
 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                Εργασία: Καθαρισµός αντλιοστασίων- 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                             αγωγών ακαθάρτων πρώην                                        
             ΛΕΣΒΟΥ                                                     ∆ήµος Μυτιλήνης                                                           
                                                                                             

                                           

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Αντικείµενο- Περιοχή εργασιών 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 

Στη πόλη της Μυτιλήνης υπάρχουν τέσσερα (4) αντλιοστάσια ακαθάρτων λυµάτων 

(Αντλιοστάσια ΠΑΡΚΟΥ, ΛΙΜΕΝΟΣ, ΙΚΑ, ∆ΕΗ) µέσω των οποίων οδηγούνται τα 

λύµατα στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων πόλης Μυτιλήνης. 

O αγωγός µεταφοράς λυµάτων οικισµών βόρεια της πόλης Μυτιλήνης εξυπηρετείται 

µε τρία αντλιοστάσια [Αντλιοστάσια ΑΜ1 (Παναγιούδα), ΑΜ2 (Μόρια), Παµφίλων]. 

O καταθλιπτικός αγωγός λυµάτων της Σκάλας Λουτρών, εξυπηρετείται µε ένα 

αντλιοστάσιο στο εσωτερικό του οικισµού Σκάλας Λουτρών. 

Tοπικά αντλιοστάσια λειτουργούν σε θέσεις ως παρακάτω: 

- πόλη της Μυτιλήνης, τρία αντλιοστάσια, στις οδούς Μίµη Γαληνού, Βασάλου 

& Βολογιάννη. 

- Παναγιούδα (γήπεδο), ένα αντλιοστάσιο. 

- Μόρια,  ένα αντλιοστάσιο. 

Η ορθή λειτουργία των κεντρικών αντλιοστασίων της πόλης Μυτιλήνης, απαιτεί τον 

καθαρισµό των υπογείων θαλάµων (θάλαµοι άφιξης & εσχάρωσης), δύο φορές το 

µήνα (ανά 15νθήµερο). Για  τα κεντρικά αντλιοστάσια των οικισµών βόρεια της 

πόλης, του οικισµού, της Σκάλας Λουτρών & όλων των τοπικών αντλιοστασίων ο 

καθαρισµός εκτιµάται ότι είναι απαραίτητος µία φορά τον µήνα.  

Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του καθαρισµού κάθε αντλιοστασίου θα γίνεται 

συνεννόηση µε το τµήµα αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Λ.  

 

Οι διαστάσεις των υπογείων θαλάµων άφιξης & εσχάρωσης , καθώς και η διάµετρος 

του αγωγού προσαγωγής, για κάθε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο πόλης ή ∆ηµοτικών 

∆ιαµερισµάτων  είναι: 

Αντλιοστάσιο ΠΑΡΚΟΥ 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές  διαστάσεις 

4,10Χ2,80 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 5,90 µ. Ο  κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 630 χλστ. 

Αντλιοστάσιο ΙΚΑ 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 

3,10Χ2,70(σε κάτοψη) και βάθος περίπου 4,85µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 400 χλστ. 

Αντλιοστάσιο ΛΙΜΕΝΟΣ 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές  διαστάσεις 

3,10Χ2,70 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 6,00 µ. Ο  κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 800 χλστ. 
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Αντλιοστάσιο ∆ΕΗ 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές  διαστάσεις 

3,10Χ2,70 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 6,30 µ. Ο  κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 800χλστ. 

Αντλιοστάσιο ΑΜ1 (Παναγιούδα) 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 

3,50Χ2,70 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 3,50 µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 400 χλστ. 

Αντλιοστάσιο ΑΜ2 (Μόρια) 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 

4,10Χ2,70 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 3,40 µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 350 χλστ. 

Αντλιοστάσιο Παµφίλων 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 

3,00Χ2,60 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 4,40 µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 300 χλστ. 

Αντλιοστάσιο Σκάλας Λουτρών 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 

3,50Χ2,70 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 5,40 µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 200 χλστ. 

 

Αντίστοιχα για τα Τοπικά Αντλιοστάσια: 

Οδών  Βασάλου, Μίµη Γαληνού & Βολογιάννη (Πόλης Μυτιλήνης) 

Οι θάλαµοι άφιξης είναι ορθογωνικά φρεάτια, σε κάτοψη 1,50Χ2,00 και µέγιστου 

βάθους περί τα 2,00µµ. Οι αγωγοί προσαγωγής είναι διαµέτρου 200 χλστ. 

