ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
& ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΣΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2021

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαζη σώπος ηπώος ζηην
Τ.Κ Λεβιδίος ηος Γήμος Τπίποληρ»
ΚΩΔΙΚΟ: 64.7326.0016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 190.000,00 €
CPV: 45262640-9
ΥΡΗΗ: 2021

Ταρ. Γ/λζε: Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο
Ταρ. Κώδηθαο: 22100 Τξίπνιε

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ
(Φ Α Τ)

ΤΓΔΙΑ

ΦΑΚΔΛΟΣ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ & ΥΓΔΙΑΣ (Φ.Α.Υ)
Tμήμα

Α'

Γεληθά
1) Δίδνο ηνύ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: αΝΑΠΛΑΣΗ ΦΩΤΟΥ STHN T>k lEBIDIOY
2) Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνύ έξγνπ: Δληόο ζρεδίνπ πόιεσο ζηελ ΓΚ Τξίπνιεο
3) Αξηζκόο άδεηαο : 4) Σηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνύ έξγνπ (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά , αξρίδνληαο από ηνλ
αξρηθό /αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνύ έξγνπ , όπνηε
επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο ).
Ολνκαηεπώλπκν
Γηεύζπλζε
Ηκεξ/ληα θηήζεσο Πνζνζηό ηδηνθηεζίαο
Γήκνο Τξίπνιεο
Λαγνπάηε 45 &
36,16%
Αηαιάληεο
Ιεξά Μεηξόπνιε Μαληηλείαο
Παξαρ. ρξήζεο
63,8%
θαη Κπλνπξίαο
(πξάμε 5/20.5.21)
5) Σηνηρεία ηνύ ζπληάθηε ΦΑΥ: Αλδξέαο Καλειάηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο
6) Σηνηρεία ησλ ππεύζπλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ΦΑΥ:

Tμήμα
Β'
Μεηξών ηνύ έξγνπ
(Σπκπιεξώλεηαη θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο)
1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Τν έξγν αθνξά ζηηο εξγαζίεο δηακόξθσζεο ρώξνπ, εκβαδνύ πεξίπνπ 970,00 m2 ζην
εξών κπξνζηά από ηελ εθθιεζία ζηελ Τ.Κ. Λεβηδίνπ ηεο Γ.Δ Λεβηδίνπ ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο
θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ πιάηνπο 1,20m ζηα δύν κέησπα ηνπ ππό αλάπιαζε
ρώξνπ.



Δηδηθόηεξα πξνβιέπνληαη:
Τερληθά έξγα, ήηνη θαηαζθεπή ξείζξσλ από ζθπξόδεκα θαη ηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ
ζύκθσλα.
Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο θπβόιηζνπο εθ’ ζθπξνδέκαηνο.



Γαπεδνζηξώζεηο κε καξκάξηλεο πιάθεο θαη ςπρξά πιηθά





Δθζθαθέο δηάλνημεο ηάθξνπ γηα ηελ δηέιεπζε ζσιελώζεσλ θαισδίσλ.
Τνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ, γπκλνύ αγσγνύ ράιθηλνπ θαη πιάθαο γείσζεο.
Καηαζθεπή θξεαηίσλ δηέιεπζεο ζσιελώζεσλ - θαισδίσλ θαη βάζεσλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ
θσηηζηηθώλ ηζηώλ.
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ηζηώλ.





2). ΠΑΡΑΔΟΥΕ ΜΕΛΕΣΗ
Α. ΤΛΙΚΑ
2.Α.1 Σθπξόδεκα θαηαζθεπήο ξείζξσλ
2.Α.2 Υιηθό νδνζηξσζίαο (3A)
2.Α.3 Υιηθό νδνζηξσζίαο (3A)
2.Α.4 Πξνθαηαζθεπαζκέλνη θπβόιηζνη από ζθπξόδεκα
2.Α.5 Κξάζπεδα από ζθπξόδεκα
2.Α.6 Φαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο
2.Α.7 Βάζε Ιζηνύ θσηηζκνύ
2.Α.8 Άκκνο Λαηνκείνπ
2.Α.9 Φξεάηηα θαισδίσλ
2.Α.10 Σσιήλαο θαισδίσλ

