ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου,
χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα
χώρου στο κτίριο κλειστού Γυμναστηρίου
Μαντουδίου.
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

30/2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
157.666,89€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ055
CPV: 45212290-5

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS
LIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.12.06 06:50:35 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS GEROGIANNIS

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Φ. Α. Υ.
Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση των ζημιών εντός του γυμναστηρίου, αλλαγή της
επιστέγασης, αποκατάσταση λεβητοστασίου, αποδυτηρίων, w.c, επιστρώσεις ,
χρωματισμοί, θύρες, υαλοπίνακες και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του
κλειστού γυμναστηρίου Μαντουδίου
Εργοδότης - Κύριος Έργου:
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Συντάκτης : ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ηµεροµηνία :
22/10/2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Α1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Α2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α4. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Φ.Α.Υ.

Α6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.

ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Β1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Β2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Β3. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

Β4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Β5. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β6. ΣΧΕ∆ΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ'

ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Γ1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ

Γ2. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Γ3. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Γ4. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γ5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γ6. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΥΓΗ

ΤΜΗΜΑ ∆ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

∆1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

∆2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

∆3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ

∆5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Α1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το έργο «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά
περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου, είναι έργο
οικοδοµικό και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου αναφέρεται
σε οδηγίες και σε χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου.
Α2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
∆εν απαιτούνται

Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκετελεστεί στο κλειστό γυμναστήριο στην Κοινότητα Μαντουδίου

Α4. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κωδ.
Τµ.
Έργου

Κωδ.
Μέρου
ς

Κατασκευή ΝοΆδειας Ηµ/νία Έγκρ. Ιδιοκτήτης
/Σύµβ.

ΤΜ-01

-

ναι

-

-

%

Ηµ.Κτήσης Σχέδια

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – 100 ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑ %

-

Α5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Φ.Α.Υ.

Ως υπόχρεος εκπόνησης του Φακέλου Ασφαλείας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.) στην φάση της µελέτης του έργου, φέρεται το
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας , µε έδρα το Μαντούδι Ν.Ευβοίας, Τ.Κ.
34004

Α6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.
A/A

Όνοµα

Ιδιότητα

0

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Έδρα

Ηµεροµηνία

ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Β1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του αφορά έργο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή των

υλικών προκλήθηκε από τον μεγάλο όγκο νερού και τα φερτά υλικά που εισήλθαν στα σχολεία
αυτά, λόγω της υπερχείλισης του Ποταμού Κηρέα στις 29 και στις 30-09-2018.
Κατόπιν του υπ΄αρίθμ. 6923/30-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας που αφορά την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως και της Δημοτικής Ενότητας
Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας.
Β2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Β3. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Β4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Γενικά:

Στεγανοποίηση Δώματος του χώρου των αποδυτηρίων- γραφείων – W.C- λεβητοστασίου.
Τοποθέτηση κατάλληλης ταινίας στεγανοποίησης με ελάχιστο φάρδος 1,00μ
κατά
μήκοςτων σημείων που έχουν παρουσιάσει πρόβλημα.

Αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδηή
αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες,σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών
προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή
αποθήκευση. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών
τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός, ικριώματα και
εργασία.

Επικάλυψη της στέγης με προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης οροφής τραπεζοειδές, πάχους
5cm (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μόνωσης και πυραντοχής, και
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα
αυτοφερόμενα". Η εξωτερική επιφάνεια τους αποτελείται από λαμαρίνα από
επιψευδαργυρωμένο χάλυβα πάχους 0,50mm, βαμμένο σε χρώματα που δεν αντανακλούν
τον ήλιο. Η εσωτερική επιφάνεια αποτελείται από λαμαρίνα γαλβανιζέ σε λευκό χρώμα
πάχους 0,50mm. Τα τραπεζοειδή πάνελ οροφής διατίθενται σε όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς χαλυβδοελασμάτων και αλουμινίου και σε διαστάσεις πάχους
πολυουρεθάνης 60mm και 80mm. Έτσι επιτυγχάνονται καλύτερες θερμικές συνθήκες στο
εσωτερικό και προστασία από τα όμβρια. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών,
εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός

εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες
με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεωνοπλισμού σε υποστυλώματα .
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Καθαίρεση των επιχρισμάτων σε τμήματα τοιχοποιίας που έχουν διαβρωθεί από υγρασία
και επαναφορά αυτών στην περιοχή αποδυτηρίων και ανακατασκευή του επιχρίσματος με
χρήσης
τσιμεντοκονίας
και
χρήσης
πρόσμικτωνστεγανοποιητικώνκ.λπ.

