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ΤΜΗΜΑ Α’
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Δημοσίων έργων και αφορά στην αντικατάσταση-βελτίωση
υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια του Δήμου
Πολυγύρου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη δίκτυο αποτελεί γραμμικό έργο με σημειακά λειτουργικά στοιχεία. Τα νέα τμήματα
αγωγών, προτείνεται να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς HDPE,
μεταβλητής διαμέτρου βάσει της υφιστάμενης διαμέτρου του δικτύου και των μελλοντικών αναγκών,
βάσει των προβλέψεων του φορέα εκπόνησης, με αντοχή σε πιέσεις της τάξης των 10 atm.
Το συνολικό μήκος αμιαντοσωλήνων που θα αντικατασταθούν είναι 1731 m στην περιοχή της Ορμύλιας,
151 m στην περιοχή της Μεταμόρφωσής και και 3562,79 m στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Στο
πλαίσιο του παρόντος έργου θα γίνει επίσης αποξήλωση και επανακατασκευή των φρεατίων που
βρίσκονται επί της όδευσης των τμημάτων του δικτύου προς αντικατάσταση.
Κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 ΦΑΣΗ 1
Κατασκευή πινακίδων με κατασκευή πλαισίου, σύνδεση, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορά,
ανύψωση, ανάρτηση
Κατασκευή φανών, φάρων μετά Μ/Σ και σταθεροποιητού σε Α/Δ με προσκομίσεις, κατασκευή γραμμών,
μικροϋλικά, συνδέσεις, ρυθμίσεις, εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέση σε λειτουργία,
Χρήση στηθαίων New Jersey με μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, μετακίνηση, συντήρηση,
από-συναρμολόγηση, απομάκρυνση
3.2 ΦΑΣΗ 2
Δονητική διέλευση δικτύου με διάνοιξη φρεάτων προσπέλασης, μεταφορά, εγκατάσταση εξοπλισμού
προσχώρησης, αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής, αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού, απομάκρυνση,
επανεπίχωση
Εκσκαφή κάτω από αγωγό ΟΚΩ με προς/από-κόμιση υλικών, υποστήριξη, αντιστήριξη, συνδέσεις
υλικών-ξυλείας, εκσκαφή, μόρφωση,
Εκσκαφή ή καθαρισμοί τάφρων-διωρύγων-χανδάκων, εναπόθεση, εκσκαφή, προώθηση, χονδρική
μόρφωση, φορτοεκφόρτωση
Διάστρωση χωματίνων υλικών
3.3 ΦΑΣΗ 3
Κατασκευή αγωγών πλαστικών σωλήνων με προς/από-κομίσεις, προσέγγιση, τοποθέτηση, κοπές,
συνδέσεις, δοκιμές
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3.4 ΦΑΣΗ 4
Πλήρης κατασκευή φρεατίου ύδρευσης με εκσκαφή, αποκομιδή, προσκόμιση υλικών, παρασκευή
κονιαμάτων, σκυροδέτηση, δόμηση, ενσωμάτωση, τοποθέτηση βάνας, στερέωση, σύνδεση, τοποθέτηση
καλύμματος, πλακόστρωση.
Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και
προσέγγιση υλικών, κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση, δόνηση, διαβροχή, συντήρηση, δοκιμές.
Χάλυβας σκυροδέματος δια montage ή/και χαλαρό και προέντασης οπλισμό, ή σιδηροί αρμοί με κοπή,
κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση.
Κατασκευή συσκευών αγωγών υπό πίεση με προσκόμιση, προσέγγιση, ρύθμιση, μικροϋλικά,
εγκατάσταση, συνδέσεις
3.5 ΦΑΣΗ 5
Επίχωση ορυγμάτων - εγκιβωτισμός, σωλήνων και στραγγιστηρίων με έκριψη, διάστρωση,
πλαγιομεταφορά, προσκόμιση νερού, διαβροχή, συμπύκνωση, δοκιμή
3.6 ΦΑΣΗ 6
Άντληση ύδατος με εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος δικτύου, δεξαμενής, αντλίας κλπ
3.7 ΦΑΣΗ 7
Εργασία δια πασσαλοσανίδων με φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση, στήσιμο μηχανημάτων, κατασκευήδιάλυση κιβωτίων και έμπηξη-εξόλκευση
3.8 ΦΑΣΗ 8
Κατασκευή συσκευών αγωγών υπό πίεση με προσκόμιση, προσέγγιση, ρύθμιση, μικροϋλικά,
εγκατάσταση, συνδέσεις
3.9 ΦΑΣΗ 9
Επισκευή φθορών παλαιού οδοστρώματος με φορτοεκφορτώσεις, διάνοιξη, διαβροχή, συμπληρώσεις
υλικών, διαστρώσεις, διαμορφώσεις, συμπυκνώσεις
3.10 ΦΑΣΗ 10
Απεγκατάσταση εργοταξίου, απομάκρυνση υλικών.
Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και συστημάτων τα οποία περιγράφονται στην
προμέτρηση.
Κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
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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. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευάζονται, θα
εγκαθίστανται και θα συντηρούνται από αρμόδιο πρόσωπο που θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και
άδειες εργασίας και θα χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Α3. 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.
Α4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής αφορούν το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη
λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του έργου.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση είναι σχεδιασμένος για
λειτουργία σύμφωνα με τα ακόλουθα μέτρα :
Φάση λειτουργίας μηχανημάτων.
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τα μηχανήματα να λειτουργούν μόνον όταν όλα τα επιμέρους τμήματά τους είναι στη θέση τους και
λειτουργούν κανονικά,



