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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 
Το κεφάλαιο αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π. 130159/7-5-97 (παράρτημα Β) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την εγκύκλιο 30 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ. Πρ. 

ΟΙΚ.Δ.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000 και του Π.Δ. 305/96 (άρθρο 3 παραγρ.7). 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι απαραίτητες οδηγίες εργασίας, προς τον ανάδοχο του έργου για 

τη σωστή και ασφαλή κατασκευή του, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια στο εργοτάξιο και να 

εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους συντάχθηκε. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σκοπός του Έργου  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύει την μελέτη του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και αφορά εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων υδρευτικών 
δικτύων εντός του σχεδίου πόλεως των Ανωγείων. Η αντικατάσταση των αγωγών πραγματοποιείται 
λόγω περιορισμού της εσωτερικής διαμέτρου τους (συχνά και πλήρους έμφραξης αυτών) εξαιτίας της 
χρήσης νερού γεωτρήσεων πλούσιων σε άλατα (ιδίως πριν την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής 
Γονωμιού και του ταχυδιυλιστηρίου Ανωγείων). 
 
Περιγραφή του Έργου 
Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι : 
1. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32 και σύνδεση των νέων 
αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εργασίες 
για την εύρεση των υφιστάμενων δικτύων σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
Ανωγείων αλλά και η σύνδεση με αυτά μετά το πέρας των δοκιμών των νέων δικτύων. 
2. Τοποθέτηση δικλείδων  ονομαστικής διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32, για τον έλεγχο 
επιμέρους τμημάτων του δικτύου και κατασκευή βανοφρεατίων στις θέσεις των δικλείδων. 
 
Συνολικά τοποθετούνται: 
1. 631,70 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ32 PN10). 
2. 2.559,30 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ90 PN10). 
3. 804,78 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ110 PN10). 
4. 1.570,99 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 125mm, ονομαστικής πίεσης 10atm 

(PE Φ125 PN10). 
5. 236,35 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ32 PN16). 
6. 1.325,57 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ90 PN16). 
7. 632,87 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 16atm 

(PE Φ110 PN16). 
8. 3 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ50. 
9. 32 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ80. 
10.  2 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ100. 
11.  4 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ125. 
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Προβλέπεται επίσης σε καθορισμένες θέσεις, για συνδέσεις δικλίδων και σωλήνων η αντικατάσταση ή 
νέα κατασκευή ειδικών τεμαχίων από χαλυβδοσωλήνα εξωτερικής επένδυσης από πολυαιθυλένιο, 
πάχους 3mm για την υπόγεια τοποθέτηση ή με εποξειδική βαφή, συνολικού πάχους (όλων των 
απαιτουμένων στρώσεων) 200μm για την επιφανειακή τοποθέτηση  και  εσωτερικής επίστρωσης από 
εποξειδική βαφή, κατάλληλη για πόσιμο νερό, συνολικού πάχους (όλων των απαιτουμένων 
στρώσεων) 400μm, με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια, φλάντζες κλπ αυτού.  
Επιπλέον προβλέπεται η αντικατάσταση ορισμένων φθαρμένων καλυμμάτων φρεατίων με νέα από 
ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης Β125, C250, D400, ανάλογα με το φορτίο, κατά ΕΝ 124. 
  
Εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης – Αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Όλοι οι αγωγοί ύδρευσης τοποθετούνται κάτω από υφιστάμενους δρόμους. Αρχικά ο Ανάδοχος θα 
χαράξει οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τους αγωγούς στο κατάστρωμα των δρόμων, με εφαρμογή 
της Οριστικής Μελέτης των αγωγών και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη 
υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ και λοιπά εμπόδια. Ακολούθως, μετά την εφαρμογή της χάραξης στο έδαφος, 
ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρη σχέδια οριζοντιογραφιών και μηκοτομών  και θα τα υποβάλει προς 
έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου). 

Μετά την έγκριση της χάραξης των αγωγών θα αρχίσει η εκσκαφή των ορυγμάτων τους. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιείται τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη για 
την αποφυγή βλαβών κατά την εκσκαφή των ορυγμάτων. Επιφάνεια του οδοστρώματος που θα 
καταστρέφεται εκατέρωθεν της ασφαλτοκοπής, θα αποκαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου του έργου. 
Ο τρόπος αποκατάστασης ανά είδος επιφάνειας καθώς και λοιπά γεωμετρικά στοιχεία των ορυγμάτων 
ορίζονται αναλυτικά στα σχέδια του έργου.  

Πριν την εκκίνηση των εργασιών αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης είναι απαραίτητη η έγκριση 
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ανωγείων, λόγω της ανάγκης τμηματικής εκτέλεσης τους για την 
διευκόλυνση των κινήσεων των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών εντός του οικισμού.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: 

-Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των μόνιμων κατοίκων και των 
επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στην πρότερη του κατάσταση.  

-Να αποκαθιστά τις τομές στο συντομότερο δυνατό χρόνο  

-Να επισκευάζει άμεσα τυχόν βλάβες που ο ίδιος θα προκαλέσει σε δίκτυα ΟΚΩ. 

Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, προκειµένου να γίνει η σύνδεση νέων τμημάτων, είναι 
υπεύθυνη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων. Η σύνδεση γίνεται από τον ανάδοχο του έργου.   

Μετά την εκσκαφή των ορυγμάτων των αγωγών, ακολουθεί η τοποθέτηση υποστρώματος, πάχους 
0,10 m, από άμμο λατομείου, για την ασφαλή και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων, η τοποθέτηση 
των σωλήνων, η σύνδεση κάθε τμήματος με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Ακολούθως γίνεται ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου, με πλήρωση του ορύγματος περιμετρικά των 
σωλήνων και μέχρι ύψος άνω του εξωραχίου του σωλήνα όπως καθορίζεται στα σχέδια του έργου και 
η επίχωση του υπολοίπου ορύγματος με επιλεγμένα υλικά εκσκαφών σε στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους έως 0,25 m. Στο ανώτερο τμήμα της οδού τοποθετείται θραυστό υλικό λατομείου και 
πραγματοποιείται αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερή του κατάσταση. 

Τα παραπάνω υλικά λατομείου θα ληφθούν από το πλησιέστερο σε λειτουργία λατομείο.  

Σε επιλεγμένες θέσεις τοποθετούνται βάνες διακοπής και ελέγχου σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια 
και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων. 

Όλες οι εργασίες κατασκευής των σωληνώσεων και φρεατίων όπως επίσης και αποκατάστασης των 
οδοστρωμάτων θα γίνουν όπως προβλέπονται στα συμβατικά Τεύχη και Σχέδια της Εργολαβίας. 
Μετά την εκσκαφή, την τοποθέτηση των νέων αγωγών και τον εγκιβωτισμό τους με άμμο, θα γίνεται 
άμεση φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών (που δεν χρησιμοποιούνται  για την επίχωση των αγωγών) 
επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά και διάστρωση τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης ώστε να 
ελαχιστοποιείται η όχληση στον οικισμό. 
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Α.3 ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΡΓΟΥ   
 
Το έργο θα κατασκευαστεί στο ΔΔ Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων 

 

Α.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ανωγείων.  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Αρμί, TK 74051, Ρέθυμνο-Κρήτης, Ελλάδα, 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@anogeia.gr, tydanogion@gmail.com 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.anogeia.gr  

Επικοινωνία: 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Σκουλά Ζαχαρένια τηλ. +30 2834340412, φαξ: +30 2834032519. 
 

Α.5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υπεύθυνος και συντονιστής ασφαλείας του έργου θα ορισθεί από τον ανάδοχο του έργου 
 
 

Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

i) Κτιριοδομικός Κανονισμός 
 

ii) Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) ( ΦΕΚ 1561 /2 -- 2016 / τεύχος Β ) και 

οι επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν την μελέτη .  
 

iii)) Κανονισμοί μελέτης εγκαταστάσεων 
 

iv) Ν/1418/1984 (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2229/94, τον  Ν.2338/95, 

τον Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α/28.2.96) κ’ τον Ν. 2940/2001 
 

v) ΠΔ 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α/31.12.1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ286/94 (ΦΕΚ 148 

Α/14.9.94),το ΠΔ 368/94 (ΦΕΚ Α201/2.12.94) και το ΠΔ 218/99 (ΦΕΚ 187 Α/16.9.99) 
 

vi) ΠΔ 472/6.9.85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/94 
 

vii) ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης (ΦΕΚ 170 Β/29.3.1985) 
 

viii) Ν 1799/88 (ΦΕΚ 167 Α/12.8.88) που τροποποιεί το άρθρο 8 του Ν 1418/84. 
 

ix) Εγκύκλιος 44 (αρ. πρωτ. Δ17α/06/68/ΦΝ 380/7.11.94 του ΥΠΕΧΩΔΕ) όπως τροποποιήθηκε με την 

εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380/17.4.95 του ΥΠΕΧΩΔΕ. και η εγκύκλιος 36 (αρ. πρωτ. 

Δ17α/04/63/ΦΝ 381/21.9.94 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 

x) Ν2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α’ /9.2.98) και η με αρ. πρωτ. Δ17α/08/ΦΝ402/10.2.98 (ΦΕΚ 116Β’/12.2.98) όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 27 (απόφαση Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28.8.1998 του ΥΠΕΧΩΔΕ) 
 
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης θα γίνουν σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 

οικόπεδα : ‘‘’ Ύδρευση ’’.Επίσης θα ληφθούν υπόψη ο Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκ/σεων 

(Κ.Ε.Υ.Ε. - Β.Δ. 23.06.36) και οι Προδιαγραφές του ΕΛ.Ο.Τ. 
 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα γίνουν σύμφωνα με Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ‘’Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 

οικόπεδα : Αποχετεύσεις ‘’.Επίσης θα ληφθούν υπόψη: 

- Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκ/σεων (Κ.Ε.Υ.Ε. - Β.Δ. 23.06.36). 

- Ερμηνευτική Εγκύκλιος 61800 (ΦΕΚ 270Α/26.06.36). 

- Διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. 

- Προδιαγραφές του ΕΛ.Ο.Τ. 
 
Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί : 
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- Ελληνικό Πρότυπο  ΕΛΟΤ HD 384 - Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (YA Φ.7.5/1816/88/04 

ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04 )   

- ΚΥΑ ΦΑ50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β'/1222/5.9.2006 - Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού 

ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.   
 

- Κανονισμοί και οδηγίες ΔΕΗ σχετικά με την παροχή μέσης τάσης (20 KV) 

 
Γ.  ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Γ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας) είναι υποχρεωτικά για τον 

Ανάδοχο και αποτελούν συγκεκριμενοποίηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύρυνση 

ή/και  προσδιορισμό των απαιτήσεων που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία. Το παρόν τεύχος προβλέπεται από 

το Π.Δ. 305/96 και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου αποτελεί 

συμβατικό τεύχος. 
 
Η τήρηση των μέτρων ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από μέρους του Ανάδοχου δεν 

μειώνει την ευθύνη του ούτε μεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην Υπηρεσία πέραν των 

προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία ευθυνών του Κύριου του έργου. Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας 

αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας στις μεταγενέστερες εργασίες 

σε αυτό (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ). Ρητά όμως επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της 

κατασκευής και σε περίπτωση εργασίας μέσα ή πλησίον υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τα οριζόμενα στον φάκελο ασφάλειας και υγείας του έργου με ευθύνη 

φροντίδα και δαπάνη του ακόμα και αν στις σχετικές διατάξεις του φακέλου ορίζεται ως υπεύθυνη η 

Υπηρεσία. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες μετά την οριστική παραλαβή του έργου ή πριν από 

αυτήν όποτε εκτελεί επεμβάσεις με δική της ευθύνη και για δικούς της λόγους στο έργο 
 

Γ.2. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός Πίνακας Νομοθετημάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών Οδηγιών κλπ 

υπάρχει στο τέλος του παρόντος τεύχους. 

 

Γ.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρόν έργο περιέχει από την φύση του εργασίες οι 

οποίες δυνητικά ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ήτοι από τον 

ενδεικτικό κατάλογο του εν λογω παραρτήματος δυνατόν να παρουσιαστούν οι εν λογω κίνδυνοι.  

- Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλακωσης, ή πτώσης από υψος κλπ 

(σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ).  

- Εργασίες σε περιοχές που υπάρχουν ηλεκτρικοί αγωγοί χαμηλής τάσης και δίκτυα τα οποία δεν είναι  

ορατά. 
 

Γ.4. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Γ.4.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

Οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών προέρχονται από : 

- Εργασίες σε κτίριο που επισκέπτονται επισκέπτες ή εργάζεται προσωπικό  

- Λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών 

- Οργάνωση εργοταξίου ( φωτισμός, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ρίψεις, αποθέσεις κλπ) 

- Παρουσία (νόμιμη ή μη) επισκεπτών 

- Εργασία κοντά σε δίκτυα Δ.Ε.Η. ή υπόγεια καλώδια 
 
Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο των εργασιών, η λειτουργία του κτιρίου θα συνεχιστεί και θα υπάρχουν 

επισκέπτες και προσωπικό το οποίο θα είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους. Απαιτείται λοιπόν η αυξημένη 
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προσοχή από τον ανάδοχο για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ή οτιδήποτε πρόσθετο απαιτηθεί      

ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να προκληθεί οποιοδήποτε ατύχημα. Η Επιβλέπουσα 

υπηρεσία οφείλει να ελέγχει τακτικά τον ανάδοχο και να του ζητά ότι απαραίτητο κρίνει ώστε να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του εργατικού προσωπικού αλλά και των διερχομένων . 

 
 
Γ.4.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν τα ακόλουθα µΕΣΑ ατονικής προστασίας (ΜΑΠ):  

- EN 397:1995, Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) --Κράνη προστασίας.  

- EN 388:2003, Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µμηχανικών  

                      κινδύνων.  

- EN 168:2001, Personal eye-protection -Non-optical test methods --Ατοµική προστασία οφθαλµών. Μη 

οπτικές µμέθοδοι δοκιµών.  

- EN 455-1 :2001 – Ιατρικά γάντια μιας χρήσης – Μέρος 2. Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων . 

- EN 407:2005   - Γάντια προστασίας έναντι θερμικών κινδύνων . 

- EN 166:2002   - Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές.  

