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ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΤΟ ΝΔΩΝ ΒΡΔΦΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ Δ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ»

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)
TMHMA A'
Γεληθά
1. Δίδος ηοσ έργοσ θαη τρήζε ασηού:

Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ ζηνπ Γεκνηηθνύ Σηαδίνπ
Ληβαδεηάο.
.
2. ύληοκε περηγραθή ηοσ έργοσ:

Πξνθεηκέλνπ ην Σηάδην Ληβαδεηάο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνπηθνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο αγώλεο
ζηίβνπ ν Γήκνο Λεβαδέσλ πξνρσξά ζηελ θαηαζθεπή θαηάιιειεο ππνδνκήο , ζύκθσλα θαη κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΓΑ.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ







Καηαζθεπή ππνδνκώλ ζηίβνπ ζηα πέηαια ηνπ γεπέδνπ.
Απνμήισζε ηαξηάλ ζηίβνπ.
Δμνκάιπλζε ππνδνκήο ηκήκαηνο ηαξηάλ ζηίβνπ.
Δπίζηξσζε ηαξηάλ ζηίβνπ κε ζπλζεηηθό ηάπεηα.
Καηαζθεπή κέξνπο ζηεγάζηξνπ δπηηθά ηνπ ππάξρνληνο κεηά κεκβξάλεο.
Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζηδεξώλ επηθαλεηώλ ζηε κεηαιιηθή λόηηα θεξθίδα.

3. Αθρηβής δηεύζσλζε ηοσ έργοσ:

Αγίσλ Θενδώξσλ
Ληβαδεηά Βνησηίαο.
4. ηοητεία ηοσ θσρίοσ ηοσ έργοσ:

Γήκνο Λεβαδέσλ

5. ηοητεία ηοσ σπότρεοσ γηα ηελ εθπόλεζε ηοσ ΑΤ:

Η Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαηά ηελ θάζε κειέηεο θαη ε αλάδνρνο Κ/μηα θαηά ηελ θάζε
θαηαζθεπήο.
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6. Περηγραθή ηφλ θάζεφλ εθηέιεζες ηοσ έργοσ θαη ηφλ εθαρκοδοκέλφλ θαηά θάζε
κεζόδφλ εργαζίας.

Φάσεις εργασιών:
Πποεηοιμαζία επγοηαξίος
Καθαιπέζειρ- Υωμαηοςπγικά
Σεσνικέρ Επγαζίερ
Μεηαλλικέρ Καηαζκεςέρ
Αζθαληικά
TMHMA Β'
Κίλδσλοη ποσ ελδέτεηαη λα εκθαληζηούλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ

Σπκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από
πξνθαηαγεγξακκέλεο πεγέο θηλδύλσλ, θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο θάζεηο θαη
ππνθάζεηο εξγαζίαο.
Γίλεηαη αληηζηνίρηζε ησλ θάζεσλ - ππνθάζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, όπσο απηέο
απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν A.6 ηνπ ΣΑΥ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο
επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο.
Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη
ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. H επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2,
ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. H ρξήζε
αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε
θηλδύλσλ.

πνπ
ή3
ησλ
ησλ

O αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη:
 είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε
εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά
νηθνδνκή),
 είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην
έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.),
 είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη
πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή
γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ).
O αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ:
 είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ.
θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην),
 είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ
θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην),

3

 είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη
κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα).
O αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο ελδηάκεζεο ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο.
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ΣΜΖΜΑ Γ'
ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Γηα θάζε «πεγή θηλδύλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ ηκήκαηνο Β (ζηήιε 1)
θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2),
αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ
πξνζηαζίαο (ζηήιε 3) θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο
πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).

TMHMA Γ'
Πρόζζεηα ζηοητεία

Σρέδηα θαηόςεσλ ηνπ έξγνπ.

TMHMA Δ'
Νοκοζεηηθά θείκελα γηα ηε ιήυε κέηρφλ προζηαζίας
Έσει γίνει αναθοπά ζηον πίνακα ηος Σμήμαηορ Γ ηος ΑΤ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

Λιβαδειά 12 / 12 / 2018

Λιβαδειά 12 / 12 / 2018

Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Λ.

Η Ππ/νη Σμήμαηορ

Νηαλιάνηρ Υπήζηορ
Σοπογπάθορ Μησ/κόρ

Μαπιδάκη Δέζποινα
Πολιηικόρ Μησανικόρ.
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