Μόριας 

Ο θάλαµος άφιξης και εσχάρωσης των λυµάτων έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,00Χ 

2,60 (σε κάτοψη) και βάθος περίπου 4,20 µ. Ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής είναι 

διαµέτρου 250 χλστ. 

Παναγιούδας (γήπεδο) 

Ο θάλαµος άφιξης (φρεάτιο) είναι κυκλικός, διαµέτρου 1,60. Ο αγωγός προσαγωγής 

είναι διαµέτρου 200 χλστ. 

 

Οι προς απόφραξη  αγωγοί αποχέτευσης λυµάτων είναι οι Κεντρικοί, ∆ευτερεύοντες  

αγωγοί λυµάτων της πόλης Μυτιλήνης (ελεύθερης ροής) διαµέτρου 200χλστ. έως 800 

χλστ. καθώς και οι αγωγοί λυµάτων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μόριας, 

Παναγιούδας,  Παµφίλων, Λουτρών, Σκάλας Λουτρών,, Αφάλωνα, Αλυφαντών, 

Καγιανιού, Αγίας Μαρίνας . 

 

1.2 Περιγραφή εργασίας. 
Καθαρισµός θαλάµου εσχαρών αντλιοστασίων 

Για τον πλήρη καθαρισµό του θαλάµου εσχαρών αντλιοστασίων ∆ΕΗ, ΛΙΜΑΝΙ, 

ΠΑΡΚΟΥ , ΙΚΑ, ΑΜ1, ΑΜ2, ΠΑΜΦΙΛΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ και των 

Τοπικών Αντλιοστασίων πόλης Μυτιλήνης (Μίµη Γαληνού, Βασάλου), Μόριας & 

Παναγιούδας,  προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες. 

1. Πιθανή διακοπή των λυµάτων στους θαλάµους εάν διευκολύνεται η εργασία 

καθαρισµού. 

2. Πλήρης καθαρισµός κατόπιν αναρρόφησης όλων των φερτών υλικών και λιπών µε 

βυτιοφόρο όχηµα ή χειρονακτικά από τον υπόγειο θάλαµο εσχαρών. Η εργασία θα 

επαναλαµβάνεται, κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Λ 
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-δύο (2) φορές το µήνα (ανά 15νθήµερο), για τα κεντρικά αντλιοστάσια ακαθάρτων 

πόλης Μυτιλήνης 

-µία (1) φορά το µήνα, για τα κεντρικά αντλιοστάσια ακαθάρτων Παµφίλων, Μόριας, 

Παναγιούδας, Σκάλας Λουτρών, και για όλα τα Τοπικά αντλιοστάσια. 

3. Πλύσιµο των θαλάµων και τελικός καθαρισµός. 

 

Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου 

Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου νοείται η επίσκεψη αποφρακτικού σε οποιοδήποτε 

σηµείο της πόλης Μυτιλήνης ή των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μόριας, Παµφίλων, 

Παναγιούδας, Αφάλωνα, Λουτρών, Σκάλας Λουτρών, Αγίας Μαρίνας, Καγιανιού, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή απορροή των λυµάτων του αποχετευτικού 

δικτύου σε όποιο σηµείο δηµιουργείται πρόβληµα. 

Ως µία απόφραξη νοείται η επίσκεψη του αποφρακτικού στο σηµείο του 

προβλήµατος και η αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει άµεση δυνατότητα παρέµβασης (η οποία ορίζεται σε µία ώρα από την 

ειδοποίηση τηλεφωνικά) καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό, 

µηχανήµατα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών 

και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

Οι εργασίες πρέπει να γίνουν µε τον πλέον πρόσφορο, άµεσο και αποτελεσµατικό 

τρόπο. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες νόµους και τις παρακάτω οδηγίες.  

 

Για τις εργασίες απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει: 

1. Βυτίο τουλάχιστον (6tn) µε δυνατότητα αναρρόφησης, από βάθος 

τουλάχιστον 10µ. 

2. Αποφρακτικό µηχάνηµα 

3. Μικρό φορτηγό αυτοκίνητο ή ηµιφορτηγό τουλάχιστον 2 tn 

4. Συνεργείο που θα αποτελείται από 3 άτοµα (εργάτες). 

