικό διάγραµµα

2

∆ιάγραµµα Κάλυψης

3

Κατόψεις

4

Όψεις

)
Κωδικός σχεδίου
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5

Τοµές

6

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου

7

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες

Β. ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρ. κουτιού υποβολής
Α/α
8

2.3

)

Θέµα σχεδίου

Αριθµός σχεδίων

Ξυλότυποι και λεπτοµέρειες όπλισης (Κτίρια)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Κάθε εργασία συντήρησ ης στο έργο, πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία
του τεχνικού ασφαλείας του φορέα, που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου και
τον έλεγχο του υπεύθυνου λειτουργίας και συντήρησής του.
Γ ια κάθε επιµέρους εργασία θα τηρούνται:
• Η ελληνική νοµοθεσία για την ασφάλεια (βλέπε παράρτηµα, όπως συµπληρώνεται).
• Οι οδηγίες των προµηθευτών εξοπλισµού.
• Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών.
Γ ια τις εργασίες σ υντήρησης του Η/ Μ εξοπλισµού, θα εφαρµοσθούν οι οδηγίες
των προµηθευτών .
Οι οδηγίες ασφ αλείας θα προσ αρτηθούν στον Φ.Α.Υ. µε ευθύνη του τεχνικού
ασφ αλείας και του συντονισ τή ασφαλείας του έργου.
Παρακάτω δίνονται οδηγίες ασφ αλείας που αφορούν ενδεικτικά σε εργασίες /
δρασ τηριότητες στην κανονική λειτουργία και προγραµµατισ µένη συντήρησ η του
έργου και περιλαµβάνουν:
• Εργασίες συντήρησης Ανελκυστήρα.
• Εργασίες συντήρησης των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
• Εργασίες συντήρησης Λεβητοστασίου.
• Εργασίες συντήρησης των Ηλεκτρικών δικτύων.
• Εργασίες συντήρησης των συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας.
Σηµειώ νεται ότι, σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά µπορεί να έχουν εφαρµογή
περισσότερες από µία οδηγίες ασφαλείας.
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Πρέπει κάθε φορά να λαµβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν
εφαρµογή.
Σηµειώ νεται επίσης ότι, οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίµησ η
της επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον
οποίο αυτή θα υλοποιείται κάθε φορά.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.4

Βλ. Παράρτηµα Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.5

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
2.5.1
2.5.2 Καθαριότητα:

Η καθαριότητα στους χώρους του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένης της χρήσης του
και της κατηγορίας του.
Ο χώρος θα αποτελέσει σηµείο πολλών διερχοµένων και επισκεπτών. Συνεπώς πρέπει να
υπάρχει ένα καθορισµένο, ρεαλιστικό και πλήρες πρόγραµµα καθαρισµού. Το
πρόγραµµα πρέπει να εφαρµόζεται πιστά.
Ο σωστός καθαρισµός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς καλή θέληση και συµµετοχή
όλων. Συγκεκριµένα όλοι οι επισκέπτες πρέπει να συµµετέχουν µη ρυπαίνοντας τους
χώρους.
Για τις εργασίες καθαρισµού πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
•

Ο καθαρισµός γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα και περιλαµβάνει όλους τους χώρους.

•

Το πρόγραµµα προβλέπει την µικρότερη ενόχληση σε τρίτους (επισκέπτες, συντηρητές

κ.λ.π.).
•

Χρησιµοποιούνται

µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως φόρµες εργασίας και

προστατευτικά µέσα για τα χέρια και τα πόδια.
•

Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι οδηγίες των προµηθευτών εξοπλισµού καθαριότητας.

•

Έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής.
2.5.3

Συντήρηση και επέµβαση σε υπάρχοντα δίκτυα

Κατά τη λειτουργία του κτιρίου πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των
υπαρχόντων δικτύων. Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά δίκτυα.
Πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω:
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•

Ειδικά για ηλεκτρικές εργασίες απαιτείται αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης/ ηλεκτρολόγος ανάλογα
µε τη ισχύ.

•

Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας είναι ασφαλής (δάπεδα, σκάλες).

•

∆ιακόπτεται η παροχή (ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού).

•

Όλες

οι

διατάξεις

και

εξοπλισµοί

ασφαλείας

(πχ.

