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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί αξρείν ηνπ ηη έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα γηα 

νπνηνλδήπνηε ρξεηαζηεί λα θαζαξίζεη, ζπληεξήζεη, θαζαηξέζεη ή επεθηείλεη κέξνο ησλ 

εξγαζηώλ.  

 

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85 ΣΗ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β’), 

«Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη 

Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε δεκόζην έξγν», αξζξ. 3, παξ. 

3.2., ην ΦΑΤ ζα πεξηέρεη κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νδεγίεο θαη 

ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο, ηα νπνία ελδερόκελα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε ηόζν θαηά ηα επόκελα ζηάδηα ηεο κειέηεο, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ, θ.η.ι.. 

Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 

δηαθόξσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα 

(ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, αεξίσλ, αηκνύ θ.ι.π.), ζηελ ππξαζθάιεηα θ.η.ι..  

 

Σα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα πεξηνξίδνληαη ζηα ηειηθά αξρεία «Ωο 

Καηαζθεπάζζε». Τπάξρεη ε ηάζε λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο όιε ηε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ (παιηά θαη αλαζεσξεκέλα) γηα λα είκαζηε απιά ζίγνπξνη 

όηη δελ έρνπκε παξαιείςεη θάηη. Απηό δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη, αιιά ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ κόλν ηα αξρεία ησλ «Ωο Καηαζθεπάζζε».  

 

Έλαο ΦΑΤ έξγνπ πεξηιακβάλεη ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ 

(ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα δηαθεκηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε 

άιια αξρεία). πρλά απηνύ ηνπ είδνπο ηα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ην 

γεληθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη δηαθεκηζηηθό πιηθό.  

 

Όια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ ζα δηαζθαιίζνπλ όηη ζα 

ζπιιέγνληαη κόλν ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ 

ζα παξαιεθζνύλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 
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Η ζύληαμε ηνπ ΦΑΤ απνηειεί επζύλε ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ηάδην 

Μειέηεο). Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΤ. Γηα ηελ αλάιεςε απηνύ ηνπ έξγνπ ζα θαζνξηζηνύλ δηαδηθαζίεο 

θαηά ηα ζηάδηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε θαη ζύγθξηζε 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ. Οη δηαδηθαζίεο ζα παξαζέηνπλ ιεπηνκεξώο 

πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπγθξηζνύλ, ζπκπεξηιεθζνύλ θαη απνζεθεπηνύλ. Σα ζρεηηθά 

ζηνηρεία πνπ δύλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ΦΑΤ είλαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  

 

 «Ωο θαηαζθεπάζζε» ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο  

 Γεληθά θξηηήξηα κειέηεο  

 Λεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνύ θαη ζπληήξεζεο  

 Γηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο  

 Δγρεηξίδηα, θαη όπνπ απαηηνύληαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ ζπληάζζνληαη από εηδηθνύο 

αλαδόρνπο θαη πξνκεζεπηέο, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο θαη ζρέδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό πνπ εγθαζίζηαληαη σο 

κέξνο ηνπ ηερληθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εμαεξηζκό, ειεθηξνινγηθέο πιαηθόξκεο, 

αγσγνύο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Λεπηνκέξεηεο ηεο ζέζεο θαη θύζεο ησλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππξόζβεζεο.  

 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα ζπδεηήζεη ην ΦΑΤ κε ηνλ Κύξην ηνπ 

έξγνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ν Κύξηνο ηνπ έξγνπ θαη ν 

ηξόπνο πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. 

Δπηπιένλ, εάλ ν Κύξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ 

ΦΑΤ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηε κνξθή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, απηέο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνύλ από ηελ αξρή.  

 

Μέξνο ηνπ πιηθνύ ηνπ ΦΑΤ πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη 

κειεηεηέο θαη ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο. Η πξνζθόκηζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηώλ ζε κνξθή ζρεδίσλ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ αιιαγέο θαηά ηελ θαηαζθεπή. Κάηη ηέηνην δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ίδην έγγξαθν. Οη κειεηεηέο θαη ν 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο ζα εμαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηερληθνύ, θαη πνπ ίζσο λα ρξεηαζηεί λα 

ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα επηθείκελσλ εξγαζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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ζπληήξεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηερληθνύ, πξνσζνύληαη ζην πληνληζηή 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Αλαδόρνπ.  

