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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
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: 22293-50134-137
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αποτελεί επικαιροποίηση της 18/2016 μελέτης ΤΥΔΕ,
αφενός λόγω προσθήκης του ποσοστού του εργολαβικού ποσοστού 18%, το
οποίο εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη και
αφετέρου λόγω μείωσης της ποσότητας των νέων οστεοφυλάκιων από 20 σε
17.
Με το έργο αυτό προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προβλέπεται η κατασκευή του έργου με
τίτλο: ‘Διαμόρφωση κοιμητηρίου Ερέτριας΄.
Αναλυτικότερα προβλέπεται, η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 17
νέων οστεοφυλακίων, όμοιων με τα υφιστάμενα εντός του κοιμητηρίου
Ερέτριας.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε, με υπάρχουσα
πίστωση 10.000,00 Ευρώ και με Κ.Α. 45-7326.002 του προϋπολογισμού του
Δήμου Ερέτριας. Ο Κωδικός του έργου κατά C.P.V 2008 είναι: 44210000-5
΄΄Κατασκευές και μέρη κατασκευών΄΄ και NUTS 2010 EL642.
Περισσότερες τεχνικές οδηγίες θα δοθούν επί τόπου, από την επίβλεψη της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ερέτριας, που θα ορισθεί για το υπόψιν έργο.
Επισημαίνεται ότι το έργο δε θα δημοπρατηθεί πριν τη γνωμοδότηση άλλων
συναρμόδιων υπηρεσιών.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
α. Στη διαχείριση της ασφάλειας του έργου.
β. Στη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ που τυχόν θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312Β/2010) με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου.
Η εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ΦΕΚ
(147 Α/08-08-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, κατόπιν γνωμοδοτήσεων
των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Ερέτρια,

