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Β. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 
1.  Σεχνικι περιγραφι του ζργου 
 
  Σο προτεινόμενο ζργο αφορά τθν αςφαλτόςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν ςυνολικοφ μικουσ 1,55 χλμ 
ςτθν αγροτικι περιοχι «Βρομότοποσ» Β-ΒΑ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Άνω Γαρεφείου του Διμου 
Αλμωπίασ. 
 

        Η προτεινόμενθ χάραξθ τθσ οδοφ ακολουκεί αυτιν τθσ υφιςτάμενθσ χωμάτινθσ, με κάποιεσ 
παραλλαγζσ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ λφςθ, χωρίσ να δθμιουργοφνται ιδιαίτερα  
προβλιματα διάνοιξθσ ι απαλλοτριϊςεων  και χωρίσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον. 
 
Αναλυτικότερα προβλζπονται οι εξισ εργαςίεσ: 
 

Α. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  
     ε όλο το μικοσ του δρόμου κα γίνουν εκςκαφζσ προκειμζνου ο δρόμοσ να αποκτιςει το 
επικυμθτό πλάτοσ που κα  επιχωκεί  με δάνεια αμμοχάλικα μζςου πάχουσ 10 εκ. (ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ).  
 
Β.   ΟΔΟΣΡΩΙΑ 
  Θα καταςκευαςκεί ςτρϊςθ υπόβαςθσ και βάςθσ με 3Α μζςου πλάτουσ 7,00/8,00 μ και πάχουσ 
10 εκατ. ενϊ κα καταςκευαςτοφν και ερείςματα με κραυςτό υλικό πάχουσ 5 εκ. 
 
Γ.  ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

Θα καταςκευαςκεί μια ςτρϊςθ αςφαλτοτάπθτα Α265 πλάτουσ 6,00 μ και πάχουσ 5 εκατ. μετά 
από τθν αςφαλτικι προεπάλειψθ επί τθσ βάςεωσ του οδοςτρϊματοσ.  

 
Δ. ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΙΗ 
Θα γίνει κάκετθ ςιμανςθ του δρόμου με ρυκμιςτικζσ και επικινδφνων κζςεων πινακίδεσ.  
 
2.  Παραδοχζσ μελζτθσ 

 
2.Α. ΤΛΙΚΑ 
 

2.Α.1 Αμμοχάλικο Ορυχείου ι ποταμοφ ΠΣΠ Χ1 
2.Α.2 Λίκοι  Δ.Α. 
2.Α.3  Θραυςτά αδρανι υλικά ΠΣΠ Ο-155  
2.Α.4 κυρόδεμα                   Δ.Α.     
2.Α.5 ιδθροπλιςμόσ Δ.Α. 
2.A.6  ωλθνϊςεισ αρδευτικοφ δικτφου & εξαρτιματα Δ.Α. 
2.Α.7  Σςιμεντοςωλινεσ Φ400, Φ1000  Δ.Α. 
2.Α.8  Αςφαλτικι προεπάλειψθ  Α-201 
2.Α.9  Αςφαλτικό τάπθτασ Α-265 
2.Α.10  Πινακίδεσ, ςτθκαία αςφαλείασ, κλπ όπωσ Σ.Π.   
 
2.Β. ΕΔΑΦΟ  
 

2.Β.1 Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ     όπωσ Γεωλ. ζκκεςθ 
2.Β.2 Δείκτθσ εδάφουσ Ks      όπωσ Γεωλ. ζκκεςθ 
2.Β.3      
 
2.Γ. ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (με βάςθ τον Ε.Α.Κ. 2000) 
 

2.Γ.1 ειςμικότθτα περιοχισ         I 
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2.Γ.2 ειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ    α = 0,16 g 
2.Γ.3 Κατθγορία εδάφουσ        Γ 
 
2Δ. ΦΟΡΣΙΑ 

 

2.Δ.1 Κδιο βάροσ ςκυροδζματοσ     25,0 ΚΝ/m
2
    

2.Δ.2  Κδιο βάροσ γαιϊν                   19,0 – 17,90 – 14,00 – 19,00 ΚΝ/m
2
 (Γεωτ.) 