Η χρήση επικίνδυνων υλικών και εξαρτημάτων θα γίνεται πάντα με καλυμμένα τα χέρια ( με μανίκια ακόμα 

και το καλοκαίρι ) 

 

Γ.4.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλεις μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα για κάθε 

περίπτωση και αναγκαία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ασφαλείας και υγιεινής κατά την εκτέλεση 

έργων μετρά ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφάλεια των εργαζομένων, του 

έργου, της κυκλοφορίας του προσωπικού και των επισκεπτών εντός του κτιρίου, την σήμανση όλων των 

επικίνδυνων σημείων, την διευθέτηση των υπόγειων αγωγών και καλωδίων και εν γένει για την πρόληψη 

οιουδήποτε ατυχήματος η ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για 

κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα δική του ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού. Η ευθύνη 

αυτή επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους είτε εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον 

Κύριο του Έργου. Καλύπτει επίσης κάθε τρίτον, στο περιβάλλον και κάθε εμπράγματη άξια. Έχει επίσης ο 

Ανάδοχος την υποχρέωση να λάβει κάθε προσθετό μετρό για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης 

ακόμα και αν το μετρό αυτό δεν περιγράφεται στο παρόν τεύχος ούτε σαφώς προσδιορίζεται στην κειμένη 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μετρα ασφάλειας, να διαθέτει το κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό, να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και να οργανώνει την εργασία του με 

τρόπο ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες εντός υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης. 

Επισημαίνεται ρητά ότι τα αναφερόμενα στο σχέδιο και στον φάκελο μέτρων ασφάλειας και υγείας 

αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα του Αναδόχου, θα γίνονται με δαπάνες του και είναι ένα 

ελάχιστο απαιτήσεων για την εργασία όντος κτιρίων που δέχονται επισκέπτες ή υπάρχει εργαζόμενο. Για 

την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

· Υποχρεούται επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 130646/84 και το 

Π.Δ.305/96 να εφοδιάζεται με θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το όποιο θα τηρείται στον χώρο του έργου. 

· Υποχρεούται τέλος να τηρεί σχολαστικά τα οριζόμενα στο Π.Δ.305/96 δηλαδή μεταξύ των άλλων να 

ορίσει συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και να διαβιβάζει πριν από 

την έναρξη των εργασιών στην επιθεώρηση εργασίας γνωστοποίηση η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με 

παράρτημα ΙΟΙ του άρθρου 12 του εν λόγω Π.Δ. και γενικώς να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού. 

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περιοχές "ευαίσθητου πληθυσμού" όπως το συγκεκριμένο κτίριο, σε 

συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση ή Διοικητικό συμβούλιο να εξετάζει και να λαμβάνει ιδιαίτερα μετρά 

ασφάλειας. 
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Γ.4.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 

· Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηρότερα μετρά 

ασφάλειας από εκείνα που αποτελούν συμβατική του υποχρέωση ή προβλέπονται από την κειμένη 

Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως από τις Αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να λάβει χωρίς καμία καθυστέρηση τα μετρά αυτά. Δεν δίνεται καμία πρόσθετη 

αποζημίωση για τα πρόσθετα αυτά μετρά εκτός εάν αποδεδειχθεί ότι τα μετρά αυτά δεν ήταν αναγκαία. 
 
· Η Επίβλεψη εάν εκτιμήσει ότι δεν τηρούνται τα μετρά ασφάλειας τα οποία προβλέπονται ή/και είναι 

αναγκαία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την λήψη ή αποκατάσταση των απαραιτήτων μέτρων 

ασφάλειας όντος λιαν σύντομου χρονικού διαστήματος ή /και να ζητήσει εγγράφως την διακοπή των 

εργασιών μέχρι την λήψη ή/και αποκατάσταση των απαραιτήτων μέτρων ασφάλειας. Στην δεύτερη αυτή 

περίπτωση η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η δε αιτιολόγηση να κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο. 
 
· Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή καθυστέρησης συμμόρφωσης του αναδόχου σε οποιοδήποτε σχετική 

εντολή της επίβλεψης μπορεί να επιβληθεί ποινική ρήτρα μέχρι 300,00 Ευρώ ανά ημέρα πλέον των άλλων 

νομίμων μέτρων και διαδικασιών που μπορούν να ληφθέν. Το πόσον αυτό παρακρατείται από τον επόμενο 

λογαριασμό του έργου. 
· 
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε 

νόμιμη ενεργεία και να λάβει (είτε η ιδία είτε μέσω τρίτων) ή αποκαταστήσει τα απαραίτητα μετρά 

ασφάλειας χωρίς την μεσολάβηση του αναδόχου και να καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του. 

Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν ο Επιβλέπων να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών την τρέχουσα 

εργάσιμη ημέρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να λάβει όλα τα προσήκοντα μετρά είτε η ιδία 

είτε δίνοντας εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τους. 
 

Γ. 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Γ.5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτουμένη εκπαίδευση και πληροφόρηση στο προσωπικό του 

καθώς επίσης επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την φύση και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου. 

Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με επαρκή γνώση και εμπειρία σε σχετικές 

εργασίες. Επίσης να εκπαιδεύεται σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων, παροχής ΑΣ βοηθειών, πυρόσβεσης, 

χρήση εξοπλισμού ασφάλειας κλπ. 
 
- Το προσωπικό πρέπει να αποτελείται από ενήλικες ικανούς και κατάλληλους από άποψη υγείας για την 

συγκεκριμένη εργασία που έκαστος αναλαμβάνει. Ο επικεφαλής πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα και 

εμπειρία. 
 
- Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας 

ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. Ενδεικτικά και μόνον 

αναφέρονται: 

κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το 

προσωπικό είναι υποχρεωμένο να φορεί κατά περίπτωση κατάλληλα ενδύματα (κράνη, σκληρά 

παπούτσια, ωτασπίδες, προσωπίδες, γάντια κλπ) και να φέρει τον σχετικό ατομικό εξοπλισμό. 

Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ. 
 
· Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο εργοτάξιο και η άσκοπη παραμονή, 

ανάπαυση κλπ εργαζομένων μέσα σε αυτό. Απαγορεύονται γενικώς ριψοκίνδυνες ή άστοχες ή υπερβολικές 

ενέργειες. 
 
· Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες από τους αρμοδίους φορείς για την εκτέλεση 

των εργασιών να φροντίζει εάν απαιτείται για την ανανέωση τους η την επέκταση τους, να ακόλουθη 

πλήρως τις σχετικές οδηγίες, να πληρώνει τα έξοδα των άδειων και εγκρίσεων (αλλά όχι τις τυχόν 

απαιτούμενες εγγυήσεις) και να ακόλουθη με σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις 

εγκρίσεις και άδειες αυτές. Ρητά απαγορεύεται η άνευ σχετικής άδειας εκτέλεση εργασιών. Εάν ζητηθεί από 
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τον κύριο του έργου ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να 

υποβάλλει για έγκριση Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (Μ.Κ.Ρ). 
 
· Όλες οι κατασκευές, μετρά κλπ σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, τρίτων, του έργου κλπ 

και εν γένει κάθε σχετική προσωρινή ή μη κατασκευή πρέπει να συντηρείται τακτικά με ευθύνη, φροντίδα 

και δαπάνη του Αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τακτικά και συστηματικά τα μέτρα και 

μέσα ασφαλείας και οπότε και όσες φόρες απαιτηθεί από τον Κύριο του Έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα.  
 
· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς 

αμέλεια στην Υπηρεσία τυχόν συμβάντα καθώς και τις επισκέψεις αρμόδιων αρχών στο έργο 

περιγράφοντας λεπτομερειακά τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα 

μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που κατα τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, απευθύνονται η κοινοποιούνται 

σ' αυτόν.  
 
· Για εργασίες που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα 

πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν για την 

πρόληψη ατυχημάτων. Επίσης για ειδικές τέτοιες εργασίες θα γίνεται εφόσον απαιτείται ειδική μελέτη από 

έμπειρο Μηχανικό. 
 
· Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο 

διαστασιολογημενες, τοποθετημένες, στηριγμένες, ακυρωμένες και κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά 

ώστε να μπορούν να παραλάβουν και να μεταφέρουν τα διάφορα φορτία που αναπτύσσονται σε όλες τις 

φάσεις χρησιμοποίησης τους. Μεταβολή των παραμέτρων σχεδιασμού οδηγεί σε έλεγχο και ενίσχυση ή 

αντικατάσταση τους. Δεν επιτρέπεται η υπερφόρτιση τους. 
 
· Όλες οι κατασκευάσιμες εγκαταστάσεις και τα τμήματα τους οι οποίες μόνον μετά από σκλήρυνση ή 

σύνδεση με αλλά τμήματα ή με μετέπειτα πρόσθετες κατασκευαστικές παρεμβάσεις αποκτούν την πλήρη 

φέρουσα ικανότητα τους επιτρέπεται να φορτίζονται μόνον κατ αντιστοιχία με την εκάστου φέρουσα 

ικανότητα τους. 
 
· Όλες οι κατασκευές πρέπει να ελέγχονται για την ευστάθεια και την φέρουσα ικανότητα τους. Μετά από 

διακοπή εργασιών για ικανό χρονικό διάστημα ή αλλαγές ή εξάντληση χρόνου ζωής ή υπερβολική 

χρησιμοποίηση ή έκτακτα γεγονότα πρέπει να ελέγχονται εκ νέου 
 
· Δεν επιτρέπεται γενικά η εκτέλεση ταυτόχρονος εργασιών σε διαφορετικά επίπεδα στην ιδία θέση εκτός 

εάν έχουν ληφθέν σοβαρά μετρά ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο 

από πτώσεις αντικειμένων κλπ. 
 
· Εκτός των άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου τύπου από την 

Υπηρεσία που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία 

αναλόγως του μήκους του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δυο ανά πενήντα 

μέτρα. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου και την 

τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα μετά την 

υπογραφή σχετικής εργολαβικής συμβάσεως. 
 
· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικώς να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό 

και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτούνται από το Νόμο, να εξασφαλίσει μέσα 

παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα 

επισήμανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές 

πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο . 
 
· Να ανεγερθούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση των έργων της 

εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία, την Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρμόδιες 

αρχές, με ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος 

συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των προϊόντων τους. 
 
· Σε επικίνδυνες θέσεις πέραν των άλλων μέτρων ασφάλειας θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι δεμένοι από 

σταθερό σημείο με ζώνη ασφάλειας. 
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· Θα πρέπει καθημερινά και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες θέσεις ή φάσεις της εργασίας να γίνεται επιθεώρηση 

για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και την πιθανότητα ανάγκης επέκτασης και βελτίωσης ή 

αναθεώρησης τους. 
 