07 - 06 -2017

-Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β

Ερέτρια,

07 - 06 -2017

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Δ.ΕΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά, γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικού και Κοινοτικού
έργου, που η δαπάνη κατασκευής του βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Το Ν.4412/2016 με τίτλο: Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.), όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Τα αναγραφόμενα στην Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
3. Οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη
(νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κλπ.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Εγκύκλιες προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση του έργου, ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Υπουργείου Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές
προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ., οι αναφερόμενες στην
ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το Τιμολόγιο.
Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) η χρήση των οποίων γίνεται υποχρεωτική
σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και τη δημοσίευση
πλήρους του τυποποιητικού κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B
2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).
ΑΡΘΡΟ 4ο – Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι αυτά, όπως ορίζονται στη
Διακήρυξη της Δημοπρασίας, αλλά και στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ
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ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγύηση – Προθεσμία αποπερατώσεως
Αυτές ορίζονται στα άρθρα 6,7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ή/και στη
Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση – Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση
καθυστερήσεως – Ημερολόγιο έργου.
α) Για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των εργασιών, ισχύει το άρθρο 145 του
Ν.4412/2016.
β) Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζει η
ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στην περαίωση των εργασιών που περιλαμβάνονται,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.
4412/2016.
γ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο έργου,
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016 .
Ειδικότερα ισχύουν τα άρθρα 8, 9 και 19 της Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου.
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
και ο διάδοχος δε δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές, σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του
τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να
θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των
υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές
ημερομισθίων και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο Διαγωνισμό.
Ειδικότερα ισχύει το άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Ποιότητα και αναλογία υλικών, ακαταλληλότητα υλικών έλεγχος
αυτών, εξοπλισμός, ατυχήματα και ζημιές, φόροι, κρατήσεις.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 158 και το άρθρο 159 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα ισχύει το άρθρο 16 και 17 της Ε.Σ.Υ
ΑΡΘΡΟ 9ο – Μελέτη συνθηκών του έργου.
Η έννοια της προσφοράς του Αναδόχου είναι και βεβαίωση, ότι αυτός έλαβε υπόψη
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών
αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού
ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες
τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά
οποιονδήποτε τρόπο και μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα
θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.
Ειδικότερα ισχύει το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Φύλαξη έργων υπαρχουσών κατασκευών και μέσων –
Προστασία βλάστησης
1) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για τη φύλαξη και προστασία
των κάθε φύσεως κοινωφελών έργων, που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα,
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για την πρόληψη ζημιών σ΄ αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ειδικότερα θα
μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας, προ της εκτελέσεως εργασιών στις
αντίστοιχες θέσεις, προ της εκτελέσεως εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις. Ζημιές που
προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από αυτόν,
διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον Εργοδότη, σε βάρος και για λογαριασμό
του Αναδόχου.
2) Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και έχει ευθύνη για κάθε κόψιμο
δέντρου, θάμνου και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση
του έργου, που έχει αναλάβει.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της
κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και γενικότερα, να συμμορφώνεται με την παρ.4 του άρθρου 34 του Π.Δ.
609/1985, του ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης, αλλά και του συνόλου των διατάξεων,
εγκυκλίων, νόμων και Προεδρικών διαταγμάτων για την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ειδικότερα ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 21, 22, 37 της ΕΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 12ο – Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως
Αυτή γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον
κρίνεται δυνατή η χρήση, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 169 του Ν.
4412/2016.
Ειδικότερα ισχύει το άρθρο 29 της Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Τοπογραφικές εργασίες – Εφαρμογές επί του εδάφους.
Κάθε εργασία που κρίνεται από την Υπηρεσία αναγκαία για την εφαρμογή των
εγκεκριμένων χαράξεων επί του εδάφους, εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του
αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει και την ακρίβεια,
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι δαπάνες των πιο πάνω εργασιών σε
υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Απαλλοτριώσεις.
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις, γίνονται με
φροντίδα του εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Τον Εργοδότη
βαρύνουν και επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του
αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως, στην
περίπτωση καθυστερήσεως της περατώσεως του έργου, εξαιτίας αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 15ο – Κρατήσεις σε βάρος του Αναδόχου
Ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 16ο – Χρόνος εγγύησης
Ορίζεται στο άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 17ο – Προσωρινή – Οριστική Παραλαβή του έργου
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν.4412/2016.