C 16/20
ΠΤΠ Ο150
ΠΤΠ Ο155
C 20/25
C 16/20
Β 500C
C 20/25
ΔΤΔΠ 08-01-03-02
C12/15
HDPE

Β. ΔΓΑΦΟ
2.Β.1 Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο (KΝ/m²)
2.Β.2 Γείθηεο εδάθνπο (ΚΝ/m²)
Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
2.Γ.1
Καηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο
2.Γ.2
Σεηζκηθή επηηάρπλζε ηνύ εδάθνπο
2.Γ.3
Σπνπδαηόηεηα θηηίνπ
2.Γ.4
Σπληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο θηηξίνπ
2.Γ.5
Καηεγνξία εδάθνπο
2.Γ.6
Σπληειεζηήο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο
2.Γ.7
Σπληειεζηήο ζεκειίσζεο
2.Γ.8
Σπληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο
2.Γ.9
Σπληειεζηήο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ
2.Γ.10 Φαξαθηεξηζηηθέο πεξίνδνη
2.Γ.11 Θεκειηώδεηο ηδηνπεξίνδνη ηνύ θηηξίνπ
Γ. ΦΟΡΣΙΑ
2.Γ.1
Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
2.Γ.2
Ίδην βάξνο γαηώλ
2.Γ.3
Δηδηθό βάξνο
2.Γ.4
Ίδην βάξνο δξνκηθήο νπηνπιηλζνδνκήο
2.Γ.5
Ίδην βάξνο κπαηηθήο νπηνπιηλζνδνκήο
2.Γ.6
Δπηθάιπςε
2.Γ.7
Δπηθάιπςε δαπέδνπ
2.Γ.8
Φνξηίν
2.Γ.9
Άλεκνο
3). Ωο θαηαζθεπαζζεί ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ

200
25,000

ΙΙΙ (3)
α=0,24
Σ2
γ1=1,00
Β
q=4,00
ζ=1,00
βν=2,50
ς=0,30
Τ1=0,15 Τ2=0,60
Τρ0,09 Τy=0,10

25,00 ΚΝ/m²
20,00 ΚΝ/m²
2,10 ΚΝ/m²
3,60 ΚΝ/m²
1,50 ΚΝ/m²
0,80 ΚΝ/m²

Tμήμα
Γ'
Δπηζεκάλζεηο
Αλαθέξνληαη ηπρόλ επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ' όιε ηε
δηάξθεηα ηνύ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο /
επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαη' εμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία :
1. Θέζεηο δηθηύσλ
1.1 Ύδξεπζεο, ζχέδια από ΔΕΤΑΣ
1.2 Απνρέηεπζεο, ζχέδια από ΔΕΤΑΣ
1.3 Ηιεθηξνδόηεζεο ζχέδια από ΔΕΗ
1.4 Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.5 Παξνρήο αηκνύ (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.6 Κελνύ (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.7 Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.8 Ππξόζβεζεο (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.9 Κιηκαηηζκνύ (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.10 Θέξκαλζεο (δεν υπάρχει ηέηοια εγκαηάζηαζη)
1.11 Λνηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνύ έξγνπ (δεν υπάρχει ηέηοια
εγκαηάζηαζη)
1.12 Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’ όςε θαηά
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (εναέρια δίκηυα ΔΕΗ).
Η ζύλδεζε ηνύ έξγνπ κε ηα δίθηπα ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
θαη θάησ από ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ. Τελ επζύλε γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε
όισλ ησλ αξκνδίσλ (κεραληθόο – ηερλίηεο – εθπξόζσπνο ηεο Υπεξεζίαο) ηελ αλαιακβάλεη
εμ’ νινθιήξνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ .

2). εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1, ε ζέζε
ησλ δηαθνπηώλ ζεκεηώλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο (ύδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, ειεθηξνινγηθό).
3. Θέζεηο πιηθώλ πνύ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν
3.1 Ακίαληνο θαη πξντόληα αηκνύ (δεν υπάρρουν ηέηοια υλικά)
3.2 Υαινκβάβαθαο (δεν υπάρχουν ηέηοια υλικά)
3.3 Πνιπνπξεζάλε (δεν υπάρρουν ηέηοια υλικά)
3.4 Πνιπζηεξίλε (δεν υπάρρουν ηέηοια υλικά)
3.5 Άιια πιηθά (δεν υπάρρουν ηέηοια υλικά)

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή , επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ .
Γελ ππάξρνπλ
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ
Γελ ππάξρνπλ
6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο
Γελ ππάξρνπλ
7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε
Γελ ππάξρνπλ
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ
Γελ ππάξρνπλ
9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνύ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία
(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ
θηι.)
Γελ ππάξρεη πξόβιεςε ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο.