 · Η μεταφορά, απόθεση και τοποθέτηση παντός είδους ετοίμων τεμαχίων (π.χ. σωλήνες, φρεάτια κλπ) 

πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται ζημιές οι οποίες μπορούν να μειώσουν την 

ευστάθεια ή την φέρουσα ικανότητα τους και να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Επίσης πρέπει να ελέγχονται 

για την διαπίστωση ορατών ζημιών, παραμορφώσεων και ρωγμών. 
 
· Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.5.2. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
· Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να απευθύνεται σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

για τον ακριβή εντοπισμό των υπόγειων αγωγών και καλωδίων και άλλων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, 

να λαμβάνει την έγκριση τους και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.  
 
· Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος (πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας) θα πρέπει να βεβαιωθεί με κάθε 

τρόπο ότι στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατασκευή από την όποιαν 

δυνατόν να υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζόμενους και να εκτιμηθεί εάν απαιτείται επισκευή, στήριξη ή 

καθαίρεση τους και να λαμβάνονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις. 
 
· Τυχόν απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που θέτουν οι Υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικές για τον 

Ανάδοχο και θα εκτελεστούν αδαπάνως (εκτός εάν περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο). 
 

Γ.6. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
 

Γ.6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
 Επειδή το κτίριο είναι επισκέψιμο και θα λειτουργεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει 

να εκτελεί περιορισμένες κατασκευές που να παρεμποδίζουν τη διέλευση από χώρους που εκτελούνται 

εργασίες που εγκυμονούν κινδύνους. Για λόγους ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα 

ολοκληρώνεται κατά διαδοχικά τμήματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η διέλευση του κόσμου από τα τμήματα 

αυτά. Τα τμήματα αυτά θα σημαίνονται με πινακίδες διευκρινιστικές, με φωτεινή σηματοδότηση, σήμανση, 

οριζόντιες διαγραμμίσεις, και οτιδήποτε απαιτηθεί.  Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας 

τόσο για τις ημέρες όσο και για τις νύκτες. 

 
Γ.6.2. ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την ασφαλή κυκλοφορία με την δημιουργία προστατευμένων 

διάδρομων Οι διάδρομοι αυτοί θα σημαίνονται με πινακίδες διευκρινιστικές, με φωτεινή σηματοδότηση, 

σήμανση, οριζόντιες διαγραμμίσεις, και οτιδήποτε απαιτηθεί.   
 

Γ.6.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών διατάξεων 

όσον αφόρα στην λειτουργία και κυκλοφορία των μεταφορικών του μέσων και μηχανημάτων. 
 
· Εάν υπάρχουν μηχανήματα που παραμένουν στο εργοτάξιο μετά το περάς των εργασιών καλύπτονται 

από την περίφραξη κλειδώνονται και ασφαλίζονται. 
 
· Δεν επιτρέπεται κίνηση ή εργασία εργαζομένων πλησίον των μηχανημάτων κατά την διάρκεια που αυτά 

εργάζονται ή κυκλοφορούν εκτός εάν έχει έχουν ληφθέν πρόσθετα μετρά και δεν κινδυνεύουν. 
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· Οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται εκατέρων του οχήματος 

ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 60 εκ 
 

Γ.6.4. ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
· Εφόσον απαιτείται παρουσία εργαζομένων κοντά στον εξοπλισμό κατά την μεταβίβαση για την 

υποβοήθηση του καταβιβασμού υλικών οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα 

εργάζονται προσεκτικά και μέσα στο αντιστηριγμένο τμήμα της εκσκαφής. 
 

Γ.6.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
· Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και 

εργαλείων ανθεκτικών για το συγκεκριμένο βάρος. 
 
· Οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν ατομικά μέσα προστασίας και θα εργάζονται προσεκτικά και μέσα στο 

αντιστηριγμένο τμήμα της εκσκαφής. 
 
· Οι εργαζόμενοι εάν απαιτείται πρέπει να είναι δεμένοι με ανθεκτική ζώνη. 
 

Γ.6.6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 
Επειδή το κτίριο προβλέπεται να λειτουργεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν αυξημένα 

προστασίας ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου και οποιαδήποτε πρόκληση ατυχήματος. 

Στους χώρους που γίνονται παρεμβάσεις θα δοθεί έμφαση στην λήψη μέτρων ώστε να μην διέρχονται  

επισκέπτες ή προσωπικό και να αποφεύγονται οι άσκοπες και απροειδοποίητες μετακινήσεις. Ο ανάδοχος 

οφείλει να λάβει υπόψη του την παράμετρο αυτή έτσι ώστε η μελέτη και το Σχέδιο Ασφαλείας που θα 

υποβάλει να κινούνται σαΐτα την κατεύθυνση. Πρέπει να γνωρίζει τις περιορισμένες διαστάσεις των χώρων 

που δεν επιτρέπουν την δημιουργία προστατευτικών διαδρόμων και δυσχεραίνουν την κίνηση των 

εργαζομένων και των μηχανημάτων (φορτοεκφορτώσεις, διακίνηση υλικών, ελιγμούς μηχανημάτων κλπ.). 