Ερέτρια,

07 - 06 -2017

Ερέτρια,

-Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ-

07 - 06 -2017

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Δ.Ε-

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
Ερέτρια, 07 - 06 -2017
- Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΕΛΕΜΠΕΣΗ ΖΩΗ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
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*****************ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ***************
04. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
(ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
-2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΟΚ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εργασίες έχουν κατάλληλη σήμανση
Υπάρχει κατάλληλος φωτισμός
Οι εργασίες είναι πλήρως περιφραγμένες.
Οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι (κοινό) στην
εκμετάλλευση δεν κινδυνεύουν από ακτινοβολίες,
ανοίγματα ή πτώσεις αντι
κειμένων
Καταβροχή εδάφους, για αποφυγή της σκόνης.
Αντιστήριξη παρακείμενων κατασκευών
Τα συστήματα ασφαλείας παραμένουν ενεργά και
αποτε
λεσματικά.
Τα δάπεδα, οι διάδρομοι κίνησης, οι οδοί
κυκλοφορίας,
καθαρίζονται κανονικά.
Η κίνηση μηχανημάτων, η μεταφορά φορτίων και η
κίνηση των εργαζομένων του Αναδόχου, δε
δημιουργεί προβλήματα
ή κινδύνους στους εργαζομένους και τους τρίτους
στην εκμετάλλευση
Οι εργαζόμενοι του Αναδόχου, δεν κινδυνεύουν από
τις συνήθεις ή άλλες δραστηριότητες, στο χώρο της
εκμετάλλευσης.
Υπάρχει κατάλληλος συντονισμός των εργασιών και
των
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης ή άλλων εργασιών
στο χώρο.
Αν προκύπτει, ο ασκών την εκμετάλλευση έχει
λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία των
εργαζομένων στον Ανάδοχο
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ:………………………………………………………………………………………………..
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λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>
********************************************************************
**********ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ************
05. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π)
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
1) Τα ΜΑΠ αποτελούν το τελευταίο μέσο προστασίας.
2) Η επιλογή των ΜΑΠ, γίνεται μετά από εκτίμηση των ειδικών κινδύνων, στη θέση
εργασίας και των γενικών κινδύνων στο χώρο εργασίας.
3) Η επιλογή των ΜΑΠ, πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του Τεχνικού Ασφαλείας ή και
του Γιατρού Εργασίας.
4) Προσοχή χρειάζεται, στην επιλογή του κατάλληλου ΜΑΠ, κάθε κατηγορίας.
5) Τα ΜΑΠ πρέπει να ταιριάξουν καλά, στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε
χρήστη.
6) Δεν υπάρχουν ΜΑΠ γενικής χρήσης.
7) Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία, επιλέγονται ΜΑΠ που προσαρμόζονται ή
ταιριάζουν, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα (άλλο κίνδυνο, μειωμένη
προστασία).
8) Τα ΜΑΠ που επιλέγονται, δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για το χρήστη
ή άλλους.
9) ΜΑΠ κεφαλής και ΜΑΠ ποδιών, πρέπει να φοριούνται πάντα σε ένα εργοτάξιο, στις
θέσεις εργασίας ή προσπέλασης σε αυτές.
10) Τα ΜΑΠ απαιτούν καλό και επιμελή καθαρισμό.
11) Τα ΜΑΠ απαιτούν συνεχή έλεγχο για φθορές και άμεση αντικατάστασή τους, σε
περίπτωση φθοράς ή βλάβης.
12) Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν το διακριτικό CE
13) Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών.
14) Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται συνέχεια, από τους εργαζομένους.
15) Σκόπιμος είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον μία φορά το
μήνα.
16) Η αποθήκευση των ΜΑΠ, πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους και καθαρούς χώρους.
17) Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, στη χρησιμότητα και
χρήση των ΜΑΠ.
18) Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων, να χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ.
19) Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι προσωπικά.
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>>
********************************************************************
**********ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ************
05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: -

ΕΡΩΤΗΣΗ
Φορούν όλοι οι εργαζόμενοι προστατευτικό
εξοπλισμό, όπου χρειάζεται.
Τα προστατευτικά μέσα, είναι κατάλληλα για
τους
πιθανούς κινδύνους, στο χώρο εργασίας τους.
Αποθηκεύονται τα προστατευτικά μέσα, όπως
προβλέπεται.
Ακολουθούν οι εργαζόμενοι τις οδηγίες χρήσεως
, συντηρήσεως και καθορισμού των
προστατευτικών
μέσων
Τα ΜΑΠ, πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να
έχουν το διακριτικό CE.
Ελέγχονται και αντικαθίστανται τα φθαρμένα
προστατευτικά μέσα.
Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία,
επιλέγονται ΜΑΠ, που προσαρμόζονται ή
ταιριάζουν, χωρίς να δημιουργούν κάποιο
πρόβλημα (άλλον κίνδυνο, μειωμένη προστασία
Τα ΜΑΠ που επιλέγονται, δεν πρέπει να
δημιουργούν άλλους κινδύνους, για το χρήστη ή
άλλους.

ΟΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ:………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο
θέση-εργασία
υπογραφή
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Φορέας του εν λόγω έργου,