προστατευτικά

κιγκλιδώµατα,

προφυλακτήρες, πυροσβεστήρες, σήµατα, ΜΑΠ) υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή
κατάσταση.

Επίσης δεν αποµακρύνονται,

τροποποιούνται,

καταστρέφονται

από το

προσωπικό ή τρίτους, µε κανένα τρόπο, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή.
•

Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και στον περιβάλλοντα χώρο λαµβάνονται
υπόψη.

•

Μη έχοντες εργασία δεν προσεγγίζουν το χώρο (αν απαιτείται).

•

Το προσωπικό είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εµπειρία, σωµατική και ψυχική
κατάσταση) για την εργασία και είναι ενηµερωµένο για τους κινδύνους της συγκεκριµένης
εργασίας.

•

Το προσωπικό χρησιµοποιεί υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση
της συγκεκριµένης εργασίας στο συγκεκριµένο χώρο.

•

Τα εργαλεία χειρός που χρησιµοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρηµένα και
αντικαθίστανται, όταν απαιτείται.

•

Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού.

•

Σε

περιπτώσεις

χειρωνακτικής

διακίνησης

φορτίων,

χρησιµοποιείται

το

κατάλληλο

προσωπικό, τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαµβάνοντας υπόψη την εργονοµία,
το µέγεθος, το βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο µεταφοράς.
•

Η χρήση των µηχανών είναι η προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή τους.

•

Οι µηχανές συντηρούνται όπως προβλέπεται και τα µηχανικά τους µέρη είναι προφυλαγµένα.

•

Τα ηλεκτρικά εργαλεία και µηχανές είναι γειωµένα και διπλά µονωµένα.

•

Τα καλώδια που χρησιµοποιούνται είναι σε καλή κατάσταση και σκεπάζονται, αν απαιτείται
και δεν δηµιουργούν προβλήµατα στους διερχόµενους.

•

Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών είναι σε άριστη
κατάσταση, χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή και εδράζονται
ασφαλώς. Το ανυψούµενο βάρος δεν ξεπερνά ποτέ το προβλεπόµενο και λαµβάνονται µέτρα
για την ασφαλή ανύψωση (κουµανταδόρος έµπειρος, οπτική επαφή φορτίου και χειριστή).

•

Τα µηχανήµατα και οι µηχανές που χρησιµοποιούνται είναι πιστοποιηµένα και φέρουν την
ένδειξη CE.

•

Σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, αναγνωρίζονται οι επιπλέον κίνδυνοι, το
προσωπικό προστατεύεται από την έκθεση σε αυτά και λαµβάνονται µέτρα προστασίας από
φωτιά (πυροσβεστήρες) και κάθε άλλο πιθανό αποτέλεσµά τους.
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Η διατήρηση ενός επιθυµητού επιπέδου λειτουργικότητας και ασφάλειας του τεχνικού,
προϋποθέτει τακτικές επιθεωρήσεις, συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης
των στοιχείων τους, εντοπισµό των αιτίων φθορών ή ζηµιών και καθορισµό των απαιτούµενων
επεµβάσεων (συντήρηση, ενίσχυση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση στοιχείων). Η επιθεώρηση και
συντήρηση των τεχνικού µπορεί να γίνει από το κατάστρωµα µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος
(snooper). Τα στοιχεία του τεχνικού που επιθεωρούνται και τα είδη των ελέγχων κατά περίπτωση
παρατίθενται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Στοιχείο τεχνικού
1. Επιφάνεια
κυκλοφορίας
2. Φορέας ανωδοµής