Για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων θα διατηρηθεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός. Τα
όμβρια ακολουθούν τις κλίσεις της στέγης, συλλέγονται με μεταλλικές υδρορροές και με τη
χρήση κατακόρυφων εξωτερικών υδρορροών από πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες
(≥Φ18mm) οδηγούνται ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο. Θα γίνει συντήρηση ή
αντικατάσταση οριζόντιων και κατακόρυφων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών,
εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επιτόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός
εξοπλισμός, ικριώματα και εργασία.
Αντικατάσταση υαλοπινάκων ασφαλείας.
Τοποθέτηση νέων πλακιδίων και ειδών υγιεινής στις τουαλέτες
Καθαρισμός λεβητοστασίου.
Αντικατάσταση λέβητα- καυστήρα
Αντικατάσταση κατεστραμμένου ελαστικού τάπητα αγωνιστικού χώρου
Αντικατάσταση μεταλλικών και ξύλινων θυρών.
Αντικατάσταση φωτιστικών.
Αντικατάσταση σπασμένωνυαλοπινάκων.
Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών, χώρων αποδυτηρίων-w.cκλπ
Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών.
Αντικατάσταση μεταλλικών θυρών.
Αντικατάσταση Ξύλινων Θυρών.
Διαμόρφωση κουφωμάτων σε δύο w.c και τοποθέτηση εξωτερικών θυρών.
Αποκατάσταση κυβόλιθων και παρτεριών περιβάλλοντα χώρου
Τοποθέτηση θυρών - παραθύρων και χρωματισμός αποδυτηρίων ομάδας

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωµένος για την
λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων σήµανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων,
κ.λ.π.) τόσο για την ασφάλεια των οχηµάτων προς αποφυγή ατυχηµάτων όσο και
για την σωστή κατασκευή του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες για τις παραπάνω
κατασκευές θα υποδειχθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την
επιβλέπουσα υπηρεσία.

μελέτες, ΗΛΜ, Αρχιτεκτονικές, Στατικές θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο, χωρίς επιπρόσθετη
αποζημίωση, σύμφωνα με την υπόδειξη της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις τελικές επιλογές της υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 157.666,89€συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α 24%, και βαρύνει τον
Κ.Α 15-7331.0008 ο οποίος έχει ποσό 157.666,90 € του
προϋπολογισμού 2019.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
καικαταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»
(ΣΑΕ055).
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων
μεπαραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.
54154/5-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Χρηματοδότηση του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας»
Η προτεραιότητα για την εκτέλεση των εργασιών θα δίνεται ύστερα από συνεννόηση αναδόχου και
επιβλέποντα.
Β5. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 . ΤΜ-01, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επισκευή και συντήρηση γυμναστηρίων &
αύλειων χώρων - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Κατηγορία
1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τίτλος
Παραδοχής

Είδος Παραδοχής

Τιµή

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Π∆ 696/74
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ

-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΓΣΑ 87

Β6. ΣΧΕ∆ΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ'

ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Γ1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
∆ίκτυο

Θέση

Σχέδια

Σήµανση

∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ

∆ίκτυο

Θέση

Σχέδια

Γ2. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1 . ΤΜ-01, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: : Επισκευή και συντήρηση γυμναστηρίων &
αύλειων χώρων - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Υλικό

Κίνδυνος

Μέτρα προστασίας

Απορρίµµατα
ακάλυπτα ή σε µεγάλες
ποσότητες και µεγάλο
χρονικό διάστηµα

Επικίνδυνη η έκθεση
σε βιολογικούς
παράγοντες,
αυτανάφλεξη, εστία
ανάπτυξης εντόµων

Κάλυψη και εν κλειστώ
αποθήκευση, τακτική
και συχνή
αποµάκρυνση,
µέτρα κατά τον χειρισµό

Απορριµµάτων
δοχεία,
φρεάτια,
ανελκυστήρες
ρυπαρά

Επικίνδυνη έκθεση σε
βιολογικούς
παράγοντες
µε επιµόλυνση εκ
λανθασµένου χειρισµού
ή εντόµων

Συχνός καθαρισµός
διακίνηση
απορριµµάτων σε
ισχυρές πλαστικές
σακούλες καλά
κλεισµένες