 

Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης της παρούσας εργασίας ορίζεται σε δέκα έξι 

(16) ηµερολογιακούς µήνες. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 30.480,00 

ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α & 35.357,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

α) Το κόστος των οχηµάτων τα οποία θα απαιτηθούν για την διεκπεραίωση της 

εργασίας. Το κόστος µετακίνησης, συντήρησης ή επισκευής τους βαραίνουν τον 

ανάδοχο. 

β) Η µισθοδοσία του συνεργείου που θα διεξάγει την εργασία. Την ευθύνη του 

συνεργείου έχει ο ανάδοχος που αναλαµβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται 

απέναντι της επιχείρησης για την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 

1.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

-O καθαρισµός των υγρών θαλάµων/εσχάρωσης των αντλιοστασίων της παρ. 1.1 της 

παρούσας, από φερτά υλικά και λίπη και η απόφραξη των αγωγών λυµάτων της 

πόλης Μυτιλήνης & των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μόριας, Παµφίλων, 

Παναγιούδας, Αφάλωνα, Αγίας Μαρίνας, Ταξιαρχών. 

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της εκτέλεσης των εργασιών προκύψει 

λειτουργικό πρόβληµα ή κάποια ζηµιά, ο ανάδοχος ενηµερώνει άµεσα την υπηρεσία 
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τηλεφωνικά αλλά και εγγράφως προκειµένου η ίδια να αξιολογήσει τις απαιτούµενες 

ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

-Παραδοτέα (Ηµερήσια δελτία αντλιοστασίων) 

Κατά τις ηµέρες εργασιών ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ηµερήσιο δελτίο, αριθµηµένο 

εις διπλούν. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

α) Τις εργασίες καθαρισµού του κάθε αντλιοστασίου, τα οχήµατα και το προσωπικό 

που απασχολήθηκε και τις ώρες εργασίας τόσο των οχηµάτων όσο και του 

προσωπικού καθώς επίσης και όλα τα έκτακτα ή δυσµενή περιστατικά που 

αντιµετώπισαν. 

β) Τα προκύπτοντα λειτουργικά προβλήµατα των αντλιοστασίων και τον τρόπο 

επίλυσής τους. 

γ) Τις διαπιστωθείσες ζηµιές στο δίκτυο αποχέτευσης 

δ) Τις λοιπές εργασίες 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το συµπληρώνει και να το παραδίδει στην 

υπηρεσία µετά το τέλος των εργασιών. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέµενης εργασίας και για τυχόν 

ελαττώµατα της. Σε περίπτωση µη επιµελούς εκτέλεσης της εργασίας η ∆.Ε.Υ.Α,Λ. 

δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση, οπότε ο ανάδοχος λαµβάνει αµοιβή για τις µέχρι 

τότε εκτελεσθείσες εργασίες, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής 

και διακόπτεται η σύµβαση. 

 

1.4 Υποχρεώσεις ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

Η ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου παρέχει όλα τα µέσα και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για 

την υλοποίηση της παρούσας εργασίας και δίδει κατευθύνσεις και το ωρολόγιο 

πρόγραµµα λειτουργίας των αντλιοστασίων. 

  

  

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

2.1 Ιδιαιτερότητα εργασίας-χρήσιµοι όροι 
Το αντικείµενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται σε κινδύνους που 

προκύπτουν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εργασιών (εργασία σε περιορισµένο 

υπόγειο χώρο µε παρουσία υγρών). 

Κλειστός ή περιορισµένος χώρος ορίζεται κάθε χώρος στον οποίο η δυνατότητα 

εισόδου ή εξόδου είναι δύσκολη και όπου παράλληλα µπορεί να υπάρχει έλλειψη 

οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή εύφλεκτο περιβάλλον. Με άλλα λόγια κάθε 
χώρος: 
1.Με περιορισµένα ανοίγµατα εισόδου και εξόδου, ο οποίος δεν είναι 
σχεδιασµένος για τη συνεχή παραµονή προσωπικού στο εσωτερικό του. 

2.Με πιθανό κίνδυνο εγκλωβισµού στερεών, υγρών ή ατµών χηµικών στο 

εσωτερικό του. 