Η κατάσταση του κτιρίου και το είδος των παρεμβάσεων είναι μια κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με σοβαρά μέτρα και να ελέγχεται για την τήρηση τους τακτικά .  

 

Γ.6.7. ΧΩΡΟΙ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 
 
Θα ζητηθεί και θα παραδοθεί ένας μικρός χώρος για την ασφαλή αποθήκευση των υλικών του εργοταξίου. 

Τα οικοδομικά υλικά θα τοποθετηθούν εκτός του κτιρίου σε χώρο που δεν θα παρεμποδίζουν την 

επισκεψιμότητα του κτιρίου και δεν θα προκαλούν αντίξοες συνθήκες ( δημιουργία οχλήσεων, πρόκληση 

σκόνης, λάσπης κλπ. )  Για να μην προσβάλλονται από τις καιρικές συνθήκες θα καλύπτονται με νάυλον, 

έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον. Επίσης θα εναποτίθενται πάνω σε νάυλον ή ξύλινο 

υπόβαθρο κατάλληλης αντοχής. Τα άχρηστα θα συγκεντρώνονται σε ξεχωριστά σημεία μέσα στο εργοτάξιο 

και θα απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
Γ.6.8. ΧΩΡΟΙ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΩΤΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίζει την λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

υγιεινής. Μονάχα κατά τις εργασίες στους χώρους αυτούς θα λάβει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση 

τους.  Θα υπάρχει στο εργοτάξιο σε θάλαμο βαλιτσάκι Α' Βοηθειών, το οποίο θα είναι σε προσιτή θέση, θα 

φέρει ειδική σήμανση και θα περιέχει σκεύασμα για κάψιμο, αμμωνία, αποστειρωμένες γάζες, επιδέσμους 

γάζας των 0,10Χ0,25 επιδέσμους, hansaplast, ιώδιο, βαμβάκι, οινόπνευμα, αντιϊσταμινική αλοιφή, ψαλίδι, 

οξυζενέ, βάμμα ιωδίου κλπ. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την 

ημερομηνία λήξης τους. Επίσης στο θάλαμο αυτό θα αναγράφεται ευκρινώς η διεύθυνση και το τηλέφωνο 

της τοπικής υπηρεσίας παροχής Α' Βοηθειών. 

 

Γ.7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Οι κανόνες αυτοί ισχύουν συμπληρωματικά προς αυτούς που αναπτύσσονται παραπάνω και οι όποιοι και 

αυτοί σκοπό έχουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους που περιγράφονται εδώ αναλυτικά. 
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Γ.7.1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις 

γενικά του εργοταξίου και γενικότερα και υποχρεούται να φροντίζει: 
 
· Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά και την 

κατάλληλη διάθεσή τους . 
 

· Για την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

· Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που 

ανήκουν σε άλλους (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κ.λπ.) και πριν εξασφαλίσει ότι δεν 

υπάρχουν στον αγωγό, όρυγμα, φρεάτιο εύφλεκτα αέρια. 

· Να απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας στην εργασία. 

· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην χρήση πυροσβεστήρων. 

· Οι γεννήτριες ρεύματος δεν πρέπει να υπερφορτώνονται. 

· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για ζέσταμα. 

· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 
 
α. Το κύριο με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr 
 
β. Τις εργοταξιακές θέσεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση 

μεγαλύτερη των 75 μ. 
 

Γ.7.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 
 
· Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μετρά για τον περιορισμό της στάθμης του 

θορύβου στην πηγή του όπως επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, μόνωση τακτική συντήρηση, 

κατάλληλη οργάνωση της εργασίας. 
 
· Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα ηχοπροστασίας όταν η ημερησία ατομική ηχοεκθεση ενός 

εργαζομενου ή η μεγιστη τιμη της στιγμιαιας μη σταθμισμενης ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A) και 

τα 200 Pa αντιστοίχως. 
 
· Τα ατομικά μέσα προστασίας θα είναι προσαρμοσμένα στα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου 

και στις συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσουν 

λογά έλλειψης ηχητικής επαφής του εργαζομένου με το περιβάλλον του σε ατυχήματα. 

 
Γ.7.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης σκόνης. Οφείλει να 

εφοδιαστεί με μηχανήματα που θα συλλέγουν την σκόνη,  να καθαρίζει τακτικά τους χώρους του 

εργοταξίου, να καταβρέχει τις στοίβες από εναποθέματα  οικοδομικά υλικά και να τοποθετεί κάλυμμα ( 

νάιλον πάνω από αυτά .  

 

Γ.7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

· Απαγορεύεται η παραμονή η εργασία ατόμων κάτω ή πλησίον από μετακινούμενα φορτία, υλικά καθώς 

και εκσκαφείς, γερανούς κλπ μηχανήματα. 
 