∆ιαλυτικά χρωµάτων
βερνικιών ειδικά σε
κλειστούς χώρους
νέων κτιρίων

Επικίνδυνη η χρόνια
έκθεση σε υψηλές
συγκεντρώσεις από
διάχυση των
διαλυτικών
Επικίνδυνη η έκθεση
σε χώρους που
πρόκειται να
κατακλυσθούν ολικά
λόγω πυρκαγιάς
Σκόνη και
αναθυµιάσεις τοξικά
(µολυβδίαση)

Καλός εξαερισµός
χώρων ειδικά τον
πρώτο χρόνο
λειτουργίας του
κτιρίου
Προσοχή στον χειρισµό
των φιαλών.
Εκκενώστε αµέσως το
χώρο αν ακουσθεί
συναγερµός
Μέτρα Ατοµικής
Προστασίας κατά τον
χειρισµό. Υγρή
κατακράτηση κατά
την απόξεση

∆ιοξείδιο του
Άνθρακος ασφυκτικό
αέριο περιεχόµενο
πυροσβεστήρων
Μόλυβδος και δη
οργανικός ως
συστατικό παλαιών
χρωµατισµών

Πλαστικά
Επικίνδυνες ουσίες
οικοδοµικάυλικάγενικά κατά την πυρκαγιά

Μέτρα
πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου

Πολυαιθυλένιο σε
σωλήνες και
επικαλύψεις
καλωδίων

Μέτρα
πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου

Σε περίπτωση
πυρκαγιάς παράγει
τοξικά αέρια.
Μεταδίδει την
πυρκαγιά

Σχέδια

Χώρος

Πολυβινυλοχλωρίδιο
Σε περίπτωση
σε σωλήνες και
πυρκαγιάς παράγει
επικαλύψεις καλωδίων τοξικά αέρια.
Μεταδίδει την
πυρκαγιά
Πολυουρεθάνη σε
Σε περίπτωση
µονώσεις κυρίως
πυρκαγιάς
επιφανειακής
παράγει τοξικά
εφαρµογής
αέρια

Μέτρα
πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου

Πολυστερίνη
διογκωµένη σε
µονώσεις επιφανειακής
εφαρµογής επιχρισµένη

Μέτρα
πυροπροστασίας,
αποκαπνισµού χώρου.
Αντικατάσταση από
δύσφλεκτο τύπο

Έυφλεκτη µε
σχηµατισµό
φλεγόµενων
σταγονιδίων.

Μέτρα πυροπροστασίας
αποκαπνισµού χώρου

Πολυχλωριωµέναδιφαιν Τοξικές ουσίες.
ύλια/τριφαινύλια σε
Επικίνδυνα κατά
κλειστές ηλεκτρικές
την πυρκαγιά
συσκευές (Μ/Σ,Α/Τ,ΕΓ)

Μέτρα Ατοµικής
προστασίας κατά
την αντικατάσταση

Χόρτα στον
περιβάλλοντα χώρο
του κτιρίου
(ακαλύπτους, κήπους,
πρασιές)

Αποψίλωση, δηµιουργία
αντιπυρικής ζώνης,
καθαριότητα

Πιθανή µετάδοση
πυρίνου µετώπου από
έξω προς το κτίριο

Γ3. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
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∆ράση

Μέτρα προστασίας

Πτώση από ύψος ατόµων ή
επισκευαστών από
απροστάτευτους χώρους

Μέτρα ασφαλείας στις
επισκευές. Συντήρηση
εξοπλισµού καθαριότητας.
Έλεγχοςκιγκλιδωµάτων

Πτώση στο ίδιο ύψος ατόµων
λόγω υλικών στο δάπεδο ή
ολισθηρότητας
κοινοχρήστων χώρων

Όχι η άνευ αδείας κατάληψη ή
απόρριψη υλικών στο δάπεδο.
Μέτρα ασφαλείας κατά την
πλύση