3. Βάθρα,
πτερυγότοιχοι,
θεµέλια
4. Πεζοδρόµια

5. Στηθαία ασφαλείας

Είδος ελέγχου
Ρηγµατώσεις
ασφαλτικού,
κοιλότητες,
ρυτιδώσεις,
υποχωρήσεις, επιφανειακή φθορά.
Ρηγµάτωση σκυροδέµατος (θέση, διεύθυνση, πυκνότητα,
µήκος, εύρος ρωγµών), τοπική σύνθλιψη, αποφλοίωση και
αποκάλυψη
οπλισµών,
υγρασία,
παρουσία
αλάτων.
Παραµορφώσεις φορέα, έντονες ταλαντώσεις κατά τη διέλευση
οχηµάτων.
Όπως στο (2). Επιπλέον, καθιζήσεις και στροφές θεµελίων,
αποκάλυψη άνω επιφάνειας θεµελίων, διάβρωση εδάφους,
καθιζήσεις µεταβατικών επιχωµάτων, λειτουργία συστήµατος
αποστράγγισης πίσω από τα ακρόβαθρα.
Φθορές από πιθανές προσκρούσεις οχηµάτων, ρηγµάτωση
σκυροδέµατος, ολισθηρότητα, διαφορικές µετακινήσεις στην
περιοχή των αρµών, αποκάλυψη οπλισµών που εξέχουν στην
επιφάνεια κυκλοφορίας, αγωγοί Ο.Κ.Ω.
Ζηµιές από πιθανές προσκρούσεις οχηµάτων, φθορά βαφής
µεταλλικών στοιχείων, στέρεη σύνδεση σωλήνων-ορθοστατών,
έλεγχος αγκύρωσης στο πεζοδρόµιο (αγκυρόβιδες, βάση από
σκυρόδεµα).

Προτείνονται τέσσερις (4) κατηγορίες επιθεωρήσεων του τεχνικού, ανάλογα µε τη
συχνότητα εκτέλεσής τους και την έκταση και διεξοδικότητα των πραγµατοποιούµενων
ελέγχων:
α. Τακτικές τριµηνιαίες επιθεωρήσεις. Πρόκειται για οπτικές επιθεωρήσεις, οι οποίες
µπορούν να πραγµατοποιηθούν από Μηχανικούς του Κυρίου του Έργου, χωρίς ιδιαίτερη
ειδίκευση σε θέµατα γεφυροποιίας και οι οποίες αποσκοπούν στην επισήµανση σχετικά
εµφανών προβληµάτων στη λειτουργία του τεχνικού.
β. Γενικές ετήσιες επιθεωρήσεις, οι οποίες εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό και
καλύπτουν το σύνολο των ελέγχων του πίνακα ανωτέρω.
γ. Γενικές επιθεωρήσεις τριετίας. Πρόκειται για λεπτοµερή έλεγχο του συνόλου των
στοιχείων του τεχνικού, µε τη βοήθεια ειδικού διαγνωστικού εξοπλισµού (χηµικά
αντιδραστήρια, δοκιµές εξόλκευσης, συσκευές υπερήχων, πυρηνοληψίες κ.λ.π.)
δ. Ειδικές

επιθεωρήσεις,

οι

οποίες

πραγµατοποιούνται

σε

περιπτώσεις

σοβαρών

τυχηµατικών επιπονήσεων του τεχνικού (π.χ. σεισµός µεγάλης έντασης).
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2.5.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε µέριµνα και δαπάνη του να παραδώσει στην
Π.Κ.Μ./∆.∆.Ε. ένα λεπτοµερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαµβανοµένων του εξοπλισµού κινητού
και µη κ.λ.π.).
2.5.4 Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µίας
πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά τα παρακάτω :

(1)

Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κ.λ.π.
για κάθε στοιχείο της κατασκευής.

(2)

Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται
περιοδικά στο µέλλον.

(3)

Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία της γέφυρας και όλου του εξοπλισµού
ακινήτου και κινητού.

(4)

Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα
αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης που θα κατασκευασθούν από τον
Ανάδοχο, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση.

(5)

Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και
ζηµιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά.

