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ΤΜΗΜΑ Α’

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία  των  Δημοσίων  έργων  και  αφορά  επείγουσες  εργασίες  για  την
αντιμετώπιση  της  ποιοτικής  υποβάθμισης  (θολερότητα)  του  ποσίμου  νερού  υδροδότησης  της  Δημοτικής
κοινότητας Πολυγύρου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ένταξη των δύο γεωτρήσεων στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου.
Περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών μεταφοράς από τις γεωτρήσεις «Παναγιά» και «Τρανή Αχλάδα» προς
τις Δεξαμενές στην θέση «Σαλίγκαρος» και το αντλιοστάσιο στην θέση «Βατόνια».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  M.Sc. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 

   ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1 ΦΑΣΗ 1 
Εργοταξιακή σήμανση, εγκατάσταση εργοταξίου.

3.2 ΦΑΣΗ 2 
Χωματουργικά,  Αντιμετώπιση  υδάτων,  Αντιστηρίξεις,  Έργα  προστασίας  κοίτης  και  πρανών,  Σήμανση-
Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιϊας - οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και
περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

3.3 ΦΑΣΗ 3 
Κατασκευές από σκυρόδεμα

3.4 ΦΑΣΗ 4 
Μεταλλικά  στοιχεία  και  κατασκευές,  Σωληνώσεις  -  Δίκτυα,  Συσκευές  δικτύων  σωληνώσεων,  εργασίες
επισκευών, συντηρήσεων

3.5 ΦΑΣΗ 5
Απεγκατάσταση εργοταξίου, απομάκρυνση υλικών. 

Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και συστημάτων τα οποία περιγράφονται στην προμέτρηση.       
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ΤΜΗΜΑ Β’

   Α.   Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   Κ Α Ι   Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  

Α1.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   Θα λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις :

α) για να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού για τους

εργαζόμενους.

β) για να προστατεύονται τα άτομα που εργάζονται στους χώρους της εγκατάστασης ή πλησίον αυτής από

όλους τους κινδύνους που προέρχονται από αυτή τη θέση.

   Όλα τα ανοίγματα και οι χώροι που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους θα σηματοδοτούνται.

Α2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Ελέγχουμε  όλες  τις  βάνες  και  θα  πρέπει  τουλάχιστον  μία  φορά  κάθε  μήνα,  να  ανοιγοκλείνουν

πλήρως.

 Ελέγχουμε  και  αποκαθιστούμε  τουλάχιστον  μια  φορά  κάθε  εξάμηνο,  το  σφίξιμο  όλων  των

περικοχλίων της βάσεως κάθε αντλητικού συγκροτήματος.

 Ελέγχουμε  και  αποκαθιστούμε  τουλάχιστον  μια  φορά  κάθε  εξάμηνο,  το  σφίξιμο  όλων  των

περικοχλίων, όλων των φλαντζών της υδραυλικής εγκατάστασης .

 Ελέγχουμε  τουλάχιστον  μια  φορά  κάθε  εξάμηνο,  την  καλή  λειτουργία  των  βαλβίδων

αντεπιστροφής.

 Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, την στεγανότητα των στυπιοθλιπτών   των βανών

σύρτου.

Β1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια

της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές

του. 

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία :

1. Θέσεις δικτύων

1.1. ύδρευσης

1.2. αποχέτευσης
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1.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

1.4. λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)

1.5. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε

τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες

μεταγενέστερες εργασίες

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

2.1. αμίαντος και προϊόντα αυτού

2.2. υαλοβάμβακας

2.3. πολυουρεθάνη

2.4. πολυστερίνη

2.5. άλλα υλικά

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

           Θα είναι ελεύθερες και θα οδηγούν σε ασφαλή περιοχή, σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 και με την οδηγία

92/59/ΕΟΚ (67/Α).

4. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

           Δεν υπάρχουν

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

           Το υδραυλικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί

6. Άλλες ζώνες κινδύνου

           Δεν υπάρχουν

7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

           (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)

          Δεν υπάρχουν

Γενικές οδηγίες.

 να γίνονται οι απαραίτητοι εμβολιασμοί με βάση τις οδηγίες του αρμοδίου ιατρού,
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 ποτέ να μη στέκεται κανείς κάτω από βάρη,

 να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αναρτημένων πινακίδων στα διάφορα μέρη της εγκατάστασης

(απαγορεύεται το κάπνισμα,…),

 να μη γίνεται χρήση αλκοολούχων ποτών πριν και κατά τη διάρκεια της οποιασδήποτε εργασίας,

 να αλλάζονται τα ρούχα μετά το πέρας της συντήρησης και να γίνεται πλύση του δέρματος με σαπούνι και

νερό,

 να αναζητείται η ιατρική φροντίδα εάν απαιτείται.

Πολύγυρος …-…-……

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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