Σχέδια

Χώρος

Πτώση
στο
κλιµακοστάσιο Μέτρα ασφαλείας κατά την
ατόµων από ολισθηρότητα, κακή πλύση. Λωρίδες σήµανσηςεκτίµηση, σκότος, πανικό
ολίσθησης βαθµίδων. Φωτισµός
ασφαλείας
Πτώση οικοδοµικών υλικών
Επισκευή βλαβών. Μέτρα
διακοσµητικά, γλάστρες,
ασφαλείας εργασιών.
µάρµαρα επί ενοίκων, περιοίκων, Θωράκια κιγκλιδωµάτων.
περαστικών
Ασφάλισηδιακοσµητικών
Πτώση θραυσµάτων υαλοπινάκων Έλεγχος ρευµάτων αέρος. Χρήση
κυρίως µεγάλου µεγέθους
οπλισµένων υαλοπινάκων
κοινόχρηστα ανοίγµατα
Καταπλάκωση ατόµων λόγω
υπέρβασης αντοχής κτιρίου
από τυχηµατικές δράσεις

Όχι άνευ αδείας µετατροπές
κτιρίου. Τήρηση διαδικασίας
ασφαλείας. Πινακίδες
φόρτισης στα βιοµηχανικά

Παγίδευση άκρων σε ανοίγµατα
(βαριά θυρόφυλλα)

Ελατήριο αργής επαναφοράς.
Τακτικός
έλεγχος/επαναρυθµίσεις

Γ4. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Χαρακτηριστικά

Μέτρα προστασίας

∆οµικό σύστηµα κτιρίου µε
σηµαντικά σηµειακά φορτία

Τακτικός έλεγχος περιοχώνσηµείων εφαρµογής, πρόδροµα
σηµεία µεγάλων παραµορφώσεων
ή/και αστοχιών

∆οµικό σύστηµα κτιρίου
περιέχον αρµό διαστολής

Τακτικός έλεγχος
στεγανότητος ειδικά των
οριζοντίων αρµών
Οικοδόµηµα περιέχον χώρους µε Τακτικός έλεγχος των
έντονη διαβρωτική δράση
επικαλύψεων και κατάσταση των
οπλισµών στα γειτονικά προς
τους χώρους στοιχεία

Σχέδια

Χώρος

∆ιαδικασία
Θέση/Εργασία
Εργασίες σε υψηλά εσωτερικά
µέρη

Ειδικά µέτρα θα λαµβάνονται
για
την
προστασία
των
διερχοµένων ενοίκων.
Η ασφαλής διέλευση από
τον χώρο των εργασιών θα
είναι πάντοτε
εξασφαλισµένη
Κάθε χώρος θα προστατεύεται
έναντι πτώσης ανθρώπων ή
υλικών µε κιγκλιδώµατα, δίκτυα,
πετάσµατα κλπ
Τα µεταλλικά στοιχεία των
ικριωµάτων θα πληρούν τις
προδιαγραφές ΕΛΟΤ
Οι τροχοί των ικριωµάτων θα
ασφαλίζονται πριν την
εργασία
Η εργασία θα γίνεται µε
κλίµακες (ελαφρές µικρής
έκτασης εργασίες), καβαλέτα
(έως 3.50 µ), πύργοι (έως 100 µ),
ικριώµατα σταθερά ξύλινα ή
µεταλλικά.
Απαγορεύεται η στατική και
οικοδοµική αλλαγή του σκελετού
και των διαχωριστικών στοιχείων
του κτιρίου άνευ µελέτης, χωρίς
έγκριση διαχειριστή και χωρίς
οικοδοµική άδεια

Εργασίες στηστέγη

Οι εργαζόµενοι θα
χρησιµοποιούν αντιολισθηρά
υποδήµατα
Μέτρα έναντι πτώσης: εσχάρα από
έρποντα µαδέρια (0.60Χ0.05)
µε ηλούµενα τεµάχια σανίδων ως
διαδρόµους εργασίας κατάλληλα
στερεωµένα σε σταθερά σηµεία του
κτιρίου ή ανεξάρτητο προς την στέγη
ικρίωµα µε προστατευτικό
κιγκλίδωµα ή δίκτυα πτώσης ή
ζώνες ασφαλείας.
Στα σηµεία που η στέγη δεν φέρει
επιτεγίδες, τεγίδες, ζευκτά ή πλάκα
απαγορεύεται να πατήσουν οι
εργαζόµενοι όπως και στην
περιοχή υδρορροών και ανοιγμάτων

Χώρος

Σχέδια

Προσβαση στην στέγη
προβλέπεται από ταράτσα,
κλιµακοστάσιο, ακάλυπτο,
πεζοδρόµιο, πρασιά µε κλίµακα,
σκαλωσιά, καλάθι
∆εν θα καταλαµβάνονται
οι έξοδοι, οι διάδροµοι και
τα κλιµακοστάσια από
υλικά
Εργασία µόνο από έµπειρο
προσωπικό µε κατάλληλη
επίβλεψη
Εργασίες στις όψεις του
κτιρίου (επισκευή,
χρωµατισµοί, διακόσµηση,
υαλοστάσια)