2.5.5 Ειδικότερα, για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
τονίζεται ότι, στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των
περιλαµβανοµένων σε αυτά υλικών και µηχανηµάτων (εάν υπάρχουν) µε όλα τα
χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/ προµηθευτής, τύπος,
µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα ανταλλακτικά
κ.λ.π.) και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των
κατασκευαστών.
2.5.6 Κατά την περίοδο της Β' φάσης επεξεργασίας του "Εγχειριδίου Επιθεώρησης και
Συντήρησης" ("ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”) του
Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει αυτό στην Υπηρεσία µε την πλήρη ενσωµάτωση των
παρατηρήσεων και οδηγιών σ’ αυτό της Υπηρεσίας, των οποιωνδήποτε τυχόν Συµβούλων
του αναδόχου [π.χ. Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε), Γραφείου Ελέγχου Μελετών
(Γ.Ε.Μ.) κ.λ.π. που τυχόν προβλέπονται από τη Σύµβαση] και των Ασφαλιστών. Τούτο θα
υποβληθεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους ειδικούς όρους
δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κ.λ.π.).
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2.5.7 Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Κ.τ.Ε.
τα ακόλουθα, σχετικά µε τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία :
(1)Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά
κατηγορίες, προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, µηχανήµατα κατά
κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης κ.λ.π.) µε µηνιαία ανάλυση (ανά ηµερολογιακό µήνα),
καθόλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης των έργων.
Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων, θα περιλαµβάνονται και οικονοµικά στοιχεία των
εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού µηχανηµάτων,
ανταλλακτικών - αναλωσίµων κ.λ.π.), µε χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που
χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία.
(2) Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη
λειτουργία - συντήρηση των έργων, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου από τον
Ανάδοχο.
(3) Πρόταση άµεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προµηθειών
υλικών - µηχανηµάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου
χρόνου ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κ.τ.Ε.
Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγµένα κατά τρόπον, ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε.
στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου είτε µε ανάληψη της λειτουργίας συντήρησης από το ∆ηµόσιο είτε –εναλλακτικά- µε σύναψη “Σύµβασης Συντήρησης” του
Έργου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

2.6

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι:
•

Της εργασίας για το προσωπικό που θα τις αναλάβει.

•

Της εργασίας για τους χρήστες του κτιρίου και τους διερχόµενους.

•

οι κίνδυνοι που θα προκαλέσουν οι χρήστες του κτιρίου και οι διερχόµενοι στο προσωπικό
που θα αναλάβει την εργασία.

Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε επέµβαση:
•

Οτιδήποτε αντικαθίσταται να είναι συµβατό µε την κατασκευή.

•

Όταν τοποθετείται νέος εξοπλισµός να καταγράφεται.

•

Όταν ενσωµατώνονται νέα υλικά να δίνονται τα M.S.D.S. τους από τους προµηθευτές και
να προσαρτώνται στον Φ.Α.Υ..

•

Κάθε εργασία πρέπει να σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του χώρου.

Πριν από αποξήλωση ή κατεδάφιση µερική ή ολική να εκτιµούνται υλικά που µπορεί:
•

να επαναχρησιµοποιηθούν,
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•

να ανακυκλωθούν,

•

να θρυµµατισθούν,

•

να παράγουν σκόνη.

Επίσης, πρέπει να αξιολογηθούν τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί, µε τη γνώση που θα
υπάρχει τότε που θα γίνουν οι επεµβάσεις.

1. Θέσεις ∆ικτύων
∆ίκτυα Ο.Κ.Ω. εντός των
δοµικών στοιχείων της
γέφυρας (χαµηλή τάση,
ηλεκτροφωτι-σµός)

1.1

2. Θέσεις κεντρικών διακοπτών

Κωδικός
Σχεδίου

Τµήµα του
Έργου

Παρατηρήσεις

Πεζοδρόµιo
φορέα

4

Κωδικός
Σχεδίου

Τµήµα του
Έργου

Παρατηρήσεις

Τµήµα του
Έργου

Αναφορά
µελέτης

Παρατηρήσεις

Περιοχή

Παρατηρήσεις

Συµπληρώνεται από τον
Ανάδοχο

2.1

3. Ιδιαιτερότητες στη Στατική
∆οµή – Ευστάθεια – Αντοχή
4.1

Προεντεταµένος φορέας
ανωδοµής

Φορέας
ανωδοµής

4.2

Εφέδρανα
ελαστοµεταλλικά

Ακρόβαθρα,
µεσόβαθρα

4.3

Αρµοί συστολοδιαστολής

Ακρόβαθρα,
µεσόβαθρα

4. Καθορισµός συστηµάτων
που πρέπει να βρίσκονται σε
συνεχή λειτουργία
Συµπληρώνεται από τον
Ανάδοχο

4.1

Τµήµα του
Έργου
Πεζοδρόµια
φορέα

2.7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ
Σε περίπτωση µελλοντικής καθαίρεσης του τεχνικού, θα απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης, η
οποία είναι εκτός των πλαισίων του παρόντος Φ.Α.Υ. Ενδεικτικά επισηµαίνονται τα παρακάτω:
-

Προεντεταµένος φορέας ανωδοµής.