3. Όπου ο συνδυασµός κακού εξαερισµού και δυσκολίας στην πρόσβαση και την 
αποµάκρυνση εργαζοµένων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο προσβολής τους από ένα ή 

περισσότερα από τα: Πυρκαγιά ή έκρηξη. Έλλειψη οξυγόνου. Θερµότητα ή 

ψύξη. Ρέοντα στερεά ή υγρά. Αέρια, ατµούς, σκόνες. 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Με την είσοδο και εργασία σε περιορισµένους χώρους δηµιουργούνται κίνδυνοι 

ικανοί να προκαλέσουν σωµατικό τραυµατισµό, ασθένεια ή ακόµη και θάνατο στον 
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εργαζόµενο. Πριν από κάθε εργασία σε περιορισµένο χώρο πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι έκρηξης, δηλητηρίασης, ασφυξίας ή και συνδυασµός 

των προαναφερόµενων. 

Κυρίαρχες αιτίες για την εµφάνιση αυτών των κινδύνων είναι οι εξής παράγοντες: 

- Κακός σχεδιασµός 

- Άγνοια των κινδύνων 

- Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

- Έλλειψη προσοχής 

 

Ένας τρόπος αντιµετώπισης των κινδύνων σε περιορισµένους χώρους είναι η 

εισαγωγή αέρα. Πριν την εισαγωγή αέρα σε ένα περιορισµένο χώρο, πρέπει να γίνει 

ανάλυση διαφόρων παραγόντων όπως η φύση των µολυντικών και επικίνδυνων 

αερίων που υπάρχουν, το µέγεθος τους, τον τύπο εργασίας που θα γίνει, τον αριθµό 

των ατόµων που συνδέονται µε την εργασία αυτή, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε 

απαγορευµένες για πρόσβαση περιοχές στο χώρο αυτό. Ο εισαγόµενος αέρας δεν 

πρέπει να προκαλεί άλλους κινδύνους λόγω επανακυκλοφορίας των µολυντικών και 

επικίνδυνων αερίων, λανθασµένης τοποθέτησης του συστήµατος ή µε την 

αντικατάσταση του φρέσκου αέρα, που περιλαµβάνει περίπου 20,90% οξυγόνο, 

78,10% άζωτο, 1% αργό µε άλλα αέρια σε πολύ µικρή ποσότητα µε οποιοδήποτε 

άλλο αέριο. 0ι όροι αέρας και οξυγόνο θεωρούνται λανθασµένα συνώνυµοι. Αυτή η 

εικασία είναι πολύ επικίνδυνη αφού στην περίπτωση που αντί για καθαρό αέρα γίνει 

εισαγωγή οξυγόνου τότε αυξάνεται η ευφλεκτότητα και ταυτόχρονα ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς ή και έκρηξης. 

 

2.2 Βασικά µέτρα προστασίας 
-Απαγορεύεται η εργασία σε περιορισµένους χώρους όταν οι θερµοκρασίες είναι 

πολύ υψηλές. 

-Πρέπει πάντοτε να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 

-Πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία µε τον επιβλέποντα την εργασία σε 

περιορισµένο χώρο. Οι ασύρµατες επικοινωνίες πρέπει να µπορούν να 

πραγµατοποιούνται χωρίς παρεµβολές. 

-Να χρησιµοποιείται ζώνη ασφαλείας ή άλλο µέσο προστασίας από πτώση αν υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης. 

-Να ελέγχονται τα δάπεδα, οι σκάλες κλπ έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα είναι 

ολισθηρά. 

-Η σύσταση της ατµόσφαιρας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς κατά την διάρκεια 

των εργασιών στον περιορισµένο χώρο. 

-Η είσοδος σε χώρο µε έλλειµµα οξυγόνου, γίνεται µόνο µε τη χρήση κάποιας 

εξωτερικής πηγής αναπνεύσιµου αέρα. 

-Οι χώροι που είναι φτωχοί σε οξυγόνο (χαµηλή περιεκτικότητα οξυγόνου) πρέπει να 

αερίζονται πριν την είσοδο των εργαζοµένων. 

 

2.3 Προσωπικό 

Απαγορεύεται η καθ΄οιανδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 

Οι απασχολούµενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

-Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να 

δουλεύουν σε περιορισµένους χώρους (π.χ. οδηγοί). 

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και 

της υγείας των πέραν εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δικής τους 
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εργασίας αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι και αλλιώς σε λεπτοµερή 

ιατρική εξέταση.  

