
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ: «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 4η Επαρχιακή Οδό»

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την πλήρη εξυγίανση

τμημάτων  της  οδού,  την  αποκατάσταση  κατεστραμμένων  η  την  κατασκευή  νέων

επενδεδυμένων  ρείθρων  απορροής  όμβριων  υδάτων  (αν  απαιτηθεί  κατά  τον  χρόνο

εκτέλεσης των εργασιών καθ΄ υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) , την διάστρωση

ασφαλτομίγματος για την κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης για την εξομάλυνση των

επιφανειών  των  οδοστρωμάτων,  την  απόξεση  (φρεζάρισμα)  ασφαλτοταπήτων  σε

τμήματα  της  οδού,  και  την  κατασκευή  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας

συμπυκνωμένου πάχους 50 χλστ από ασφαλτικό σκυρόδεμα καθώς και την διαγράμμιση

της οδού. Επίσης, θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες σε  σημεία

που είναι απαραίτητες.

3. ΘΕΣΗ:  Νομός Πιερίας, «4η Επαρχιακή Οδό Κατερίνης» Κατερίνη − Ν. Κεραμίδι −

Αρωνάς − Λαγορράχη − Μοσχοπόταμος, από χ.θ.2+500 της επαρχιακής οδού 3 έως

Μοσχοπόταμο
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4. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. :

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτονται 

από το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ.

Για τυχόν μετατροπές της μελέτης, για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, όπως οι

εργασίες  συντήρησης,  μετατροπής  καθαρισμού  κ.λ.π.  συντάσσεται  αναλυτικό  Φ.Α.Υ.

σύμφωνο με το άρθρο 3 της ΔΙΔΑ/οικ/1777/2-3-2001.

Ο ανάδοχος καλείται να κάνει τις δικές του επισημάνσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αναλυτικά:

1. Εκσκαφές – Καθαιρέσεις Σκυροδεμάτων – Διαμορφώσεις.

2. Επιχώσεις - Συμπυκνώσεις εργασίες οδοστρωσίας.

3. Απόξεση υφιστάμενων ασφαλτικών ταπήτων κυκλοφορίας

4. Κατασκευή Ισοπεδωτικής Ασφαλτικής Στρώσης

5. Κατασκευή Ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας 

Β.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ.

1. Πιθανός  κίνδυνος  από  αστοχία  του  εδάφους  (  κατολισθήσεις,  καταρρεύσεις,

υποχωρήσεις πρανών, σύγκρουση, ανατροπή μηχανημάτων ). 

2. Κίνδυνος πτώσης από ύψος στα όρια των πρανών της οδού.
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3. Ορατός κίνδυνος. 

4. Κίνδυνος κατά τη μεταφορά των υλικών. 

5. Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά τη μεταφορά. 

6. Παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγο καιρικών συνθηκών

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

1. Θα  τοποθετηθεί  από  τον  ανάδοχο  κατάλληλη  σήμανση  επί  της  οδού  και  θα

υπάρξει σχέδιο ρύθμισης της κυκλοφορίας.

2. Δεν υφίστανται κίνδυνοι  κατολισθήσεων βράχων. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία

μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, όπως κράνος και μπότες, αλλά και

θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μηχανήματα για την εργασία αυτή.

3. Κατά τις χωματουργικές εργασίες πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα

για την έγκαιρη προειδοποίηση των ευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή. 

4. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι έμπειρο, τα μηχανήματα θα έχουν

τις σχετικές αδειοδοτήσεις και οι χειριστές θα έχουν τα απαραίτητα πτυχία.

5. Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα και θα προέρχονται

από νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους λήψης αδρανών υλικών

6. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί

εκ των προτέρων πέραν από τους συνήθεις. 

7. Κατά τη διάρκεια  του έργου θα πρέπει  να  υπάρχει  στο  χώρο του εργοταξίου

φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών.  

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου. 

      Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων.

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων. 

Προσωρινή αποθήκευση  τους σε διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου για τη

μετέπειτα  μεταφορά τους . 

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 
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Οι τυχόν αποθήκες  επικίνδυνων υλικών που θα δημιουργηθούν,  θα πρέπει  να

επισημαίνονται  με  την  κατάλληλη  κατά  περίπτωση  σήμανση  για  τον  κίνδυνο

ατυχήματος και κατά την μεταφορά τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα

ασφαλείας.   

5. Κατασκευή ικριωμάτων. 

Συνήθους μορφής βάσει Π.Δ. 7.78 / 80 και Π.Δ. 1073 / 81. 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας

Κατερίνη 20- 06-2017
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Μαυρίδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατερίνη 20- 06-2017
Η Αν. Προϊστάμενη

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Πιπιλιάνου Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνη  20- 06-2017

Δημάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός
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