2.Δ.3  
 
 
3.  Ωσ καταςκευάςκθ ςχζδια του ζργου και των εγκαταςτάςεων 

Επιςυνάπτονται ςε παράρτθμα, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. 
 
 
Γ. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 
το παρόν κεφάλαιο αναφζρονται τυχόν ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και απευκφνονται ςτουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και τουσ ςυντθρθτζσ 
- επιςκευαςτζσ του. 
 
1.  Θζςεισ δικτφων 

χετικά με τισ κζςεισ δικτφων : 
1.1.  άρδευςθσ, 
1.2.   θλεκτροδότθςθσ (υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ), 
1.3  αποχζτευςθσ ομβρίων οδοφ, 
1.4.  λοιπϊν δικτφων ςτον περιβάλλοντα χϊρο του ζργου που ζχουν εντοπιςκεί ι με οποιοδιποτε τρόπο 

ζχουν γίνει γνωςτά και εκτιμάται ότι κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ 
εργαςίεσ. 

Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν πρζπει να λθφκοφν όλεσ οι αρμόδιεσ πλθροφορίεσ για τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ 
ςτθν περιοχι υπογείων καλωδίων μεταφοράσ - διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςε καταφατικι περίπτωςθ 
θ ακριβισ κζςθ και διαδρομι των προσ αποφυγι κινδφνων. 
Οποιαδιποτε απαιτοφμενθ επζμβαςθ ςτα δίκτυα (όπωσ ανφψωςθ ι διακοπι δικτφου) να πραγματοποιείται 
μόνο από τθν αρμόδια υπθρεςία μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου. Η ανφψωςθ ι άλλθ 
επζμβαςθ επί των ιδιωτικϊν γραμμϊν, πρζπει να πραγματοποιείται αποκλειςτικά υπό αρμοδίων αδειοφχων 
θλεκτρολόγων. 

 
2.  θμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Δεν υπάρχει ουδεμία επιςιμανςθ. 
 
3.  Θζςεισ υλικϊν που ενδζχεται να προκαλζςουν κίνδυνο 

χετικά με τα υλικά : 
3.1. αδρανι υλικά, 
3.2. αςφαλτικά, 
3.3. λίκοι (βραχϊδθ υλικά), 
ιςχφουν οι επιςθμάνςεισ και περιοριςμοί των καταςκευαςτϊν των υλικϊν. 

 
4.  Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του ζργου 

Ουδεμία επιςιμανςθ υπάρχει. 
 
5.  Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 

Όλεσ οι εργαςίεσ γίνονται ςτο φπαικρο, και ςε περίπτωςθ κινδφνου κα χρθςιμοποιθκοφν οι περιβάλλουςεσ 
οδοί. 

 
6.  Περιοχζσ εκπομπισ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ 

Ουδεμία επιςιμανςθ διότι το υπό μελζτθ ζργο δεν περιλαμβάνει τισ προαναφερόμενεσ περιοχζσ. 
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7.  Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 
Ουδείσ χϊροσ υπάρχει. 
 

8.  Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 
Ουδεμία. 

 
9.  Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία 

Η οδόσ πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχι λειτουργία, προβλζπονται μζτρα ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ όπωσ 
περιγράφονται ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.). 
Δεν απαιτοφνται ςυςτιματα εξαεριςμοφ, απαγωγισ αερίων, κ.λ.π.  

 
 
Δ. ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

το τμιμα αυτό καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι κινδφνων κατά τισ 
ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κ.λ.π.) κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
 
1.  Εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό του ζργου 

το υπό μελζτθ ζργο δεν υπάρχουν τζτοιεσ εργαςίεσ. 
 