Για τα σταθερά ικριώµατα θα
υποβάλλεται βεβαίωση
επιβλέποντος µηχανικού στην
Επιθεώρηση Εργασίας ή στο
Αστυνοµικό τµήµα
Ειδικά µέτρα θα λαµβάνονται
για την προστασία των
διερχοµένων, για σοβαρές
επισκευές θα κατασκευάζεται
προστέγασµα σε ύψος 3.50 µ από
το πεζοδρόµιο.
Οι τροχοί των ικριωµάτων θα
ασφαλίζονται πριν την
εργασία
Τα µεταλλικά στοιχεία των
ικριωµάτων θα πληρούν τις
προδιαγραφές ΕΛΟΤ
Τα ανηρτηµένα ικριώµατα πριν
την εργασία θα ελέγχονται ως
προς την κανονική λειτουργία,
την χρήση κινητήρων,
βαρούλκων και οδηγών
σχοινίων, η πλατφόρµα θα είναι
πάντα σε οριζόντια θέση
Κάθε χώρος θα προστατεύεται
έναντι πτώσης ανθρώπων ή
υλικών µε κιγκλιδώµατα, δίκτυα,
πετάσµατα κλπ
Η ασφαλής διέλευση από
τον χώρο των εργασιών θα
είναι πάντοτε
εξασφαλισµένη

Η στήριξη µε τρυπόξυλα στις
όψεις θα αποφεύγεται για
αισθητικούς λόγους
Απαγορεύεται η αλλοίωση της
όψης (µερική ή ολική) ή η
επέµβαση σ'αυτήν (τέντες,
κλιµατιστικά, διχρωµίες, νέα
κουφώµατα χωρίς προηγούµενη
απόφαση γενικής συνέλευσης,
αρχιτεκτονική µελέτη και
οικοδοµική άδεια
Η εργασία θα γίνεται µε
κλίµακες (ελαφρές µικρής
έκτασης εργασίες), από τους
εξώστες, αναρτηµένα ικριώµατα,
καβαλέτα (έως 3.50 µ), πύργοι
(έως 5.00 µ), ικριώµατα σταθερά
ξύλινα (έως 3 όροφοι ή 10.00 µ),
ικριώµατα σταθερά µεταλλικά
Εργασίες στο δώµα του κτιρίου

Προσβαση στο δώµα προβλέπεται
από ταράτσα, κλιµακοστάσιο,
ακάλυπτο µε κλίµακα, σκαλωσιά,
καλάθι
∆εν θα καταλαµβάνονται οι
έξοδοι, οι διάδροµοι και τα
κλιµακοστάσια από υλικά
Απαγορεύεται να πατήσουν
οι εργαζόµενοι στην περιοχή
υδρορροών και ανοιγµάτων
Οι εργαζόµενοι θα έχουν λάβει
µέτρα έναντι πτώσης µέσω
διατάξεων κατάλληλα
στερεωµένων σε σταθερά σηµεία
του κτιρίου ήτοι δίκτυα πτώσης ή
ζώνες ασφαλείας.
Εργασία µόνο από έµπειρο
προσωπικό µε κατάλληλη
επίβλεψη

Εργασίες στο πεζοδρόµιο

Πριν κάθε ανάληψη εργασίας
στο πεζοδρόµιο του κτιρίου ο
χώρος
θα περιφράσσεται προχείρως µεν

αλλά ασφαλώς δε.
Την νύκτα θα παραµένει
φωτισµός ασφαλείας αν ο
εξωτερικός φωτισµός του
κτιρίου δεν επαρκεί και θα
ενισχύεται η περίφραξη.
∆εν θα καταλαµβάνονται οι
έξοδοι, οι διάδροµοι και τα
κλιµακοστάσια από υλικά
Εργασία µόνο από έµπειρο
προσωπικό µε κατάλληλη
επίβλεψη
Για κάθε εργασία που απαιτεί
κατάληψη του πεζοδροµίου πάνω
από µία µέρα θα εκδίδεται άδεια
κατάληψης πεζοδροµίου.