· Κατά την διάρκεια εκσκαφών και επενεπιχωσεων κάνεις εργαζόμενος δεν θα εργάζεται όντος του 

ορύγματος. 
 
· Απαγορεύεται η διακίνηση υλικών και εργαλείων με ρίψη από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.  
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· Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους αντικειμένων πλησίον των χειλιών του ορύγματος. Υλικά εκσκαφής, 

εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση 0,60 μ. από το χείλος της εκσκαφής. 
 
· Οι αντιστηρίξεις θα πρέπει να εξέχουν του εδάφους τουλάχιστον 15 εκ. παρέχοντας προστασία από 

πτώσεις. 
 

Γ.7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 
 
· Λόγω της φύσης του έργου δεν είναι δυνατή πάντα η ύπαρξη διατάξεων που να εμποδίζουν την πτώση 

ούτε η ύπαρξη διατάξεων που να συγκρατούν στην πτώση. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η 

χρησιμοποίηση εμπείρου προσωπικού. Εάν απαιτηθούν ικριώματα, ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει μελέτη 

την οποία θα προσκομίσει με το Σχέδιο Ασφαλείας και στην οποία μελέτη θα αναφέρονται τα ικριώματα 

που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τα πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των εργατών που θα 

χρησιμοποιήσουν τις κατασκευές αντιστήριξης- ικριώματα. Η μελέτη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές ικριωμάτων όπως ορίζονται από τις εγκεκριμένες διατάξεις και αποφάσεις.  
 
· Εάν απαιτηθεί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δεμένοι με σκοινά από κατάλληλα σταθερά σημεία. 

 
Γ.7.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
Δεν υπάρχει κίνδυνος καθ ότι ο χώρος και η φύση του έργου δεν εμφανίζει διελεύσεις οχημάτων  
 

Γ.7.7. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
· Όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τις σχετικές τυποποιήσεις 

της Δ.Ε.Η. , άλλους σχετικούς Κανονισμούς και νομούς. Μετρά ασφάλειας προβλέπονται στο άρθρο 21 του 

Π.Δ. 225/89. 
 
· Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας από επαφή με καλώδια κατά την εργασία 

μηχανημάτων και αυτοκίνητων. 
 

Γ.7.8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 
Βλέπε σχετικές αναφορές στον φάκελο ασφάλειας και υγείας. 
 

Γ.7.9 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο προσωπικό του 

Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου. Ο ανάδοχος οφείλει να αποτρέπει την 

διέλευση επισκεπτών από τα τμήματα του έργου που εκτελούνται εργασίες . Οφείλει να εκτελεί εργασίες 

μονάχα σε περιοχές που δεν διέρχονται επισκέπτες.   
 
- Σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση για τους ενδεχόμενους κινδύνους στους 

εργοστασιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και κάθε άλλο 

μέσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο 

Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοστασιακούς χώρους με ευθύνη της 

Επίβλεψης. 
 

Γ.7.10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
Θα πρέπει να ακολουθούντα τα αναφερόμενα στον φάκελο ασφάλειας και υγείας (Διάσωση, παροχή 

πρώτων βοηθειών κλπ) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου 
 

Γ. 7.11 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στον φάκελο ασφάλειας και υγείας όπου περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου έργου δίνονται 

σχετικές οδηγίες και υποδείξεις τις οποίες θα λάβει υπόψη του ο ανάδοχος για την σύνταξη του Σχεδίου 

Ασφάλεια. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων με ευθύνη, και 

δαπάνη  από τον ανάδοχο. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου θα υπάρχει ο προβλεπόμενος 

εξοπλισμός για το Προσωπικό, προστατευτικά ενδύματα και εν γένει ατομικός εξοπλισμός, ομαδικός 
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εξοπλισμός Επίσης θα τηρηθούν τα μέτρα που στοχεύουν στην ατομική και ομαδική υγιεινή, λειτουργικές 

διαδικασίες εργασίας, επικίνδυνη ατμόσφαιρα και τρόποι μέτρησης και αντιμετώπισης της, μετρά για 

πλημμύρες ασθένειες, για τον Η/Μ εξοπλισμό κλπ 
 
 

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
  
 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

 
 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -Ασφάλειας κλπ», 

ΦΕΚ 112Α/94 
 
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 
 
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

 
 Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση 

με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 
(ΦΕΚ 157Α/99) 

 
 Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 
 
 Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 
 
 Π.Δ.395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και 
ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 
 Π.Δ. 96/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 
 Π.Δ. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

 
 Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 
 Π.Δ. 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

 
 Π.Δ. 31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 
 
 Π.Δ. 95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 
 Π.Δ. 77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 
 
 Π.Δ. 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζομένων 

σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 
 Π.Δ.105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 
 
 Υ.Α. 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και 

εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 
 
 Υ.Α. 130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 
 Κ.Υ.Α. 16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 
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 Α.Π. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 

για τη προσωρινήκαιοριστική παραλαβήκάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 
 
 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01 

 
 Α.Π.ΔΕΕΠΠ/ οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 
 
 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 

Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03. 
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