 

Σν παξόλ θείκελν ζπλνςίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΦΑΤ θαη ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγόο 

εύξεζεο ησλ ζρεηηθώλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

1.1 Σίηλορ ηος έπγος 

 

«ΤΓΡΔΤΔΙ Γ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ 
(ΠΑΡΑΓΔΙΙΑ)» 
 

1.2 ηοισεία Κςπίος ηος Έπγος 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Οδόο  :  

Σαρ.Κσδ

. 

:  

Σει. :  

Telefax :  

E-mail :  

 

1.3 ηοισεία Τπόσπεος για ηην Δκπόνηζη ηος .Α.Τ. 

ΣΙΣΛΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Οδόο θαη αξηζκόο έδξαο: ............................................................. 

Σ.Κ.: ................... 

Πόιε: .................................. 

Σει. ..................................... 

Fax: ..................................... 

1.4 ύνηομη Πεπιγπαθή ηος Έπγος 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνύ 

πδξαγσγείνπ από ηελ πεγή «Βξπζνύιη» κέρξη ηελ θεληξηθή δεμακελή ύδξεπζεο ηεο Σ.Κ. 

Παξαδείζηα ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο.  

Σν ρσξηό Παξαδείζηα βξίζθεηαη λόηηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Μεγαιόπνιεο ζε εκηνξεηλή 

ηνπνζεζία (κέζν πςόκεηξν πεξηνρήο +495 κ.) θαη απέρεη πεξίπνπ 12 ρικ από ην 

Λενληάξη θαη 15 ρικ από ηελ Μεγαιόπνιε. Σν ρσξηό βξίζθεηαη ζην δξόκν Μεγαιόπνιεο-

Καιακάηαο. Κνληά ζηα Παξαδείζηα βξίζθεηαη θαη ν νηθηζκόο Φαλαΐηε πνπ απνηειεί ηκήκα 
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ηνπ. Ο πιεζπζκόο ησλ δύν νηθηζκώλ Παξαδείζηα θαη Φαλαΐηε αλέξρεηαη αληίζηνηρα ζε 153 

θαη 22 θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

Σν νδηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο είλαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε ελώ αλαβαζκίδνληαη 

ζπλερώο νη βαζηθέο ππνδνκέο. 

Σα πξνηεηλόκελα κε ηελ παξνύζα έξγα είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζηδεξνζσιήλα (1,4ρικ) κε λέν 

αγσγό από HDPE αιιά θαη αιιαγή ηεο όδεπζεο απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ 

αγσγνύ νύησο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζηνλ αγσγό θαη ζηα θξεάηηα ηνπ. 

 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε λέα όδεπζε ηνπ αγσγνύ λα αθνινπζήζεη ην πθηζηάκελν νδηθό 

δίθηπν, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ θαηά 

1ρικ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε όδεπζε, αιιά εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπ.  

 

Άξα ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ ζα είλαη 2.365,0κ. 

Ο αγσγόο ζα θαηαζθεπαζζεί από ζσιήλα HDPE 3εο γεληάο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 

125 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ25.  

 

1.5 Πεπιγπαθή θάζεων εκηέλεζηρ ηος Έπγος 

 

Οη θάζεηο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

 

1. Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ 

2. Δθζθαθέο νξπγκάησλ θαη ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

3. Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ 

4. Σνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ κεηά ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

5. Δπηρώζεηο νξπγκάησλ 

6. Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ 

 

2 ΣΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΔΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Δπεξήγηζη ζςζηήμαηορ απίθμηζηρ και θέζηρ ηων εγγπάθων  

Γίλεηαη επεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηαμηλνκνύληαη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΦΑΤ. Οη επεμεγήζεηο βνεζνύλ ζηελ επθνιόηεξε αλαδήηεζε ησλ 

ζρεηηθώλ νδεγηώλ.  
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2. ηοισεία ππο ηηρ καηαζκεςήρ  

2.1. Πξνϋπάξρσλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο  

2.2. Σηνηρεία επηηόπνπ εξεπλώλ  

2.3. Σπκβαηηθά ηεύρε  

3. Γενικέρ πληποθοπίερ ηος μηηπώος ηος έπγος  

3.1. Τερληθή Πεξηγξαθή έξγνπ  

3.2. Πίλαθαο απνγξαθήο πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επί κέξνπο έξγα, 

εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκό θ.ιπ. πνπ ζπγθξνηνύλ ην όιν Έξγν.  

Π.ρ. 