-Όσοι από το προσωπικό υποχρεούνται από την φύση της εργασίας τους να 

δουλεύουν σε περιορισµένους χώρους . 

Τα άτοµα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την 

εργασία τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συµµετέχουν στην απαιτούµενη 

εκπαίδευση τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την 

έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι µόνο λεπτοµερείς αλλά και 

προσαρµοσµένες στην φύση της εργασίας την οποία πρόκειται να εκτελέσουν. Οι 

ιατρικές εξετάσεις πρέπει ετησίως να επαναλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα τους 

να φυλάσσονται. 

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στα παρακάτω: 

-Αναλυτική ενηµέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους. 

-Ενηµέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας. 

-Ενηµέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και 

ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία τους. 

-Χειρισµός εργαλείων, µηχανηµάτων και οργάνων εργασίας. 

-Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

-Μέτρα διάσωσης, αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

-Ενηµέρωση για την υφιστάµενη Νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 

-Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

-Ατοµική και Οµαδική υγιεινή. 

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και να συµπεριλαµβάνει: 

-Χρήση εποπτικών µέσων. 

-Ασκήσεις πρακτικής εφαρµογής και επί τόπου κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 

-Για την ενηµέρωση των εργαζοµένων καλό θα είναι να εκδοθεί ένα µικρό εύχρηστο 

και κυρίως κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω 

σηµεία. 

Για την ενηµέρωση του προσωπικού θα πρέπει: 

-Να είναι ανηρτηµένα σε κάθε εργοτάξιο και εν γένει χώρο εργασίας και 

συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Τηλέφωνα και 

∆ιευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

-Να λαµβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε 

τακτικές συγκεντρώσεις για την ενηµέρωση τους. 

Οι παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης. 

-Απώλεια συνείδησης (λιποθυµίες) 

-Ιστορικό σπασµού 

-Καρδιόπαθειες 

-Υπέρταση 

-Άσθµα, βρογχίτιδα ή δύσπνοια κατά την κόπωση 

-Νόσος του Meriere-ίλιγγος 

-Κώφωση 

-Κλειστοφοβία, νευρολογικές ή ψυχολογικές παθήσεις 

-Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήµατα 

-Παραµορφώσεις ή ασθένειες κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα. 

-Χρόνιες δερµατοπάθειες. 

-Σοβαρή µείωση όρασης. 

-Ανοσµία 
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2.4 Προστατευτικά Ενδύµατα 

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους 

για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή ατυχηµάτων προστατευτικές 

ενδυµασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσµατικά και να 

αποτελείται τουλάχιστον από: 

-Φόρµα εργασίας 

-Γάντια εργασίας 

-Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 

-Μάλλινες κάλτσες 

Ο εργαζόµενος πρέπει να εκπαιδευτεί µε την ένδυση αυτή, χωρίς να βρέχει το 

εσωτερικό της. 

Τα είδη ένδυσης πρέπει να µπορούν να απολυµανθούν και να καθαριστούν χωρίς να  

καταστρέφονται αµέσως. Τούτο πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια και σχολαστικότητα 

µετά από κάθε χρήση. Πρέπει επίσης τακτικά να αντικαθίστανται. 

 

2.5 Ατοµική-Οµαδική Υγιεινή 

Μετά την εργασία οι εργαζόµενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώµα 

(ντους) και στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χέρια και τους 

βραχίονες µε σαπούνι και ζεστό νερό. Συνίσταται επίσης ο προσεκτικός καθαρισµός 

των νυχιών και το βούρτσισµα τους. 

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν τη λήψη οποιαδήποτε τροφής, ποτού και 

πριν το κάπνισµα (όπου αυτό επιτρέπεται). 

Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζόµενους όταν η 

προστασία της υγείας τους το επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 

Επίσης πέραν της ατοµικής φροντίδας από κάθε εργαζόµενο για τα είδη ένδυσης τα 

οποία χρησιµοποιεί θα πρέπει να γίνεται οργανωµένα συχνός καθαρισµός και 

απολύµανση υποδηµάτων, φόρµα εργασίας, γαντιών και συχνή ανανέωση τους. 

 

2.6 Αριθµός εργαζοµένων 
Σε όλες τις εργασίες και ιδίως σε δεξαµενές όπου είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί 

επικίνδυνη ατµόσφαιρα δεν επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δύο άτοµα. 