-

Ενδεχόµενη διέλευση αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω. από τα πεζοδρόµια της γέφυρας.
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Παράρτηµα A
ΕΡΓΟ: 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
Εκτίµηση Επικινδυνότητας κατά τη
συντήρηση – καθαρισµό – επισκευή του έργου
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Παράρτηµα Β
ΕΡΓΟ: 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

Πίνακας Νοµοθετηµάτων για την ασφάλεια
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ΕΤΟΣ ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ
Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων
επί φορητών κλιµάκων.

1933 406/A Π.∆. 22/12/33
1950 82/A

Β.∆. 16/17.3.50

Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Περί όρων ασφαλείας κατά την µεταφορά προσώπων δια
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως.

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69
1974

1266/
B

Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ µε
τις Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)].

Υ.Α .Γ1γ/9900/74

Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ µε
την Αιβ/2055/80 (338/Β/80)].
Περί
εργασίας
επί
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
ευρισκοµένων υπό τάσι.
Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί
ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί
φορητών κλιµάκων.
Περί
µέτρων
Υγιεινής
και
Ασφαλείας
των
απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων.

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75
1975 189/A N. 158/75

1978 3/A

Π.∆. 17/78

1978 20/Α

Π.∆.95/78

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055

Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων.

1980 193/A Π.∆. 778/80

1981 195/A Ν. 1181/81

1981 260/A Π.∆. 1073/81

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82
1983 126/A Ν. 1396/83

1984 49/A

Ν. 1430/84

Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών.
Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960
υπ' αρ.115 συµβάσεως "περί προστασίας των
εργαζοµένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας"
(78/610/ΕΟΚ).
Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων
αρµοδιότητος
πολιτικού
µηχανικού/
διορθώσεις
σφαλµάτων.
Έγκριση
πρότυπης
προδιαγραφής
σηµάνσεως
εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων
περιοχών.
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας
στις οικοδοµικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας "
που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική
βιοµηχανία" και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε
αυτή.

1984 154/B ΑΠ. 130646/84

Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας

1985 212A N. 1568/85

Νόµος Πλαίσιο

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85

1986 570/Β

ΥΑ

αρ.

56206/1613

Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού
& των εργαζόµενων από τους κινδύνους που
προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Προσδιορισµός
της
ηχητικής
εκποµπής
των
µηχανηµάτων
και
συσκευών
εργοταξίου
σε
συµµόρφωση
Οικ.
προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και
85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978,
της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και 11ης Ιουλίου 1985.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας κατά την Μελέτη
21

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1987 149/A Π.∆. 315/87

ΕΤΟΣ ΦΕΚ

Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε
εργοτάξια οικοδόµων και εν γενεί τεχνικών έργων.

ΝΟΜΟΣ

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87
1987 467/B ΑΠ. 131325/87

ΤΙΤΛΟΣ

Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών.
Σύσταση µικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδοµές και
εργοταξιακά έργα.

1987 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση.

1987 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87

Χαλύβδινες
φιάλες
αερίου
χωρίς
συγκόλληση,
κατασκευασµένες από κεκραµµένο ή µη αλουµίνιο.

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµµένο χάλυβα.

1988

1988

1989
1989

1989

1990
1990

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας
(ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και
138/A Π.∆. 294/88
ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και
Ασφάλεια των Εργαζόµενων"
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης
ΥΑ
αρ.Οικ. θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και
751/Β
ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των
69001/1921
πυργογερανών,
των
ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών
συγκόλλησης και ισχύος
Ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων
567/B ΚΥΑ 1197/89
παρασκευασµάτων.
Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση
85/A Ν. 1837/89
και άλλες διατάξεις.
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχει η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων
930/B ΑΠ. 131099/89
ειδικών παραγόντων και /ή ορισµένων δραστηριοτήτων
(88/364/ΕΟΚ).
Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση
11/A Π.∆ 31/90
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.∆
49/91(180/Α)].
Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών
620/B ΑΠ. 130627/90
εργασιών για την απασχόληση των ανήλικων.

1991 180/A Π.∆.49/91
1991 38/A
1991 431/Β

Π.∆. 85/91
ΥΑ

12479/Φ17/414/91
1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆.31/90
Προστασία των εργαζοµένων από τους κίνδυνους που
διατρέχουν λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την
εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ.
Απλά δοχεία πίεσης
Σχετικά µε συσκευές αερίου.