Α/Α Πεξηγξαθή επί κέξνπο Έξγσλ Κσδηθόο 

Μειέηεο 

ρεη. Αξ. Κνπηηνύ Τπνβνιήο 

(ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ 

Αλάδνρν ηεο θαηαζθεπήο) 

1 Δθζθαθέο νξπγκάησλ θαη 

ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 

  

  

  

2 Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ   

  

  

3 Σνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ κεηά 

ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

 

  

  

  

4 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ 

 

  

  

  

5 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ 

 

  

  

  

 

3.3 Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηώζεσλ, ελεκεξσκέλα κε όιεο ηηο ηπρόλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηώζεηο.  

3.4 Τεύρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθώλ αθεηεξηώλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο.  

3.5 Τεύρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο όισλ ησλ εξεπλώλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ 

(γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο).  

3.6 Τεύρνο γηα όιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ  

3.7 Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηώλ, ησλ κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηώλ θιπ.  
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3.8 Τν Μεηξών Έξγνπ κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη: Σεηξά θσηνγξαθηώλ πνπ 

ιήθζεθαλ θαη έγρξσκσλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ πνπ γπξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο 

θάζεηο ησλ εξγαζηώλ.  

 

Σα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ ηνπ έξγνπ ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο 

θαη ηα θείκελα ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεύρε. 

 

4. Δηδηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξώνπ ηνπ έξγνπ  

Α. Παξαδνρέο Μειεηώλ ( Όπσο αλαθέξεηαη ζην ππόδεηγκα ηνπ ΣΔΔ)  

Α1. Τιηθά  

α/α Τιηθό Θέζεηο ρξήζεο ηνπ 
πιηθνύ 

Πξνδηαγξαθέο 

1 σιήλεο   

2 θπξόδεκα   

3    

4    

5    

6    

 

Α2. Έδαθνο 

α/α Παξάγνληαο Σηκή 

1 Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο 0,25 

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α3. εηζκνινγηθά ζηνηρεία 

Α4. Φνξηία 

Α5. Άιιεο Παξαδνρέο  

 

Β. Πιήξεο ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκόζζεθαλ θαη 

πνπ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

Α/Α Σίηλορ 

σεδίος 

Καηηγοπία Κωδ. σεδίος *Απ. Κοςηιού 

Τποβολήρ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα δνζνύλ γηα ηα θάζε είδνπο έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην όιν 

έξγν. 

 

3 ΣΜΗΜΑ Γ : ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ 

ΤΓΔΙΑ  

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ' 

όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηώλ.  

 

Παξαδείγκαηα Οδεγηώλ πνπ κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζην παξόλ θεθάιαην. 

1. Δξγαζίεο ζε ύςνο  

2. Δξγαζίεο κε Γεξαλνύο θαη Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα (Βαξηά Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα)  

3. Πξνζηαζία από Σθόλε/ζόξπβν  

4. Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο (Φακειήο / Μέζεο / Υςειήο Τάζεο)  

5. Δξγαζίεο ζε Κιεηζηνύο Φώξνπο θαη Δηδηθέο Πεξηνρέο  

6. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ  

7. Πξόιεςε από Πηώζε, Ιθξηώκαηα, Σθάιεο θαη Δμέδξεο  

8. Πξόιεςε / Πξνζηαζία από Ππξθαγηά  

9. Δθηόμεπζε Νεξνύ Υςειήο Πίεζεο  

10. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, 

πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο, βηνινγηθνύο παξάγνληεο.  

11. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο  

12 Ορήκαηα θαη Κηλεηόο Δμνπιηζκόο  

 

Δπηπιένλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνεηνηκάδνληαη ρέδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα νξηζκέλεο 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην έξγν. Παξαδείγκαηα δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ, θαζώο επίζεο κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ησλ θηλδύλσλ θαη θαλνληζκνί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο παξαηίζεληαη ζην ΑΤ πνπ 

ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα ΦΑΤ.  
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4 ΣΜΗΜΑ Γ : ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

1. Θα παξαδσζεί έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ηνπ Έξγνπ (ησλ πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

εμνπιηζκνύ θηλεηνύ θαη κε θιπ.).  

2. Σν Δγρεηξίδην απηό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο κηαο 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη 

όρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 

  

 I. Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξόκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πιηθά, εμνπιηζκό, 

θιπ. γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο.  

 II. Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ.  

 III. Σεύρε νδεγηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ θύξησλ έξγσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνύ  

 IV. Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη δεκηώλ, πνπ ηπρόλ 

ζα παξνπζηαζζνύλ κειινληηθά.  