σε περίπτωση δυσλειτουργίας να σταματά το μηχάνημα αμέσως και να διορθώνετε οποιαδήποτε
βλάβη,



να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην υπερθέρμανση των διαφόρων τμημάτων του εξοπλισμού, διότι
υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς,



να μην αγγίζουμε ποτέ τμήμα μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Φάση προ της συντήρησης



τα μηχανήματα να έχουν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και να μη μπορούν να τεθούν σε
λειτουργία,



να ελέγχεται εάν οι διάφορες καλωδιώσεις ή άλλα τμήματα των μηχανημάτων παρουσιάζουν φθορές,



να ελέγχεται εάν κάποιο τμήμα του μηχανήματος βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία,



να ελέγχεται εάν υπάρχει διαρροή επικίνδυνης ύλης που μπορεί να επιφέρει κίνδυνο στους
εργαζόμενους και στο περιβάλλον,



οι επικίνδυνες επιφάνειες να προστατεύονται,



ο χώρος που κινείται και εργάζεται το προσωπικό να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από περιττά
πράγματα,



ο εργασίες σε φρεάτια να γίνονται αφού πρώτα έχουν ελεγχθεί τα κιγκλιδώματα ή οι τυχόν
σκαλωσιές,



να γίνεται πλήρης καθαρισμός των μηχανημάτων πριν την οποιαδήποτε εργασία,



ξέπλυμα με νερό πριν αρχίσει η συντήρηση.

Φάση συντήρησης .



οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται με τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και όχι με γυμνά
χέρια,



να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις τυχόν αιχμηρές άκρες των διαφόρων εξαρτημάτων,



να μην μένουν μέρη του ανθρώπινου σώματος μεταξύ τμημάτων των μηχανημάτων γιατί υπάρχει
κίνδυνος θλίψης,



κατά την απαραίτητη μεταφορά μεγάλων εξαρτημάτων θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην
σύνδεση - ασφάλιση στις ανυψωτικές διατάξεις καθώς και στο κέντρο βάρους,



να δίδεται προσοχή στο ασφαλές ανέβασμα και κατέβασμα σε ύψη,



να γίνεται χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών,
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ξέπλυμα με νερό των διαφόρων τμημάτων μετά την αποσυναρμολόγηση,



να γίνεται χρήση μόνο των εγκεκριμένων ανταλλακτικών και να ακολουθούνται οι αντίστοιχες
οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι έλεγχοι και συντηρήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, θα πρέπει να