1992 182/Α Ν. 2094

Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

1992 370/B ΑΠ. 1872/92

Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την τήρηση βιβλίου
απασχολουµένου προσωπικού στα οικοδοµικά και
τεχνικά έργα.
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1992 74/A

Π.∆. 157/92

1993 34/A

Π.∆. 77/93

1993 160/A Π.∆. 377/93

ΕΤΟΣ ΦΕΚ

Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις
εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια
Εργασίας στο δηµόσιο ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς,
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση
και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου
88/642/ΕΟΚ.
Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές
(συµπλ. Π.∆. 18/1996)

ΝΟΜΟΣ

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93

ΤΙΤΛΟΣ
Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών,
σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας.

ΑΠ.

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου
15177/Φ17.4/404/93 δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
ΑΠ.16440/Φ.10.4/445 συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την
1993 756/Β
ασφαλή
κατασκευή
και
χρήση
µεταλλικών
/93
σκαλωσιών.
ΑΠ.
Κανονισµός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία
1993 673/B
14165/Φ17.4/373/93 των δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου.
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
1994 220/A Π.∆. 395/94
εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 89/655/ΕΟΚ
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής
1994 220/A Π.∆. 396/94
προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/656/ΕΟΚ
Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το
χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος
1994 221/A Π.∆. 397/94
κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ.
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
1994 221/A Π.∆. 398/94
εργασία για τη χρήση σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής
απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/70/ΕΟΚ
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
1994 221/A Π.∆. 399/94
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/394
ΕΟΚ.
Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής
απόφασης τω υπουργών Εθν. Οικονοµίας, Εργασίας και
1994 450/B ΑΠ. 8881/94
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα µέσα
ατοµικής προστασίας σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του
συµβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία κι
επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του
1994 705/B ΑΠ. 378/94
συµβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
1993 665/B
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1995 6/A
1995 67/A

Π.∆. 105/95

1995 97/A

Π.∆. 186/95

1996 10/A

Π.∆. 16/96

1996 11/A

Π.∆. 17/96

∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94 (220/Α), 396/94
(220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας
ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/58/ΕΟΚ.
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγο έκθεσης τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία
89/654/ΕΟΚ.
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
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∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΣ ΦΕΚ

1996 12/A

ΝΟΜΟΣ

Π.∆. 18/96

1996 212/A Π.∆. 305/96

ΤΙΤΛΟΣ
Τροποποίηση του Π.∆/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά µε τις
µηχανές σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του
συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που
πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

1997 150/Α Π.∆ 174/97

Τροποποίηση του Π.∆ 186/95

1997 150/Α Π.∆ 175/97

Τροποποίηση του Π.∆ 70α/ 88

1997 150/Α Π.∆ 176/97

Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζοµένων , σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 92/85/ΕΟΚ

1998 67/Α

Π.∆ 62/98

1999 9/Α

Π.∆ 15/99

1999 94/Α

Π.∆ 88/99

1999 94/Α

Π.∆ 89/99

Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την
εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ
Τροποποίηση του π.δ ΄΄Προστασία των εργαζοµένων
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και
93/88/ΕΟΚ’’ (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ
174/97 (150/Α) σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία
93/104/ΕΚ
Τροποποίηση
του
π.δ
395/94
΄΄Ελάχιστες
προδιαγραφές
ασφάλειας
και
υγείας
για
τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζόµενους
κατά
την
εργασία
τους
σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ΄΄ (220/Α) σε
συµµόρφωση
µε
την
οδηγία
95.63/ΕΚ
του
Συµβουλίου

1999 102/Α Π.∆ 95/99

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας
και Πρόληψης

1999 134/Α Π.∆ 136/99

Οργάνωση
Εργασίας.

2000 111/Α Π.∆ 127/00

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ 399/94 ΄΄
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΚ΄΄ ( 221/Α) σε
συµµόρφωση
µε
την
οδηγία
97/42-ΕΚ
του
Συµβουλίου.

Υπηρεσιών

Σώµατος

Επιθεώρησης
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∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2000 241/Α Π.∆ 304/00

Τροποποίηση
του
π.δ
395/94 ΄΄Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για την
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζόµενους
κατά
την
εργασία
τους
σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ
220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ
89/99΄΄Τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου΄΄(ΦΕΚ
94/Α/13-5-1999)
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