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Αναγνωρίζοντας, ότι τα ατυχήματα προσθέτουν πόνο και θλίψη στους ανθρώπους και
δημιουργούν πρόσθετο οικονομικό και κοινωνικό βάρος στους πολίτες.
Θεωρεί, την πρόληψη και προστασία, από τα ατυχήματα, βασικό μέλημά της και
κομμάτι, που αφορά το σύνολο των έργων, τα οποία ο φορέας εκτελεί ή εμπλέκεται,
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.
Η πολιτική ασφαλείας, έχει ως αντικείμενο, την πρόληψη των ατυχημάτων στα τεχνικά
έργα, που ο φορέας εκτελεί για λογαριασμό του, με αυτεπιστασία ή με αναδόχους,
καθώς και στα έργα, που έχει αναλάβει την επίβλεψη.
Για το λόγο αυτό , η παρούσα δήλωση πολιτικής ασφάλειας καλύπτει:
Έναντι ατυχήματος τους εργαζόμενους στο φορέα, τους Αναδόχους και το προσωπικό
τους, τους Υπεργολάβους των Αναδόχων και το προσωπικό τους και τους πολίτες.
Έναντι φθοράς ή ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Έναντι φθοράς, ζημίας, απώλειας ή καταστροφής, εγκαταστάσεις, κατασκευές ή
εξοπλισμό.
Για να πετύχει το σκοπό αυτό, ο φορέας θέτει σαν πρωταρχικούς στόχους:
Την εκπαίδευση του προσωπικού του.
Την ανάθεση αρμοδιοτήτων , σε όλο το προσωπικό του, το εμπλεκόμενο στην
παραγωγή Τεχνικών Έργων
Την οργάνωση, εσωτερικά στο φορέα, της ασφάλειας για την αποτελεσματική
διαχείριση του αντικειμένου.
Τη συγγραφή προτύπων συμβάσεων, που να καθορίζουν και να αποσαφηνίζουν τις
υποχρεώσεις ασφαλείας των αναδόχων, απέναντι στον κύριο του έργου.
Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση, της ασφάλειας στα τεχνικά
έργα.
Την αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας σε έξι μήνες, με στόχο, τη
συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας στα Τ. Έργα, που ο φορέας εμπλέκεται.
Ο Φορέας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να επιτύχει τους
παραπάνω σκοπούς στο μέτρο του λογικού, πρακτικού και δυνατού.
Ο Φορέας θεωρεί, ότι κάθε εργαζόμενος σε αυτόν, οφείλει να καταβάλλει κάθε λογικά
δυνατή προσπάθεια, για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις,
ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της διοίκησης.
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
******ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ******
0.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1) Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω, είναι γενικοί. Πιο ειδικοί,
περιλαμβάνονται στις διαδικασίες ασφάλειας, για επιμέρους εργασίες στο εργοτάξιο.
2) Δε θα ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο, αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλο γι΄αυτήν.
3) Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας.
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών,
φορτωτών και οχημάτων.
4) Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα, είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική
επένδυση, για τα δάχτυλα και στη σόλα.
5) Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος, πρέπει να εξασφαλίζεται, σε όλες τις εργασίες και
χώρους.
6) Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού, πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική
σήμανση του εργοταξίου.
7) Όλα τα άτομα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του
εργοταξίου.
8) Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση, δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.
9) Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, στους χώρους του εργοταξίου.
10) Κανένα άτομο δε θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι
εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σόρτς και να είναι γυμνοί από
τη μέση και πάνω.
11) Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένο χώρο, δεν επιτρέπεται, εάν δεν εκδοθεί και
επικυρωθεί γραπτή άδεια.
12) Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει,
χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας.
13) Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο, να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή
κατάσταση εργασίας και ν΄ απευθυνθεί για βοήθεια, αν δεν μπορούν να την ελέγξουν
μόνοι τους.
14) Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται
στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων..
15) Καμία εργασία να μην ξεκινά, εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός.
16) Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου.
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ >>
************************************************************
******ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ******
0.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_ - _ -2017