Εκτός δε των χώρων εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόµενοι οι οποίοι 

πρέπει να κρατούν επαφή µε τους εργαζόµενους εντός των χώρων αυτών και θα είναι 

έτοιµοι για επέµβαση διάσωσης. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για αποµακρυσµένους 

χώρους εργασίας. 

 

2.7 Προστασία ∆έρµατος-Οφθαλµών -Ακοής 
2.7.1 Πέραν του αναγκαίου πλυσίµατος που προαναφέρθηκε µια κατάλληλη κρέµα 

λανολίνης πριν την έναρξη της εργασίας και µετά το πλύσιµο παρέχει προστασία και 

εµποδίζει τους τραυµατισµούς του δέρµατος µειώνοντας έτσι τους κινδύνους 

µόλυνσης. 

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισµα και την επίδεση κάθε αµυχής, 

κοψίµατος, τραύµατος κ.λ.π. του δέρµατος µε υδατοστεγανό επίδεσµο όσο το 

δυνατόν πιο σύντοµα µετά τον τραυµατισµό είτε αυτός έχει συµβεί κατά την εργασία, 

είτε όχι. Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρµα είναι 

υγρό ή µουσκεµένο. 

Εργαζόµενος που αποκτά χρόνιο δερµατικό πρόβληµα πρέπει να αποµακρίνεται από 

την εργασία. Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυµατισµό χωρίς στεγανό 

επίδεσµο πρέπει να αποµακρύνεται προσωρινά µέχρι την ανάρρωση του. 
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2.7.2 Τα µάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή µε τα λύµατα και 

µε αναθυµιάσεις επικίνδυνων ουσιών σε περιορισµένους χώρους. ∆εν θα πρέπει τα 

χέρια να έρχονται σε επαφή µε τα µάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν ή 

ερεθιστούν δεν πρέπει να τρίβονται µε τα χέρια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόµενος πρέπει να αποµακρύνεται από το σηµείο 

εργασίας και να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση 

να µεταφέρεται για ιατρική φροντίδα. 

Σε µερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα µάτια. 

 

2.8 Λειτουργική ∆ιαδικασία 

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων στα δίκτυα αποχέτευσης 

επιβάλλεται πέραν της λήψης µέτρων ασφαλείας που κάθε φορά ενδείκνυται να 

υπάρχει και να εφαρµόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες διαδικασίες οι διαδικασίες οι 

οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην εξάλειψη των κινδύνων αλλά 

και στην σωστή και ολοκληρωµένη επίβλεψη και διοίκηση όλων των εργασιών στα 

συστήµατα αποχέτευσης. 

Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρµόζεται σε όλα τα 

σηµεία όπου προετοιµάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες δηλαδή: 

-Στο Εργοτάξιο 

-Στο σηµείο εργασίας 

και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή: 

-Στην διαδικασία της προετοιµασίας στο Εργοτάξιο 

-Στην διαδικασία της προετοιµασίας στο σηµείο εργασίας 

-Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο 

και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή: 

-Στην εργασία ρουτίνας 

-Σε περίπτωση ατυχήµατος 

-Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Παρακάτω παρατίθεται ένα σχέδιο λειτουργικής διαδικασίας. 

Το σχέδιο αυτό πρέπει: 

-Να προσαρµόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας. 

-Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισηµαίνονται ελλείψεις, αδυναµίες και λάθη του 

και να αναθεωρείται. 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

-Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση 

και τον ρόλο του. 

-Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 

-Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώµατα ή τοπικοί κίνδυνοι. 

-Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναµένονται άλλα επικίνδυανα γεγονότα 

µέσα στην έκταση του αγωγού εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η εργασία. 

-Ενηµερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες. 

-Πραγµατοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατοµικών µέσων 

προστασίας, των οµαδικών µέσων και του εξοπλισµού εργασίας και διάσωσης. 

-Φορτώνεται µε ασφάλεια ο εξοπλισµός και τα εργαλεία στο όχηµα µεταφοράς. 

-Ελέγχεται η καλή λειτουργία των µέσων επικοινωνίας (C.B.) 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

-Επικοινωνία µε εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης 
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-Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται 

στους εργαζόµενους. 

-Σβήσιµο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς. 

-Τοποθέτηση προειδοποιητικών σηµάτων σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. και διατάξεις 

Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. στα καίρια σηµεία. 