 V. Δηδηθόηεξα γηα ην ηεύρνο νδεγηώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη όηη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηώλ ζα δίλεηαη πιήξεο 

πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα 

ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο, ηύπνο, κνληέιν, κέγεζνο, 

αξηζκόο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδόζεηο, πξνηεηλόκελα αληαιιαθηηθά θιπ.), θαη ζα 

επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ.  

 

3. Δπηπιένλ, θαηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα παξαδσζεί ζηνλ Κ.η.Δ. ηα 

αθόινπζα, ζρεηηθά κε ηε πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία :  

 I. Σεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (πνζόηεηεο πιηθώλ θαηά 

θαηεγνξίεο, πξνζσπηθό θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο, κεραλήκαηα θαηά 

θαηεγνξίεο θαη ρξόλν απαζρόιεζεο θιπ.) κε κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθό κήλα) 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πληήξεζεο ησλ Έξγσλ.  

 II. ην ηεύρνο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο (δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθώλ, πξνζσπηθνύ κεραλεκάησλ, 

αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ θιπ.) κε ρξνληθή αλάιπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ρνξεγνύληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

 III. Πξόηαζε νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα αλαιάβεη ν 

Κ.η.Δ. ηε ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ.  
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 IV. Πξόηαζε άκεζσλ ελεξγεηώλ ηεο ζπληήξεζεο θαη πξόηαζε ησλ αλαγθαίσλ 

πξνκεζεηώλ πιηθώλ - κεραλεκάησλ γηα ηε ζπληήξεζε πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξώηνπ ρξόλνπ αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ από ηνλ Κ.η.Δ.  

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη ζπληεηαγκέλα θαηά ηξόπνλ ώζηε λα επηβνεζεζεί ν Κ.η.Δ. 

ζηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.  

5 ΣΜΗΜΑ Δ : ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.  

 

Οη επηζεκάλζεηο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 

1. Θέζεηο Γηθηύσλ Κσδηθόο ρεδίνπ Σκήκα ηνπ 
Έξγνπ 

Παξαηεξήζεηο 

1.1 Ύδξεπζεο    

1.2 ΓΔΗ    

1.3 Ηιεθηξνδόηεζεο (Υ/Μ/Τ 
ηάζεο) 

   

1.4 Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ    

1.5 Παξνρήο Αηµνύ    

1.6 Κελνύ    

1.7 Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο    

2. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 
θίλδπλν 

Τιηθό Σκήκα ηνπ 
Έξγνπ 

Παξαηεξήζεηο 

2.1    Αλαθνξά ∆ειηίνπ 
Αλαθνξάο Πξνδηα- 
γξαθώλ Τιηθνύ 

2.2     

2.3     

3. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ηαηηθή Γνκή - 
Δπζηάζεηα - Αληνρή: 

Σκήκα ηνπ Έξγνπ : Αλαθνξά 
κειέηεο 

Παξαηεξήζεηο 

3.1    (θαηαζθεπέο µε 
πξνθαηαζθεπή, 
πξνέληαζε, θνξηία, 
θιπ) 

3.2     

3.3     

4. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη 
λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 

Σκήκα ηνπ Έξγνπ : Πεξηνρή Παξαηεξήζεηο 

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     
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ΚΑΘΑΙΡΔΗ  

 Δπηζεκαίλνληαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιόγσ ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο ηνπο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ 

έξγνπ. Πξνζδηνξίδεηαη ν ηξόπνο απνκάθξπλζεο, ζπιινγήο ησλ πιηθώλ, ν ρώξνο 

πνπ ηειηθά ζα απνηεζνύλ θαζώο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηελ δηαδηθαζία.  

 Δπηζεκαίλνληαη νη ζέζεηο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξνεληεηακέλα 

ζηνηρεία θαη απαηηνύλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ.  

 Δίλαη ρξήζηκν επίζεο λα ζεκεηώλνληαη εθείλεο νη θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη 

γεηηνληθά ηνπ έξγνπ θαη κπνξνύλ λα θηλδπλέςνπλ θαηά ηελ θαζαίξεζε ηνπ. 

Αλαθέξνληαη επίζεο νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ έηζη ώζηε λα 

εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο από ηελ θαζαίξεζε ηνπ έξγνπ θαη λα πξνζηαηεπζνύλ ηα 

γεηηνληθά έξγα.  

 

 
 

 
ΣΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΪΟ 2020 
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