
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΡΓΟ: “Επισκευή-συντήρηση-αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού 

Μεγάρου και Μεγάλων έργων ∆.Θ. έτους 2018”, προϋπολογισµού δαπάνης 

645.000,06€. 

. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ 13 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: ∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

1. Προεργασίες (αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση παλαιού 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού )  

2. Εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, 

φωτιστικά σώµατα, τοποθετήσεις λεβήτων, συντήρηση ανελκυστήρων και 

κλιµατιστικών µονάδων, συντήρηση  αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου και 

λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού,  συνδέσεις, κολλήσεις). 

 

Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

1. Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την µεταφορά, την τοποθέτηση και 

αποµάκρυνση εκτός σχολείων. 

2. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

              3. Κίνδυνος εγκαυµάτων από ζεστά νερά.  

4. Κίνδυνος εργατικού ατυχήµατος από δίσκο κοπής, ηλεκτροσυγκόλληση,   

     πτώση, θόρυβο. 

 5. Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος εκρήξεων. 

               6. Κίνδυνος από πτώση καθαιρούµενων υλικών . 

 

Γ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης............................................................................. 

Ακριβής διεύθυνση του έργου................................................................... 

Κύριος του έργου και διεύθυνση............................................. 

Είδος έργου και χρήση αυτού................................................................... 

Ανάδοχος του έργου και διεύθυνση..…………………………………. 

Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου και 

διεύθυνση……………………………………………………… 

Συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και 

διεύθυνση ................................................................... 

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο............ 

Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου................................................. 

Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο.............. 

Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο 

εργοτάξιο. 

Εργολάβοι ................ – Υπεργολάβοι ................. – Αυτοαπασχολούµενοι .......... 

Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί............................... 



 

Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων: 

 

1.Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, ή 

πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της 

δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της 

θέσης εργασίας ή του έργου. 

 

2.Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι 

οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

3.Εργασίες µε ιονίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό 

ελεγχόµενων ή επιτηρούµενων περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 

της κοινής υπουργικής απόφασης Αποφ-Α2στ/1539/13-5-85 «Βασικοί κανόνες 

προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από κινδύνους που προκύπτουν 

από ιονίζουσες ακτινοβολίες» σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ 

της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεµβρίου 1984 (ΦΕΚ-280/Β). 

 

4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης. 

 

5. Εργασίες κοντά σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού. 

 

6. Φρεάτια, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. 

 

7. Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων 

προκατασκευασµένων στοιχείων. 

 

 

 

 

∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

              

Γενικά 

Το έργο αφορά την Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου 

και των Μεγάλων Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2018. Στόχος του έργου 

είναι να επισκευασθούν οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στα παραπάνω 

αναφερόµενα κτίρια, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη  λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων 

από οιανδήποτε αιτία σχετική µε την αρτιότητα  τους. 

 

Υφιστάµενη κατάσταση 

Στα παραπάνω αναφερόµενα κτίρια παρουσιάζονται φθορές και βλάβες οφειλόµενες 

στην εντατική λειτουργία των εγκαταστάσεων των κτιρίων, σε βανδαλισµούς, αλλά 



και λόγω της παλαιότητάς των. 

 

Εργασίες – Οργάνωση Έργου 

Η περιοχή επέµβασης είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες που γίνονται µε την 

σειρά που περιγράφονται στην παρούσα µελέτη, θα ολοκληρώνονται ανά ∆ηµοτικό 

κτίριο, το οποίο θα αποδίδεται σε χρήση. 

 

Εγκατάσταση εργοταξίου.  

Πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε ∆ηµοτικό κτίριο, εξασφαλίζεται η ασφαλής 

διέλευση πεζών και η προσπέλαση στις εισόδους του καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

 

Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις. 

Όλα τα υλικά που θα αποξηλώνονται ή θα καθαιρούνται θα µεταφέρονται σε χώρο 

του κτιρίου που δεν θα είναι προσιτά στους ∆ηµότες ή θα µεταφέρονται σε χώρο έξω 

από το κτίριο για την άµεση µεταφορά και αποκοµιδή τους. 

 

Προεργασίες – Οικοδοµικά – Υδραυλικά.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται µε πολλή προσοχή. Κατά την εκτέλεση των  

εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του εργατικού 

προσωπικού, των µαθητών και των διερχοµένων. 

 

 

                                                                                               

                                                                                   Θεσσαλονίκη Μάιος 2019 

 

 

 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η Προϊστάµενη  ∆ιεύθυνσης 

 

   

   

   

   

Βασίλης Μπλάτσιος Κοσµάς Μηνάδης Μαρία Ιορδανίδου 

 

 