-Τοποθέτηση φραγµάτων επισήµανσης γύρω από τα ανοικτά φρεάτια. 

-Αερισµός του δικτύου. 

-Έλεγχος για ασυνήθιστες οσµές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 

-Οπτιικός έλεγχος της κατάστασης των κλιµάκων, των σκαλοπατιών κ.α. 

εξαρτηµάτων καθόδου. 

-Έλεγχος βάθους ροής και ταχύτητας ροής εάν είναι δυνατόν. 

-Έλεγχος ανάντη και κατάντη του φρεατίου εισόδου εάν τα αντίστοιχα φρεάτια 

προσφέρουν ασφαλή οδό διαφυγής. 

-Έλεγχος ατµόσφαιρας σε όλα τα επικίνδυνα σηµεία εάν κριθεί ότι απαιτείται. 

-Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατµόσφαιρας 

συνεχίζεται ο αερισµός και εφόσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισµένο 

χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδηγίες µε τον υπεύθυνο ή τον 

επιβλέποντα ώστε να αποφασιστεί είτε ο µηχανικός αερισµός είτε η αναβολή της 

εργασίας. 

-Τελική προετοιµασία εξοπλισµού διάσωσης. 

-Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατοµικής Προστασίας  όλων των µελών του 

συνεργείου. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

-Αναφορά κάθε µη κανονικού συµβάντος όπως τραυµατισµός, αστοχία εξοπλισµού, 

παρατηρήσεις για την εγκατάσταση. 

-Εφαρµογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και καθαριότητας του 

εξοπλισµού, των µέσων ατοµικής προστασίας και των µηχανηµάτων. 

 

2.9 Άλλα µέτρα ασφάλειας 
2.9.1 Εξασφάλιση-Επισήµανση Θέσεων Εγρασίας 

-Για την περίφραξη και επισήµανση των θέσεων εργασίας και των µηχανηµάτων και 

οχηµάτων πρέπει να εφαρµόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058 

Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε 

οδούς κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

-Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να 

καλύπτεται µε ειδική εσχάρα εξασφαλισµένη από οριζόντιες  µετακινήσεις και να 

επισηµαίνεται µε περίφραγµα  από ορθοστάτες και κάγκελλα µε έντονα ευδιάκριτα 

χρώµατα (άσπρο-κόκκινο). 

-Προειδοποιητικά σήµατα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της 

κυκλοφορίας σε αποστάσεις τουλάχιστον 30 µέτρων και σύµφωνα µε τις τοπικές 

συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

2.9.2 Γενικά Μέτρα Ασφαλείας 

-Είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για απρόσκοπτη επικοινωνία του στελέχους 

επιφάνειας µε τους εργαζόµενους εντός του σκάµµατος. 

-Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη µέτρων ατοµικής υγιεινής 

απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισµα. 

 

2.10 Μέσα Προστασίας 
2.10.1 Μέσα ατοµικής προστασίας 
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-Κράνος ασφαλείας 

-Αντιφεδρωτική κορδέλλα κεφαλιού 

-Φόρµα εργασίας 

-∆ιάταξη διάσωσης (ειδική ζώνη) και σχοινί προστασίας 

-Γάντια εργασίας 

-Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 

-Ελαστικά ενισχυµένα υποδήµατα (µέχρι τον µηρό ή το γόνατο) 

-Μάλλινες κάλτσες 

-Αντιεκρηκτικός φανός κράνους 

Η διάταξη διάσωσης µπορεί να είναι είτε ζώνη ασφαλείας (safety belts) είτε «γιλέκο» 

ασφαλείας (safety harnesses). 

-H ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπέρχει 

αποτελεσµατικότερος τρόπος προστασίας. 

-Το «γιλέκο» ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά καθώς ο µόνος κατάλληλος 

τύπος για την εργασία σε περιορισµένους χώρους είναι αυτός που επιτρέπει την 

ανάσυρση αναίσθητου ανθρώπου σε κατακόρυφη στάση. 

Όλος ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην 

συγκεκριµένη αποστολή του (π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να 

φορεθεί σε περιορισµένο χώρο µε ευκολία, να αντέχει το βάρος αυτού που την 

φοράει, να φέρει κρίκους για τα σκοινιά διάσωσης και να είναι από κατάλληλο υλικό 

ώστε να πλένεται εύκολα). 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισµό. 