2.  Εργαςίεσ ςε φρζατα, υπόγεια ι τάφρουσ 

Κατά τθ φάςθ καταςκευισ προβλζπονται ορφγματα. Πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα μζτρα 
αςφαλοφσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ευςτάκειασ τουσ και τθν αποφυγι κατάρρευςθσ. 
Κατά τθν εκςκαφι τάφρων ι ορυγμάτων επιμθκϊν ι μεμονωμζνων θ αντιςτιριξθ για βάκθ μεγαλφτερα 
αυτϊν που φαίνονται ςτο διάγραμμα που ακολουκεί είναι υποχρεωτικι.  

 

 

    

Η αντιςτιριξθ παραλείπεται εάν θ εκςκαφι πραγματοποιείται ςε βράχο ι ςε περιπτϊςεισ όπου θ ιςορροπία 
των πρανϊν ζχει εξαςφαλιςτεί με κατάλλθλεσ κλίςεισ. 
Η αντιςτιριξθ πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν και εάν υπάρχει ανάγκθ με 
κατάλλθλθ μζκοδο ι με μθχανικά μζςα εξ αποςτάςεωσ χωρίσ τθν είςοδο των εργαηομζνων ςτο ςκάμμα. 
Για τθν παρεμπόδιςθ πτϊςθσ υλικϊν, εργαλείων και αντικειμζνων πάςθσ φφςεωσ ςτο ςκάμμα πρζπει τα χείλθ 
τθσ εκςκαφισ να περιβάλλονται από κράςπεδα φψουσ 15 εκατοςτϊν του μζτρου ι δε επζνδυςθ τθσ τάφρου ι 
του φρζατοσ ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται να εξζχει από τθν επιφάνεια του εδάφουσ τουλάχιςτον κατά 
δεκαπζντε εκατοςτά του μζτρου. 
Σα προϊόντα εκςκαφισ τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 60 εκατ. από το χείλοσ του ορφγματοσ. Κατά τισ εκςκαφζσ 
ςε οδοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πρζπει να λαμβάνονται κατά περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα μζτρα 
αςφαλείασ που προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ του ΚΟΚ (Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ). 
Σα φρεάτια με βάκοσ μεγαλφτερο των οκτϊ μζτρων πρζπει να φωτίηονται δια τεχνθτοφ φωτιςμοφ με ειδικζσ 
λυχνίεσ που φζρουν προςτατευτικό πλζγμα τθρουμζνων των διατάξεων περί θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 

            1  2  3  4 

Πλάτοσ ςε m 

Βάκοσ ςε m 

Τποχρεωτικι 
Αντιςτιριξθ 

τάφρου 

Μθ υποχρεωτικι 
Αντιςτιριξθ 

τάφρου 
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Πριν τθν είςοδο ατόμου ςε φρεάτιο κα ανοίγεται το κάλυμμα για εξαεριςμό του φρεατίου. Για εργαςίεσ μζςα 
ς’ αυτό απαιτείται θ χριςθ ειδικισ μάςκασ και φόρμασ εργαςίασ.  
Αναλυτικότερα επιςθμαίνονται τα ακόλουκα : 

 
5.  Πρόλθψθ ατυχθμάτων 

5.1.   Ανφψωςθ φορτίων 
Χρθςιμοποίθςθ ανυψωτιρα για τθν ανφψωςθ βαρειϊν αντικειμζνων και αποφυγι βίαιων κινιςεων. Οι 
χειριςμοί και  μεταφορά βαρειϊν αντικειμζνων είναι αιτία των πιο ςυχνϊν ατυχθμάτων. Προςοχι κατά 
τθν ανφψωςθ-καταβίβαςθ φορτίων από μθχανιματα. 

5.2. Πτϊςεισ 
τισ κατακόρυφεσ κλίμακεσ κα τοποκετείται κυκλικό κιγκλίδωμα ςτα πάνω από 3,00 μ φψθ.  
Όλα τα φρεάτια κα είναι καλυμμζνα και οι ανοικτζσ δεξαμενζσ & φρεάτια προςτατευμζνα με 
κιγκλίδωμα. 
Να ελζγχονται οι διάδρομοι εργαςίασ και οι κλίμακεσ για τθν φπαρξθ λαδιϊν, ορυκτελαίων, κ.λ.π. 