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ:……………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο
θέση-Υπηρεσία
υπογραφή
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
************************************************************
******* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*******
0.2.\Β\ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ο Τύπος της σήμανσης, είναι σύμφωνος με τις
προδιαγραφές.
Η σήμανση διατηρείται καθαρή και ευδιάκριτη.
Η σήμανση δε δημιουργεί σύγχυση
Έχει τοποθετηθεί σήμανση πριν το έργο, σε
οδούς, σε κατάλληλο μήκος.
Έχει τοποθετηθεί σήμανση κατά μήκος του
έργου, σε οδούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
προδιαγραφές.
Έχουν σημανθεί τα σημεία διάβασης των πεζών
Έχει τοποθετηθεί στις εισόδους του εργοταξίου,
σήμανση απαγόρευσης εισόδου, σε μη έχοντες
εργασία και σε κάθε τροχοφόρο.
‘Έχει γίνει κάλυψη ή απομάκρυνση μόνιμης
σήμανσης, όσο επιβάλλονται προσωρινές
ρυθμίσεις.
Έγινε αποκατάσταση της μόνιμης σήμανσης,
μετά το τέλος των εργασιών και απομάκρυνση
της προσωρινής σήμανσης

ΟΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο
θέση-υπηρεσία
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υπογραφή

Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
************************************************************
******* ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*******
0.3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ευαισθητοποίηση στο θέμα καθαριότητας, όλων των εμπλεκομένων στην εργασία.
Σωστός προγραμματισμός εργασιών καθαριότητας.
Ασφαλή δάπεδα έναντι ολίσθησης.
Τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων.
Ομαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εργαζομένων, σε όλους τους χώρους
εργασίας.
Ύπαρξη χώρου αποθήκευσης υλικών και προϊόντων.
Χρήση Μ.Α.Π., όπου αυτά είναι απαραίτητα.
Ικανός αριθμός, επαρκώς εξοπλισμένων εγκαταστάσεων ατομικής καθαριότητας.
Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας, βάσει προδιαγραφών, που ορίζονται από την
εκάστοτε Αρμόδια Αρχή.
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
************************************************************
******* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*******
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_ - _ - 2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ενημέρωση και συντονισμός, όλων των
εργαζομένων, στο θέμα της καθαριότητας.
Πρόγραμμα καθαριότητας, σε ημερήσια,
εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.
Καθαρά και μη ολισθηρά δάπεδα.
Επαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων και
σημείων απόθεσης υλικών προς απομάκρυνση.
Εύκολη πρόσβαση, σε όλους τους χώρους
εργασιών
Χρήση Μ.Α.Π.
Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας

ΟΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο
θέση-υπηρεσία
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υπογραφή

Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
******* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*******
0.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ)
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
1) Ο μελετητής, έχει ενημερωθεί πλήρως, για το χώρο εκμετάλλευσης.
2) Ο Ανάδοχος, έχει καθορίσει μέτρα, τα οποία έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί, με τον
ασκούντα την εκμετάλλευση.
3) Τα μέτρα του αναδόχου, αποσκοπούν στην προστασία, όσων βρίσκονται στο χώρο,
λόγω της χρήσης του χώρου και των εργαζομένων στις συγκεκριμένες εργασίες, που
του έχουν ανατεθεί.
4) Ο ασκών την εκμετάλλευση, έχει λάβει και αυτός, αν προκύπτει από τη μελέτη, μέτρα
για την προστασία, των δικών του εργαζομένων, των τρίτων στην εκμετάλλευση και
των εργαζομένων στις δραστηριότητες του Αναδόχου.
5) Μελέτη εδαφολογική – γεωτεχνική – στατική, ώστε να προβλεφθούν όλοι οι πιθανοί
κίνδυνοι (ειδικές απαιτήσεις).
6) Προσβάσεις – Προσπελάσεις ασφαλείας.
7) Σήμανση και σηματοδότηση των εργασιών.
8) Επαρκής φωτισμός.
9) Πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού, για το χρόνο, που θα ταλαιπωρηθεί από τις
εργασίες.
10) Απομόνωση περιοχής – Περίφραξη – Φύλαξη.
11) Μείωση θορύβου.
12) Καταβροχή σκόνης.
13) Αντιστήριξη πρανών και παρακείμενων κατασκευών.
14) Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση, από ακτινοβολίες.
15) Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση, από πτώσεις αντικειμένων.
16) Συνεχής καθαρισμός δαπέδων κοινού.
17) Εξασφάλιση, ότι τα συστήματα ασφαλείας και επείγουσας ανάγκης, δε μετριάζουν την
αποτελεσματικότητα.

