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1 .  ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σν παξόλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 θαη 

ηελ ΤΑ 226/01. Σν αξρηθό απηό ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνλ Αλάδνρν, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο.  

Πεξηιακβάλεη, επίζεο, εηδηθά ζέκαηα, ηα νπνία όινη νη εκπιεθόκελνη θαηαζθεπαζηέο 

ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε 

Σν αξρηθό απηό ζρέδην ζπλδπάδεη ζηνηρεία, πνπ παξέρνληαη από ηνλ Κύξην ηνπ 

Έξγνπ θαη  ην κειεηεηή θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα ην 

έξγν "Βειηίσζε θαη Δθζπγρξνληζκόο Αξδεπηηθνύ πζηήκαηνο Αγξνθηήκαηνο 

Δινπο Καλδήιαο Π.Δ. Αξθαδίαο" ηνπ Σνπηθνύ Οξγαληζκνύ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ 

(Σ.Ο.Δ.Β.) Αγξνθηήκαηνο Δινπο Καλδήιαο.  

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο, ζα είλαη, ζηελ ζπλέρεηα, αξκόδηνο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 

ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιάβεη όιεο ηηο εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ζε δηάθνξα εξγνηάμηα, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. Σν ρέδην ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα 

παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη ζύληαμεο εθζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

ζπκκόξθσζε ησλ Απαηηήζεσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη, επίζεο, λα ιάβεη ππόςε ηα αθόινπζα: 

(α) πλέπεηεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κειέηεο πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο αλαδόρνπο 

(β) Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ άπηνληαη άκεζα ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο ησλ 

αλαδόρσλ. 

(γ) Λεπηνκεξείο απαηηήζεηο ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ησλ 

Δξγαδνκέλσλ 

(δ) Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα εθηεινύληαη νη εξγαζίεο. 
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2 . ΕΡΓΟ 

2.1 Σίηινο Δξγνπ 

 
"ΑΡΓΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΔΛΟΤ ΚΑΝΓΗΛΑ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΙΑ" 

2.2 Σκήκα Δξγνπ 

 
"ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΔΛΟΤ ΚΑΝΓΗΛΑ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΙΑ" 

2.3 Σίηινο Μειέηεο 

 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: " ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΑΙ 
ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΔΛΟΤ 
ΚΑΝΓΗΛΑ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΙΑ" 

2.4 Θέζε 

 
Δινο Καλδήιαο Π.Δ. Αξθαδίαο 

2.5 Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ 

Θα θαηαξηηζζεί από ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  

2.6 Φύζε ηνπ Έξγνπ 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθό Έξγν 

2.7 Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 

…………………………………………….. 

Ζ αιιεινγξαθία ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ππόςε ηνπ θ. …………………… 

2.8  Μειεηεηήο 

 

 

2.9 πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ην ηάδην ηεο Μειέηεο 

Γξαθείν Η/Μ Μειεηώλ:  ΑΡΜΔΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ     

Σν λόεκα, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ζηε Μειέηε, 

είλαη απηόο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΓ 305/96 θαη ηελ ΤΑ 266/01. 

Ζ αιιεινγξαθία ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ππόςε ηνπ: 
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2.10 Διεγθηήο Μειέηεο 

‘Όινη νη επηβιέπνληεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Ζ αιιεινγξαθία ζα ηίζεηαη ππόςε ηνπ …………………….. 

2.11 Αλάδνρνο Καηαζθεπήο 

Ο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ζα νξίζεη ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

3. ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ ΟΚΩ 

3.1 Υξήζε Γεο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ θαη ρεηηθνί Πεξηνξηζκνί 

 

3.1.1    Υξήζε γεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ηπρόλ άιινη πεξηνξηζκνί, πνπ 

ίζσο επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

H ρξήζε γεο είλαη αγξνηηθή.  

3.1.2    Θέζεηο αληιηνζηαζίσλ 

ύκθσλα κε ηε Γεληθή Γηάηαμε Δξγσλ.  

3.1.3    ρέδην 

ρέδην Γεληθήο Γηάηαμε Δξγσλ.  