5.3 Σραυματιςμοί 
Χριςθ γαντιϊν εργαςίασ όταν γίνονται χειριςμοί με μεγάλα και βαριά αντικείμενα. Εφοδιαςμόσ με 
μεταλλικά πλζγματα όλων των τμθμάτων κίνθςθσ των μθχανθμάτων. Να φωτίηεται κατάλλθλα ο χϊροσ 
εργαςίασ φυςικά ι τεχνθτά. 
Σα καλφμματα φρεατίων να ζχουν αναδιπλοφμενθ λαβι. 

5.4.  Ατυχιματα και ςοκ που οφείλονται ςτον θλεκτριςμό 
Πρζπει να λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα ϊςτε να αποκλείεται θ προςζγγιςθ εργαηομζνων ςε 
θλεκτροφόρουσ αγωγοφσ ι ςτοιχεία αςχζτωσ τάςεωσ αυτϊν. Να τοποκετοφνται λαςτιχζνια πατάκια 
μπροςτά από τουσ θλεκτρικοφσ διακόπτεσ. Αποςφνδεςθ του κυρίου διακόπτθ ελζγχου όταν γίνονται 
εργαςίεσ ςε ζνα κινθτιρα ι άλλθ θλεκτρικι ςυςκευι. 
Φροντίδα ϊςτε όλοσ ο θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ να ζχει καλά γειωκεί και όλεσ οι εξωτερικζσ θλεκτρικζσ 
καλωδιϊςεισ να είναι μονωμζνεσ. 

5.5.  Πυρκαγιζσ 
Εφοδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ με ζνα επαρκζσ αρικμό πυροςβεςτιρων, διαφόρων τφπων για κάκε 
ενδεχόμενο τφπο φωτιάσ. Οι πυροςβεςτιρεσ ςόδασ ι νεροφ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο 
για πυρκαγιζσ που οφείλονται ςε καφςθ ξφλου, χαρτιοφ ι πλαςτικισ φλθσ, ενϊ για εφφλεκτα υγρά, αζρια 
και λιπαντικά ζχουμε καλφτερα αποτελζςματα με πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα, ςτερεϊν 
χθμικϊν υλϊν ι αφροφ. 
Για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και τθν αποφυγι μεγαλφτερων βλαβϊν ςτον εξοπλιςμό, οι πυρκαγιζσ 
που οφείλονται ςε βραχυκφκλωμα πρζπει να ςβινονται με πυροςβεςτιρεσ που περιζχουν μθ αγϊγιμθ 
φλθ, όπωσ C02, οριςμζνα άλλα ςτερεά χθμικά και τετραχλωράνκρακα. 
Θα πρζπει επίςθσ να λαμβάνεται ςοβαρά υπ' όψθ ότι αυτοί που ζχουν αναλάβει τθν πυρόςβεςθ, όταν 
βρίςκονται ςε μζρθ που δεν αερίηονται καλά, αν δεν διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα αςφαλείασ, 
κινδυνεφουν από λιποκυμία λόγω ζλλειψθσ οξυγόνου ι αςφυξία που οφείλεται ςε επικίνδυνουσ 
καπνοφσ που δθμιουργοφνται κατά τθν καφςθ. 

5.6.  Σεχνικά μζτρα αςφάλειασ 
Χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ για εργαςία ςε φρεάτια, δεξαμενζσ ι άλλεσ καταςκευζσ με βάκοσ μεγαλφτερο 
από 2,5 - 3,0 μζτρα. Δφο άτομα πρζπει να είναι ςε αναμονι για να βοθκιςουν τον εργάτθ ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ. 
Βεβαίωςθ ότι όλοι ζχουν οδθγίεσ πρϊτων βοθκειϊν, και ότι είναι διακζςιμα τα νοφμερα τθλεφϊνων 
οριςμζνων γιατρϊν, του νοςοκομείου, τθσ πυροςβεςτικισ, αςκενοφόρου και τθσ αςτυνομικισ αρχισ. 