15

Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
******* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*******
0.2. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
1) Η σήμανση, πρέπει να είναι έγκυρη και έγκαιρη.
2) Σήμα απαγόρευσης εισόδου στο εργοτάξιο, σε τρίτους, σε κάθε είσοδο του εργοταξίου.
3) Σήμα υποχρεωτικής χρήσης κράνους, στην είσοδο του εργοταξίου.
4) Σήμανση Εύφλεκτων υλών.
5) Σήμανση περιοχής ραδιογραφήσεων.
6) Σήμανση περιοχής χρήσεως εκρηκτικών.
7) Σήμανση μη πόσιμου νερού.
8) Σήμανση ουσιών επικίνδυνων για το δέρμα. Υποχρεωτική χρήση γαντιών.
9) Η σήμανση των έργων σε οδούς, δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση.
10) Για τη σήμανση των έργων σε οδούς, πρέπει να χρησιμοποιούνται σήματα, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές.
11) Όταν τοποθετείται προσωρινή σήμανση, καλύπτεται ή απομακρύνεται η μόνιμη
σήμανση.
12) Μετά το τέλος των εργασιών, απομακρύνεται κάθε σήμα της προσωρινής σήμανσης και
αποκαθίσταται πλήρως η μόνιμη.
13) Τα σήματα πρέπει να συντηρούνται.
14) Όλα τα σήματα πρέπει να είναι ανακλαστικά ή να φωτίζονται.
15) Σήμανση τοποθετείται και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
16) Προσοχή στις στάσεις λεωφορείων.
17) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάτων, όταν δεν αποδίδουν την πραγματική
κατάσταση.
18) Η ευστάθεια των σημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται.
19) Ενδεικτικές πινακίδες απαιτούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
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Ερέτρια: 07-06-2017
Aρ. Μελ.: 16/2017
Τίτλος: Διαμόρφωση κοιμητηρίου
Ερέτριας
(Επικαιροποίηση 18/2016
λόγω προσθήκης του
ποσοστού του εργολαβικού
οφέλους 18%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Ευδήμου Κραταιμένους
Ταχ. Κώδικας : 34008
Πληροφορίες : Αν. Αργύρης
Τηλέφωνο
: 22293-50134-137
FAX Δήμου: 22293-50160

<ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ>
******* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*******
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΟΚ
Ο Τύπος της σήμανσης, είναι σύμφωνος με τις
προδιαγραφές.
Η σήμανση διατηρείται καθαρή και ευδιάκριτη.
Η σήμανση δε δημιουργεί σύγχυση
Έχει τοποθετηθεί σήμανση πριν το έργο, σε
οδούς, σε κατάλληλο μήκος.
Έχει, αν απαιτείται, τοποθετηθεί σήμανση
αποθήκευσης ή χρήσης επικίνδυνων ουσιών
(καυστικών, τοξικών, ραδιενεργών, εκρηκτικών)
και αποθηκών ή χρήσης εύφλεκτων ή εκρηκτικών
υλικών.
Έχουν σημανθεί τα σημεία πυροσβεστικών
μέσων
Έχει τοποθετηθεί στις εισόδους του εργοταξίου,
σήμανση απαγόρευσης εισόδου, σε μη έχοντες
εργασία.
Έχουν σημανθεί τα σημεία διάσωσης (π.χ.
πρώτων βοηθειών).
Έχουν αναρτηθεί πινακίδες, με τους κανόνες στο
εργοτάξιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο
θέση-υπηρεσία

-Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ-

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β

Ερέτρια, 07 - 06 -2017
- Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Δ.Ε-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
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υπογραφή

- Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΕ-

ΛΕΜΠΕΣΗ ΖΩΗ
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