 

3.2 Τθηζηάκελα Γίθηπα ΟΚΩ 

 

3.2.1 Τθηζηάκελα Γίθηπα, ππέξγεηνη θαη ππόγεηνη αγσγνί   

Ζιεθηξηθά δίθηπα κέζεο ηάζεο 

 

3.3 Τθηζηάκελν Οδηθό Γίθηπν 

 

Ζ πξνζπέιαζε ζηα εξγνηάμηα είλαη άκεζε από πθηζηάκελνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο 
θαη ρσκαηόδξνκνπο. 
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4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ     

ΑΠΟΥΕΤΦΘΟΤΝ 

4.1 Δηζαγσγή θαη γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ 

Ο κειεηεηήο έιαβε ππόςε ηηο γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 17/96 πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Δμάιεηςε θηλδύλσλ 

 Αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο 

 Δθηίκεζε θηλδύλσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη κέηξα πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ πξόιεςε ηνπο 

 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, 

όπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ κε άιια, ιηγόηεξν επηθίλδπλα 

 Πξνηεξαηόηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο 

 Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή αλάπηπμε 

 Αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο θαη /ε νξγαλσηηθέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη 

ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά 

4.2 Δληνπηζκόο Γεληθώλ Κηλδύλσλ 

 Κίλδπλνο πηώζεσλ. 

 Κίλδπλνη από ηελ θίλεζε κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ 

 Αιιειεπίδξαζε θίλεζεο πεδώλ θαη νρεκάησλ ζην εξγνηάμην 

 Ύπαξμε ππνγείσλ δηθηύσλ ΟΚΩ 

 Ύπαξμε ππέξγεησλ δηθηύσλ ΟΚΩ 

 Κίλδπλνη από ρξήζε εμνπιηζκώλ 

4.2.1 Κίλδπλνη θαηά ηελ θαηαζθεπή Αληιηνζηαζίσλ 

 Κίλδπλνη ζηελ θάζε ησλ εθζθαθώλ 

 Καηάξξεπζε πξαλώλ  

 Κίλδπλνη από ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

 Κίλδπλνη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε γεξαλνγέθπξαο 

 Κίλδπλνη θαηά ηελ θάζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

 Κίλδπλνη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε δηθιείδσλ κε αγσγνύο 

 

4.2.2. Κίλδπλνη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε πξνηεηλνκέλσλ αγσγώλ 

 Κίλδπλνη ζηελ θάζε ησλ εθζθαθώλ 
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 Κίλδπλνη θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε αγσγώλ 

 Κίλδπλνη από ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

 Κίλδπλνη πηώζεο αηόκσλ ή/θαη πιηθώλ 

 Κίλδπλνη από ζπγθνιιήζεηο 

 Κίλδπλνη από ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

 Κίλδπλνη από ηελ εθαξκνγή κνλσηηθώλ επηζηξώζεσλ θαη ρξσκαηηζκώλ 

 Κίλδπλνη θαηά ηηο δνθηκέο δηθηύνπ ζσιελώζεσλ 

4.3 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ γηα πξόιεςε θηλδύλνπ 

Βι. Υξνλνδηάγξακκα Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο θαη Παξάξηεκα Α 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο θαη ε αιιεινπρία ησλ θάζεσλ είλαη 

δπλαηόλ λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ή λα επηηείλνπλ απηνύο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην Παξάξηεκα Α. Οη θίλδπλνη απηνί πξέπεη λα αληρλεπζνύλ ζπζηεκαηηθά, λα 

αμηνινγεζνύλ θαη λα αληηκεησπηζζνύλ ζην ΑΤ ηνπ Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο. 

4.4 Δθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ θάζε κειέηεο – εηδηθά κέηξα 
πξόιεςεο θηλδύλνπ 

(Σερληθή ‘Έθζεζε, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Παξάξηεκα Α). 

4.5 Γηαδηθαζίεο γηα δεηήκαηα Α & Τ κειέηεο κεηά ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο 

Αλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ρξεηαζηεί λα γίλεη αλαζεώξεζε ηεο 

κειέηεο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαζεώξεζε θαη ηνπ παξόληνο ΑΤ ζηα ζεκεία 

πνπ επεξεάδνληαη από ηηο αιιαγέο. 

 



    
ΒΔΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΚΣΥΓΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΔΒ ΔΛΟΥΣ ΚΑΝΓΗΛΑΣ 

ΣΑΥ - ΦΑΥ                                                       10 
 

5. ΑΛΛΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

5.1 Καλόλεο εξγνηαμίνπ 

5.1.1 Καλόλεο εξγνηαμίνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο αλακέλεηαη λα νξίζεη ζαθείο θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα όινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην. 