2.10.2 Μέσα οµαδικής προστασίας 

-Κατάλληλα σχοινιά διάσωσης (ειδικές διαµορφώσεις άκρων) και απλά καθώς και 

βαρούλκο ανύψωσης 

-Αντιεκρηκτικά φωτιστικά ορυχείου και χειρός 

-Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυµµάτων φρεατίων, 

εργαλειοθήκη χειρός κ.α) 

-Εξοπλισµός ελέγχου ατµόσφαιρας αντιεκρηκτικού τύπου 

-Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής (ποτέ λιγότερες από δύο) 

-Συσκευή επικοινωνίας (C.B.) 

-Συσκευή τεχνητής αναπνοής 

-Υλικό πρώτων βοηθειών 

-Υλικό σήµανσης και ασφαλείας οδών (κώνοι, εµπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές 

πινακίδες, σηµαιάκια κ.α) 

Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής. 

Η επιλογή τους πρέπει να γίνεται µε σχολαστική αξιολόγηση και ενηµέρωση από 

άλλους οµοειδής Οργανισµούς και να στηρίζεται στην καταλληλότητα τους στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον εργασίας. 

Τα σχοινιά (απλά και ασφαλείας) δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να 

χρησιµοποιούνται για άλλες εκτός ασφαλείας ανάγκες. 

Χρησιµοποιείται επίσης µερικές φορές ένας τύπος «φορείου» από κατάλληλο 

ανθεκτικό ύφασµα και σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασµένος µε σκοινί για να 

σύρεται τραυµατισµένος ή αναίσθητος εργαζόµενος επάνω σε αυτό. 

 

2.11 ∆ιάσωση  

Κάθε συνεργείο πρέπει να µπορεί να έλθει σε επικοινωνία µε την έδρα της 

επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόµα και άλλες Υπηρεσίες. (Πυροσβεστική, 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Αστυνοµία, γιατρούς διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων κ.α). 
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Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να µπορεί να πραγµατοποιείται µε ασυρµάτους 

(C.B. κ.λ.π) ή τουλάχιστον τηλεφωνικά. 

Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο µε 

τα τηλέφωνα των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόµα και αν διαθέτει 

C.B. µαζί του) 

Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συµφωνείτε µε την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία  γραπτώς και να καταστρώνονται τα σχέδια δράσης. 

Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση 

κατάλληλα επιλεγµένου µέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δύο από κάθε 

συνεργείο. 

2.11.1 Εξοπλισµός διάσωσης 

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλειάς και το 

ατοµικό και οµαδικό εξοπλισµό που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει µαζί του τα 

παρακάτω εφόδια για την περίπτωση διάσωσης εργαζοµένων. 

-Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό µε µπαταρίες (απαιτείται έλεγχος λειτουργίας 

καθηµερινά) 

-Φαρµακείο µε όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

Ο εξοπλισµός και τα φάρµακα πρέπει 

-να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να µην έχει 

παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος. 

-να προστατεύεται από την ρύπανση. 

-να είναι γνωστός ο χειρισµός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζόµενους οι 

οποίοι πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε  την χρήση του. 

Ο εξοπλισµός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιµος για κάθε συνεργείο. 

2.11.2 Παροχή πρώτων βοηθειών 

Σύµφωνα µε σχετική οδηγία των Ευρωπαικών Κοινοτήτων: 

-Η αρµόδια για τη Αποχέτευση Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει την καθ΄οιανδήποτε 

στιγµή παροχή πρώτων βοηθειών περιλαµβανοµένου και του ειδικά εκπαιδευµένου 

προσωπικού. Πρέπει να λαµβάνει µέτρα για την µεταφορά των εργαζοµένων που 

υφίστανται ατύχηµα η παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειµένου να τους 

παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

-Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα µέρη που είναι απαραίτητο 

λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήµανση και 

να είναι εύκολα προσιτό. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων 

βοηθειών πρέπει να επισηµαίνεται ευκρινώς.  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                    Η 

                                                                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ ∆ΕΥΑΛ                                                              

 

Παρασκευάς Φινδανής                                                  ∆έσποινα Μπώκου                   

Πτυχιούχος Πολιτικός                                                  Πολιτικός Μηχανικός    

Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Παναγιώτης Αφιοντζής 

Πτυχιούχος Πολιτικός  

Μηχανικός ΤΕ 
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