 
6. Πρόλθψθ από μολφνςεισ 

Τπάρχει κίνδυνοσ μολφνςεων των εργαηομζνων ςε υφιςτάμενα δίκτυα λυμάτων. 
Είναι απαραίτθτο να λθφκοφν τα παραπάνω προλθπτικά μζτρα: 
-  Πόςιμο νερό 

Σο πόςιμο νερό πρζπει να είναι αςφαλζσ. Αποφυγι διαςταφρωςθσ αγωγϊν φδρευςθσ με αγωγοφσ 
αποχζτευςθσ, κ.λ.π. 

- Πρϊτεσ βοικειεσ 
Να υπάρχει ςε διάκεςθ εξοπλιςμόσ πρϊτων βοθκειϊν για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ μικρϊν τραυμάτων. 
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Εκτόσ εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι κακόλου ςοβαρό, ο τραυματίασ κα πρζπει να οδθγείται 
κατευκείαν ςε κάποιο γιατρό. 

- Εμβολιαςμόσ 
Όλοι οι εργαηόμενοι κα πρζπει περιοδικά να εμβολιάηονται ενάντια ςτον τφφο και τον τζτανο. 

- Ατομικζσ προφυλάξεισ 
Χριςθ ελαςτικϊν γαντιϊν κατά τθν διάρκεια εργαςίασ που απαιτεί επαφι με λφματα. 
Οι εργαηόμενοι ςε ςτακμοφσ επεξεργαςίασ λυμάτων πρζπει να είναι ςχολαςτικοί με το πλφςιμο των 
χεριϊν τουσ, ειδικά πριν από το φαγθτό και το κάπνιςμα και πάντα μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ. 

 
7. Πρόλθψθ ατυχθμάτων που οφείλονται ςε ζλλειψθ οξυγόνου 

Όταν θ ςυγκζντρωςθ του οξυγόνου ςτον αζρα πζςει κάτω από 15% υπάρχει κίνδυνοσ για τον άνκρωπο. 
7.1. Αίτια ζλλειψθσ οξυγόνου 

ε κλειςτοφσ χϊρουσ που δεν αερίηονται κανονικά μπορεί να υπάρχει ζλλειψθ οξυγόνου. Η ζλλειψθ 
μπορεί να οφείλεται και ςτθν χθμικι απορρόφθςι του λόγω αποδόμθςθσ οργανικισ φλθσ όπωσ ςε 
χϊρουσ επεξεργαςίασ λυμάτων. 

7.2. Εντοπιςμόσ ζλλειψθσ οξυγόνου 
Ο εντοπιςμόσ γίνεται με τθ χριςθ ειδικοφ οργάνου μζτρθςθσ. 
Ο αεριςμόσ δεξαμενϊν και φρεατίων μπορεί να γίνει είτε με παροχζτευςθ πεπιεςμζνου αζρα που ο 
αγωγόσ του κα φκάνει μζχρι τον πυκμζνα είτε με φορθτό φυςθτιρα ο θλεκτρικόσ κινθτιρασ του οποίου 
κα είναι αντιεκρθκτικοφ τφπου, διαφορετικά κα πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 2,0 μ από 
το άνοιγμα. 
 

8.  Πρόλθψθ ατυχθμάτων που οφείλονται ςε βλαβερά αζρια ι ατμοφσ 
Θεωρείται βλαβερό το αζριο ι ο ατμόσ που μπορεί άμεςα ι ζμμεςα να προςβάλει τθν υγεία ι να 
καταςτρζψει τθν όραςθ του ανκρϊπου προκαλϊντασ πυρκαγιά, ζκρθξθ, αςφυξία ι λιποκυμία. 
Η αςφυξία που προκαλεί το αζριο μπορεί να οφείλεται ςε κάποια χθμικι αντίδραςθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 
του διοξειδίου του άνκρακα, που ςε ςυνδυαςμό με τθν αιμοςφαιρίνθ του αίματοσ προκαλεί ζλλειψθ 
οξυγόνου, είτε ςε μθχανικά αίτια, όπου θ παρουςία ενόσ αερίου προκαλεί τθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ 
φτωχοφ ςε οξυγόνο. 
8.1.  Ζκρθξθ εφφλεκτου αερίου 