5.1.2 Καλόλεο εξγνηαμίνπ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 

Δπηπξνζζέησο ζηνπο παξαπάλσ θαλόλεο, ν Αλάδνρνο αλακέλεηαη λα αθνινπζεί 

όινπο ηνπο θαλόλεο εξγνηαμίνπ πνπ εθδίδεη ε ειέγρνπζα ππεξεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ. 

(Παξάδεηγκα) 

 Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζε ρώξνπο κε εύθιεθηε ή εθξήμηκε αηκόζθαηξα. 

 Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο ή λαξθσηηθώλ θαη άιισλ νπζηώλ 

ζην εξγνηάμην. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθώλ ηαηληώλ κέηξεζεο ζε ππνζηαζκό ελ 

ιεηηνπξγία. 

5.2 Δηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο 

Βι. Παξάξηεκα Α θαη ΑΤ Αλαδόρνπ. 

5.3 Αζθαιήο πξόζβαζε-θπθινθνξία θαη ζεκεία εμόδνπ 

Σνπνγξαθηθό κε πθηζηάκελνπο δξόκνπο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

θπθινθνξία εξγνηαμηαθώλ κεραλεκάησλ απηνθηλήησλ θαη πξνζσπηθνύ. Ο Αλάδνρνο 

ζα εμεηδηθεύζεη ην δίθηπν θπθινθνξίαο θαη ηα ζεκεία πξνζβάζεσλ θαη εμόδσλ θαη ζα 

εθηειέζεη ηελ ελδεδεηγκέλε θαηά πεξίπησζε ζήκαλζε. 

5.4 Αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο ηεο θαηαζθεπήο ζε ζηάδηα 

Βι. Υξνλνδηάγξακκα Αλαδόρνπ θαη  Παξάξηεκα Α. 

5.5 Οδεύζεηο νρεκάησλ θαη πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Θέζε 

ρεηηθά ρέδηα 
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5.6 Μεζνδνινγία ηνπ Έξγνπ γηα θάζε ζηάδην 

5.6.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Σν πθηζηάκελν, ζε ιεηηνπξγία, ύζηεκα Αξδεπζεο πεξηιακβάλεη δεθαπέληε (15) 

αληιηνζηάζηα, πνπ θαηαζιίβνπλ λεξό από ηζάξηζκεο γεσηξήζεηο, δηαηεηαγκέλεο ζε 

δύν (2) δώλεο πξνο δύν (2), αληίζηνηρα, δεμακελέο ξύζκηζεο, πνπ ηξνθνδνηνύλ ην 

αξδεπηηθό δίθηπν. 

ηα δεθαηξία (13) παξαπάλσ αληιηνζηάζηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηζάξηζκεο 

ππνβξύρηεο αληιίεο θαη ζηα δύν (2), Κ4 θαη Ν2, πνκόλεο 

Γώδεθα (12) από ηα αληιηνζηάζηα είλαη ππέξγεηα θαη ηξία (3) ππόγεηα.  

Σξία (3) από ηα αληιηνζηάζηα ηεο Εώλεο 1 (Ε1), Κ3, Δ'2, Δ΄2β, θαζώο θαη ηξία (3) ηεο 

Εώλεο 2 (Ε2), Κ1, Δ'3, Δ΄3β είλαη ρσξνζεηεκέλα ζηνλ ίδην πεξηθξαγκέλν ρώξν, κε 

κία (1), αληίζηνηρα, ειεθηξηθή παξνρή Μέζεο Σάζεο 20kV, 800kVA, γηα θάζε ηξηάδα, 

από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ  

Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ ππόινηπσλ ελλέα (9) αληιηνζηαζίσλ γίλεηαη από έμε  

(6) αλεμάξηεηεο παξνρέο Μέζεο Σάζεο 20kV, 400kVA, θαη ηξεηο (3) παξνρέο 

Υακειήο (400 V) από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

Ζ αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία ησλ αληιηνζηαζίσλ παξέρεηαη κε αεξνθπιάθηα, ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο. Ζ πιήξσζε ησλ αεξνθπιαθίσλ γίλεηαη κε 

αεξνζπκπηεζηέο, εγθαηεζηεκέλνπο ζην ρώξν ησλ ππέξγεησλ αληιηνζηαζίσλ.  