Εργασίες στοφωταγωγό

Αν εµποδίζεται η κυκλοφορία
των πεζών στο πεζοδρόµιο (πλάτος
<
0.60 µ) θα αποκαθίσταται µε
ξύλινο ή µεταλλικό πεζοδρόµιο
προς την οδό
∆εν θα γίνεται καµία επαφή η
τροποποίηση σε τυχόν σταθερά
παραρτήµατα των δικτύων ΟΚΩ
(στύλοι, επίτονοι, πύργοι,
κεραίες, καλώδια, στάσεις,
παγκάκια κλπ)
Μικρής φύσης επισκευές θα
επιχειρούνται από τα παράθυρα
ή φεγγίτες ή κλίµακες
Σοβαρότερες εργασίες θα
γίνονται
µε χρήση κατάλληλων διατάξεων
(άκαµπτοι σωλήνες αποχέτευσης
µεγάλου αστήρικτου µήκους,
βαφή
µε κοντάρια, ψεκασµοί µε µπέκ
επί
µακρών αγωγών κλπ)
∆εν θα επιτρέπεται καµία
µεταβολή της λειτουργίας του
φωταγωγού ή
µείωση της διατοµής του ή
πέρασµα αγωγών που δεν
προβλεπόταν από την
µελέτη

(ειδικά υδρεύσεως ή φυσικού

αερίου). Μετά το πέρας των
εργασιών ο φωταγωγός θα
καθαρίζεται επιµελώς από
οικοδοµικά υλικά και σκουπίδια
Σε µεγάλους φωταγωγούς και
εργασίες ευρείας έκτασης θα
ακολουθούνται οι οδηγίες των
εξωτερικών όψεων.

Σχετικές εργασίες µε
υαλοπίνακες όψεων

Μεγαλύτερης έκτασης εργασίες
σε φωταγωγό πλάτους άνω του
1.20
µ θα γίνεται µε ανάρτηση από την
οροφή µε επίβλεψη τεχνικού
Το προσωπικό πρέπει να είναι
έµπειρο και εξουσιοδοτηµένο για
την εργασία
Πριν την έναρξη εργασιών θα
περιφράσσεται ο χώρος πιθανής
πτώσης θραυσµάτων υαλοπίνακος
ή εργαλείων καθαρισµού ή
επισκευών
Θα χρησιµοποιούνται τα
κατάλληλα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας.
∆εν θα καταλαµβάνονται οι
έξοδοι, οι διάδροµοι και τα
κλιµακοστάσια από υλικά
Θα πρέπει να διαπιστώνεται
η αιτία θραύσης για να
ληφθούν
µέτρα για να µην επαναληφθεί.
Θα ακολουθούνται και οι
οδηγίες εργασιών στις όψεις. 2.
Ο καθαρισµός των υαλοπινάκων
θα γίνεται µε το ανηρτηµένο
φορείο ή καλαθοφόρο γερανό ή
από τα ανοιγόµενα µέρη των
υαλοπινάκων και το προσωπικό
προσδεδεµένο µε ζώνη
ασφαλείας.

Πριν την αντικατάσταση
θραυσµένου υαλοπίνακα, τα
χαλαρά µέρη θα ασφαλίζονται
έναντι ανεξέλεγκτης πτώσης

Γ5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύστηµα

Σχέδια

Χώρος

Γ6. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΥΓΗ
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A/A

Σχέδια

Περιγραφή

1

ΤΜΗΜΑ ∆ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

∆1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
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Ηµεροµη
ν ία

∆2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θέση/Εργασία

∆ιαδικασία

Χώρος

Σχέδια

∆3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Εργασία

∆ιαδικασία

Εργασία µε έκθεση σε βιολογικό
παράγοντα (αποχετεύσεις,
απορρίµµατα, εργαστήρια,
κλιµατιστικά)

Η εργασία θα αναλαµβάνεται
από τουλάχιστον δύο άτοµα
εκπαιδευµένα
Ειδικά για αποχετεύσεις
(φρεάτια, δεξαµενές, αντλίες) οι
εργαζόµενοι πρέπει να είναι
εµβολιασµένοι και ενήµεροι για
τους βιολογικούς κινδύνους
(ηπατίτιδα, λεπτόσπειρα, SARS
κλπ)
Στο χώρο εργασίας θα
εξασφαλίζεται σύστηµα πλύσης
και απολύµανσης του εξοπλισµού
και των εργαζοµένων
Αν ο κίνδυνος παραµένει πρέπει
να χρησιµοποιούνται τα
κατάλληλα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας (αδιάβροχή στολή
βιολογικών κινδύνων και
προσωπίδα ή πλήρως αυτόνοµης
στολής µε παροχή αέρος
Αρχική µέριµνα θα δίδεται στην
αποµάκρυνση του επικίνδυνου
παράγοντα από την εργασία,
καθαρισµό και απολύµανση.