γίνονται μόνο από άτομα που έχουν τις απαραίτητες ανάλογες άδειες του Υπουργείου Βιομηχανίας και
τις απαραίτητες γνώσεις.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να ανοίξουμε τον γενικό διακόπτη τόσο από την πλευρά της
ΔΕΗ, όσο και από την πλευρά του Η/Ζ.
-

Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε βδομάδα, τις μπάλες όλων των

φλοτέρ

αυτοματισμού.
- Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, την σωστή λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων.
-

Στον ηλεκτρικό πίνακα τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, ελέγχουμε και σφίγγουμε όλες

ανεξαιρέτως τις βίδες των μπαρών και των καλωδίων των κυκλωμάτων ισχύος,

όπως επίσης και τις

συνδέσεις των καλωδιώσεων στους ηλεκτροκινητήρες.
-

Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, τα σημεία επαφής των αγωγών γειώσεως στον

ηλεκτρικό πίνακα και στους ηλεκτροκινητήρες.
- Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, οπτικά τις κύριες επαφές όλων των ρελέ ισχύος των
αυτομάτων διακοπτών Υ/Δ.
- Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν γίνεται καλή ηλεκτρική επαφή των φυσιγγίων
των ασφαλειών με τις μαχαιρωτές βάσεις τους.
-

Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν όλες οι βοηθητικές ασφάλειες είναι

σφιχτά

βιδωμένες και κάνουν σωστή επαφή.
- Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν οι κλέμες των βοηθητικών κυκλωμάτων είναι
σφιγμένες.
-

Ελέγχουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, την ομαλή λειτουργία όλων των

φωτιστικών

σωμάτων του αντλιοστασίου και αποκαθιστούμε τυχόν βλάβες.
- Τα λάδια του ελαιοδοχείου των αντλιών λυμάτων, θα πρέπει να αλλάζουν μία φορά κάθε χρόνο.
- Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες των αντλιών λυμάτων θα πρέπει, να αλλάζουν μία φορά κάθε τέσσερα
χρόνια.
Β1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Απαγορεύεται η παρουσία μη αρμοδίων ατόμων και ο χειρισμός των αντλιοστασίων από μη
ειδικευμένα άτομα.
Διατηρούνται πάντα κλειδωμένα και τα κλειδιά φυλάσσει ο χειριστής.
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Απαγορεύονται οι εκσκαφές στους γύρω από το αντλιοστάσιο χώρους.
Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη κάποια εκσκαφή πρέπει να αναγνωρίζονται και
επισημαίνονται τα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα και να γίνεται διακοπή της ηλεκτρικής παροχής μέσης
ή χαμηλής τάσης κατά περίπτωση.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Δεν επεμβαίνουν μη αρμόδια άτομα. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μεγάλος.
Η επέμβαση στο εσωτερικό των πινάκων γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες.
Απαγορεύεται η προσέγγιση μη αρμοδίων ατόμων.
Β2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υπεύθυνη επίβλεψη και συντήρηση γίνεται γι’ αυτήν
την κατηγορία ισχύος από :
- Ένα Μηχανολόγο, ή Ηλεκτρολόγο, ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, ή

Πτυχιούχο Υπομηχανικό

ΤΕΙ

αντίστοιχων ειδικοτήτων που μπορεί να προσλαμβάνεται και για μερική κατά μήνα απασχόληση σαν
γενικό υπεύθυνο λειτουργίας.
-Ένα πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη ΣΤ Ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας για τον έλεγχο
λειτουργίας της μέσης τάσης.
- Ένα χειριστή για κάθε βάρδια λειτουργίας που μπορεί να είναι Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Α
Ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης κατηγορίας, ή Γ Ειδικότητας κάθε κατηγορίας ή ΣΤ ειδικότητας 4ης ή 5ης
κατηγορίας. Μπορεί επίσης να είναι Πρακτικός Μηχανικός ή Πρακτικός Μηχανικός Συντηρητής κάθε
τάξης.
Β3 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

1.3.

ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

1.4.

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

3.

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

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,



ποτέ να μη στέκεται κανείς κάτω από βάρη,
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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 23-06-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θεοδοσιάδου Ιωάννα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος Τμ.Τ.Ε.

Γεώργιος Παπασαραφιανός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Γεώργιος Παπασαραφιανός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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