Σα πξνηεηλόκελα έξγα πεξηιακβάλνπλ: α) πδξαπιηθέο β) ειεθηξνινγηθέο 

παξεκβάζεηο ζηα 15 πθηζηάκελα αληιηνζηάζηα, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαξξνώλ. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, δίλεηαη πεξηγξαθή ησλ πξνβιεπόκελσλ 

παξεκβάζεσλ, γηα ηα νπνία ζπληάζζεηαη ην παξόλ ΑΤ-ΦΑΤ, θαζώο θαη ησλ 

νξηζηηθώλ κειεηώλ, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζην παξειζόλ, κε βάζε ηηο νπνίεο, 

δεκνπξαηήζεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πθηζηάκελα έξγα.   
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5.6.2  Πεξηγξαθή Δξγσλ-Παξεκβάζεσλ 
 
Υδραυλική Εγκαηάζηαζη 

Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ παξνρνκέηξσλ ζε όια ηα αληιηνζηάζηα 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ αεξνζπκπηεζηώλ ζε δώδεθα (12) αληιηνζηάζηα 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ αεξνζπκπηεζηώλ ζε όια ηα 

αεξνθπιάθηα 

- Αληηθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ηνπ δηθηύνπ, 

βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, δηθιείδεο, αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο, ηεκάρηα εμάξκσζεο 

- Δγθαηάζηαζε αεξνεμαγσγώλ ηξηπιήο ελέξγεηαο ζηελ έμνδν ηεο ζσιήλσζεο από 

θάζε γεώηξεζε, ζε όια ηα αληιηνζηάζηα 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ αεξνεμαγσγώλ κνλήο ελέξγεηαο ζε όια ηα αεξνθπιάθηα 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαθόξπθσλ ραιύβδηλσλ ζηειώλ ησλ γεσηξήζεσλ θαη 

θιαληδώλ ζύλδεζεο ζσιελώζεσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ  

- Δγθαηάζηαζε βαιβίδσλ κείσζεο πίεζεο ζε δύν (2) αληιηνζηάζηα, γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ ησλ WC ηνπο από ην δίθηπν 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο πίεζεο ζηα δίθηπα, εζσηεξηθά ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη ζηα αεξνθπιάθηά ηνπο 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο ζηάζκεο ζηηο δύν δεμακελέο ξύζκηζεο 

-  Δγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ εθθέλσζεο ππόγεησλ αληιηνζηαζίσλ θαη θξεαηίσλ 

- Σξνπνπνίεζε ηεο όδεπζεο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ, ζην ηκήκα κεηά ηελ έμνδν 

ηεο γεώηξεζεο, ζε ηξία (3) αληιηνζηάζηα  

- Δπηζθεπή-πληήξεζε ηεο Πνκόλαο ηεο Γεώηξεζεο Ν2 

- Δγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ θπζηθνύ αεξηζκνύ ζηα αληιηνζηάζηα ησλ πνκνλώλ  Κ4 θαη 

Ν2 θαη ζε απηό ηεο γεώηξεζεο Δ΄3 
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Ηλεκηρολογική Εγκαηάζηαζη 

Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

- Δγθαηάζηαζε Μεηαζρεκαηηζηή Μέζεο/Υακειήο 20/0.4kV ζην αληιηνζηάζην ηεο 

Γεώηξεζεο Δ΄1 

- Αληηθαηάζηαζε θαισδίσλ ππνβξπρίσλ αληιηώλ, ιόγσ κηθξόηεξεο, από ηελ 

απαηηνύκελε, δηαηνκήο ησλ πθηζηάκελσλ  

- Δγθαηάζηαζε/εθεδξεία εθθηλεηώλ νκαιήο εθθίλεζεο (soft starters) 

- Δγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ ζηηο θπςέιεο Υακειήο Σάζεο 

-Δγθαηάζηαζε Οξγάλσλ Μέηξεζεο ηεο Θεξκνθξαζίαο-Θεξκνζηαηώλ ησλ 

Ζιεθηξνθηλεηήξσλ ησλ αληιηώλ  

- Δγθαηάζηαζε ηξηώλ (3) ακπεξνκέηξσλ ζην αληιηνζηάζην ηεο Γεώηξεζεο Γ16.   