Χώρος

Σχέδια

Εργασία µε έκθεση σε οπτική
ακτινοβολία (ήλιος, λέϊζερ)

Προστασία οφθαλµών µε
κατάλληλο µέσο προστασίας
Η εργασία µε έκθεση στον ήλιο ή
πλησίον διατάξεων εκποµπής
πρέπει να αποφεύγεται.
∆ιατάξεις σκίασης πρέπει να
προβλέπονται αν είναι
αναγκαίες
Ετεροχρονισµός µέγιστης έντασης
ακτινοβολίας και εργασίας

Εργασία µε έκθεση σε χηµικό
παράγοντα (οικοδοµικά υλικά,
µυοκτονίες, απεντοµώσεις,
παραγωγική διαδικασία)

Μόνον έµπειρα και εκπαιδευµένα
άτοµα θα εµπλέκονται σε τέτοιες
εργασίες.
Τυχόν επικίνδυνα κατάλοιπα ή
απορρίµµατα αδρανοποιούνται
και στέλνονται προς ασφαλή
απόθεση.
Η εργασία επιβλέπεται
Επιλέγονται τα κατάλληλα Μέσα
Ατοµικής Προστασίας µε γνώµονα
την ελάχιστη επιβάρυνση και
κίνδυνο του εργαζοµένου
Εκτιµάται η έκθεση στον
παράγοντα των εργαζοµένων και
περιοίκων και ο τρόπος
αποφυγής (πχ αερισµός)
Προσδιορίζονται οι τρόποι
εισόδου του παράγοντα στον
άνθρωπο και οι επιπτώσεις
του στο περιβάλλον
Προηγείται η αναγνώριση
του επικίνδυνου παράγοντα
από το Μηχανικό

∆4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ
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Προσπέλαση

Τρόπος προσπέλασης

Αποκοµιδή απορριµµάτων

Η µετακίνηση απορριµµάτων από
τον ανελκυστήρα υπηρεσίας

Χώρος

Σχέδια

Τα απορρίµµατα δεν θα
παραµένουν στους εσωτερικούς
κοινόχρηστους χώρους
Προσπέλαση για προµηθευτές,
συντηρητές, προσωπικό
καθαριότητας, µετακοµιστές κλπ

Προσπέλαση στο κτίριο
προβλέπεται από την είσοδο
ή στοά της οδού
.
Για την καθ'υψος µετακίνηση
θα
χρησιµοποιείται
ο
ανελκυστήρας υπηρεσίας
∆εν επιτρέπεται το κλείσιµο
διαδρόµων, κλιµακοστασίων,
εξόδων µε υλικά
Μόνον διαπιστευµένα άτοµα θα
γίνονται δεκτά

∆5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
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Υποχρέωση/Απαγόρευση

Περιγραφή

Απαγόρευση καπνίσµατος

Απαγορεύεται το κάπνισµα στους
κλειστούς δηµόσιους χώρους
(κοινόχρηστοι, αίθουσα
συνελεύσεων, ανελκυστήρες,
είσοδος κτιρίου) και εντός ή

Χώρος

Σχέδια

πλησίον χώρων µε υψηλό
κίνδυνο πυρκαγιάς
(λεβητοστάσιο, καυστήρας,
µηχανοστάσιο, αποθήκες, Η/Ζ,
πιεστικές, αντλητικά εφεδρικά
συστήµατα, ανοίγµατα
εισαγωγής νωπού αέρα, καύσιµα
ή ιατρικά αέρια, πλυντήρια)
Απορρίµατα

Τα απορρίµµατα θα
διαφυλάσσονται σε κλειστά
δοχεία (Υ∆ 14/11/38 @23)

Καθαριότητα χώρων

Οι ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή
διαχειριστές οποιουδήποτε χώρου
του κτιρίου υποχρεούνται να
τους τηρούν καθαρούς. Κατά την
σάρωση δεν θα πρέπει να
εγείρεται κονιορτός και δεν θα
ενοχλούνται οι περίοικοι ή οι
διαβάτες. (Υ∆ 14/11/38 @22)

Μαντούδι
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