Σζςςερισ είναι οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ζκρθξθσ: 
• Παρουςία εφφλεκτου αερίου, 
• Παρουςία αζρα (οξυγόνου), 
• Δθμιουργία μίγματοσ αερίου και οξυγόνου, ςε ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, 
• Πθγι ζναυςθσ (αναπτιρασ, ςπίκα, ...) 
Όλα τα εφφλεκτα αζρια και τα μείγματα τουσ παρουςιάηουν ζνα μζγιςτο και ζνα ελάχιςτο όριο 
εκρθκτικότθτασ που εξαρτάται από τθν επί τοισ εκατό ςυγκζντρωςθ ςε όγκο του αερίου ςτον αζρα. Η πιο 
φτωχι ςυγκζντρωςθ ςε αζριο του μίγματοσ με αζρα που μπορεί να προκαλζςει ζκρθξθ αντιςτοιχεί ςτο 
ελάχιςτο όριο, ενϊ θ πιο πλοφςια ςυγκζντρωςθ ςε αζριο του μίγματοσ με αζρα που μπορεί να 
προκαλζςει ζκρθξθ, αντιςτοιχεί ςτο μζγιςτο όριο. το ενδιάμεςο αυτϊν των δφο ορίων ζχουμε εκρθκτικό 
μίγμα. 

8.2  Πθγζσ τοξικϊν αερίων και ατμϊν  
Φρεάτια, κλειςτζσ δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια, βόκροι. Κλειςτοί χϊροι όπου υπάρχει παρουςία λυμάτων. 

8.3 Μζτρα πρόλθψθσ 
Θα ελζγχεται θ ενδεχόμενθ παρουςία εφφλεκτων ι εκρθκτικϊν αερίων με ανιχνευτζσ αερίων καφςθσ. Η 
ενδεχόμενθ παρουςία υδρόκειου, διοξειδίου του άνκρακα με τθ χριςθ ςχετικϊν φιαλιδίων. Η απουςία 
οξυγόνου με ςχετικό ανιχνευτι. Η φπαρξθ παράξενων οςμϊν και τυχόν ερεκιςμόσ των οφκαλμϊν. 
 τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ κα χρθςιμοποιοφνται ςυςκευζσ αντιεκρθκτικοφ τφπου και κα απαγορεφεται το 
κάπνιςμα και θ χριςθ γυμνισ φλόγασ. 

 
9.  Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ 

Δεν υπάρχουν τζτοιεσ εργαςίεσ κατά τθ φάςθ καταςκευισ του ζργου. Κατά τθ φάςθ ςυντιρθςθσ τα μζτρα 
προφφλαξθσ και αντιμετϊπιςθσ αναφζρκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. 

 
10. Εργαςίεσ για τθν εκςκαφι βραχωδϊν υλικϊν 
      Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δείξει ο ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εκςκαφισ των 
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βραχωδϊν υλικϊν όπου πρζπει να τθροφνται τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ, αφοφ προθγουμζνωσ λάβει τθ 
ςχετικι αδειοδότθςθ για τθν χριςθ των εκρθκτικϊν. 
 
 
Ε.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 
 

ε ετιςια βάςθ κα πρζπει το ζργο να επικεωρείται από ειδικευμζνο ςυνεργείο των Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του 
κυρίου του ζργου ι του Φορζα Λειτουργίασ του ζργου (Διμοσ Αλμωπίασ). 
Οι βλάβεσ που τυχόν κα διαπιςτϊνονται κα πρζπει να επιςθμαίνονται και να επιδιορκϊνονται άμεςα. 
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