Tμήμα
Γ'
Οδηγίες και ρξήζηκα ζηνηρεία
Ο αλάδνρνο ηνύ έξγνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ρώξνπο απνδπηεξίσλ. Δπίζεο, ζα ππάξρεη ν
απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα λα δνζνύλ νη πξώηεο βνήζεηεο, ζε όπνηνλ εξγαδόκελν ηελ έρεη
αλάγθε .
Θα πξέπεη κε εηδηθή κέξηκλα ηνύ αλάδνρνπ ηνύ έξγνπ λα ππάξμεη ρώξνο, ζηνλ νπνίν νη
εξγαδόκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ληνπδ, απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο.
Ο αλάδνρνο ηνύ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαηάιιειν ρώξν
γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εξγνηάμην ηα
νπνία ζα πξέπεη λα ηαθηνπνηνύληαη κε ηέηνην ηξόπν, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη θάζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην ρώξν απνζήθεπζεο .
Τν εξγνηάμην θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηό θσηηζκό, ν
νπνίνο ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε πξνβνιέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο θαη λα
πεξηζηνηρίδεηαη από θηγθιηδώκαηα γηα λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο θαη ε δηέιεπζε αηόκσλ
αζρέησλ ηνύ εξγνηαμίνπ, πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν από ηνπο εξγαδνκέλνπο λα πάζνπλ
αηύρεκα.
Σηηο εθζθαθέο πνπ ζα γίλνπλ ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαηάιιειν πξαλέο ζην έδαθνο
γηα λ' απνθεπρζεί πηζαλή αζηνρία θαη λα πξνθιεζεί θάπνην εξγαηηθό αηύρεκα. Σε απηή ηελ
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ
επηβιέπνληα κεραληθνύ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζηήζηκν ησλ
μπινηύπσλ, δηόηη ζε απηή ηε θάζε ην έξγν είλαη ηδηαίηεξα αζηαζέο.

Σε πεξίπησζε πνπ νη εξγαδόκελνη ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζε ύςνο από ην έδαθνο ζα
πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο: θηγθιηδώκαηα, εμέδξεο, δώλεο αζθαιείαο
ή δίρηπα πξνζηαζίαο. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί ν ζηελόο
πεξηβάιινλ ρώξνο από πηζαλή πηώζε αληηθεηκέλσλ .
1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο
Γελ ππάξρνπλ
2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνύ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο :
Γελ ππάξρνπλ
3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνύ θηηξίνπ
Γελ ππάξρνπλ
4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ
ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο ή
βηνινγηθνύο παξάγνληεο:
Γελ ππάξρνπλ
5. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ε ππξθαγηάο
Γελ ππάξρνπλ
Tμήμα

Δ'

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνύ έξγνπ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Τν έξγν πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη λα ζπληεξείηαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα .
Με επζύλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, επίζεο, ζα γίλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθαινύληαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη.

Tμήμα

ΣΤ'

ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ,
παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο.
Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ
Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη από ην πξνζσπηθό

Tμήμα

ΕΔ'

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΥΕΔΙΑ «AS BUILT»
ΣΖΜΔΗΩΣΖ
Ο Σςνηονιζηήρ Αζθαλείαρ καηά ηην εκηέλεζη ηος έπγος οθείλει να ζςμπεπιλάβει ζηο παπόν κεθάλαιο ηος
ΦΑΥ καηάλογο ηων μελεηών εθαπμογήρ και ηων "as built" ζσεδίων ηος έπγος.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Γεωμετρικό σχήμα

ημασία
Σήμαηα απαγόπεςζηρ

Σήμαηα ςποσπέωζηρ

Σήμαηα πποειδοποίηζηρ

Σήμαηα διάζωζηρ ή βοήθειαρ

Σήμαηα πος αθοπούν ηο
πςποζβεζηικό ςλικό ή εξοπλιζμό

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ


Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85



Ν2224/1994 «Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο - Αζθάιεηαο θιπ», ΦΔΚ
112Α/94



Ν1396/1983 «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά
ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83



N1430/1984 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνύο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ
νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», ΦΔΚ 49Α/84



ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ
157Α/99)



ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή
θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96



ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη πάζεο
θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ», ΦΔΚ 260Α/81



ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από
ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ
220Α/94, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηα ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) και ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00)



ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ
220Α/94



ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94



ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89



ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ», ΦΔΚ 193Α/80



ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ»
ΦΔΚ 11Α/90, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)



ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ
20Α/78



ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε
θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93



ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε
θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο (θξαδαζκνύο), ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία
2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05



ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε
κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95



ΥΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 946/03



ΥΑ130646/1984 «Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84



ΚΥΑ16440/1993 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ κεηαιιηθώλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ 756Β/93



ΑΠ. οικ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηε
πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00



ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/οικ 177/2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 266Β/01



ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/οικ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη
ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκόζην Έξγν», ΦΔΚ 686Β/01



ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/οικ 889/2002 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή
Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03
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