 

5.6.3 Δθπνλεζείζεο Οξηζηηθέο κειέηεο 

Γηα όια, δειαδή, θαη ηα 15 αληιηνζηάζηα έρνπλ εθπνλεζεί Οξηζηηθέο Μειέηεο, ην 2006 

 

5.6.4. Καηαζθεπαζζέληα έξγα  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ νξηζηηθώλ κειεηώλ έγηλε δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ 15 

αληιηνζηαζίσλ  
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5.7 Γεληθή δηάηαμε εξγνηαμίσλ – ρώξνη εθθόξησζεο – ρώξνη απόζεζεο 
πιηθνύ θαη ρώξνη απόζεζεο άρξεζησλ πιηθώλ 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη εύξπζκα ην εξγνηάμην θάζε αληιηνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

όια ηα κέζα θαη ηηο δηεπθνιύλζεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απξόζθνπηε εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ (ηειεθσληθή ζύλδεζε, ειεθηξνδόηεζε, ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ζε πόζηκν 

λεξό). 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν Αλάδνρνο ζα ρσξνζεηήζεη θαη θαηαζθεπάζεη ηηο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δίθηπα. Οη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

 Aπνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα πιηθά θαη κεραλήκαηα 

 Γηακόξθσζε ρώξνπ γξαθείνπ 

 Υώξνπο πγηεηλήο-εζηίαζεο θαη Α’ Βνεζεηώλ 

 Υώξνπο απόζεζεο άρξεζησλ πιηθώλ 

Ο Αλάδνρνο κεηά από έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο ππεξεζίαο ζα θαζνξίδεη ηνπο ρώξνπο 

απόζεζεο ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ηνηρνπνηηώλ θαη άρξεζησλ εμνπιηζκώλ. 

 

5.8 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθώλ 

Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ πιηθώλ είλαη νη εμήο: 

Όινη νη αλάδνρνη (ππεξγνιάβνη) ζα ελεκεξώλνπλ, κέζσ ηνπ Κύξηνπ Αλαδόρνπ, πνπ 

ζα ελεκεξώλεη άκεζα ηηο Αξρέο, γηα ηπρόλ επηθίλδπλεο νπζίεο, πνπ ρξεηάδνληαη 

αζθαιή απνθνκηδή. 

Ο Κύξηνο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ιήςε όισλ ησλ ινγηθώλ πξνθπιάμεσλ γηα 

ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηώλ, θαζώο θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ 

κεηαθνξάο ζε θαηαρσξεκέλε εηαηξεία. 

Σα παξαθάησ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

ζην εξγνηάμην: 

 Λάδηα 

 Γηαιύηεο 

 Σζηκέλην 

 Δπνμεηδηθά πιηθά 

 Βαθέο θαη θόιιεο 

 Δύθιεθηα πιηθά 
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Οη ρξήζηεο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ ζα είλαη γλώζηεο ησλ απαηηήζεσλ αζθαινύο 

απνζήθεπζεο, ζήκαλζεο αζθαιείαο θαη ρξήζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εξγαζία επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Τπελζπκίδνληαη ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

νη απαηηήζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, θάζε είδνπο 

ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη κεραλήκαηα, ιάδηα παληόο είδνπο 

ελέκαηα θιπ. απνηεινύλ ειεγρόκελα απνξξίκκαηα θαη ζα πξέπεη λα 

απνκαθξύλνληαη από ην εξγνηάμην, ε δε δηάζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Απαγνξεύεηαη ε ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ λεξώλ από θάζε είδνπο 

ιάδηα, θαύζηκα θιπ.  Οκνίσο, απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε παιαηώλ ιαδηώλ επί ηνπ 

εδάθνπο.  Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ 98012/2001/96 ( ΦΔΚ 40Β) ( πάγηνο 

πεξηβαιινληηθόο όξνο)   

Γηα ηα πγξά απόβιεηα ηζρύνπλ νη εθάζηνηε Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο (πάγηνο 

πεξηβαιινληηθόο όξνο)   

 

5.9 Γηεπζεηήζεηο ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. 

Οη ρώξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο, πνπ πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο, ζα 

ζπληεξνύληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη όηη παξακέλνπλ ηαθηνπνηεκέλνη, θαζαξνί από 

πγεηνλνκηθήο απόςεσο θαη αζθαιείο, εηδηθά, όζνλ αθνξά ηελ πξνθύιαμε από 

ηξσθηηθά. 

Υώξνη ελδηαίηεζεο Σα παξέρεη ν εθάζηνηε αλάδνρνο θαη βξίζθνληαη ζηνλ 

ρώξν ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ αλαδόρνπ. 

Λνπηξά θαη ρώξνη   

Δμππεξέηεζεο Σα παξέρεη ν εθάζηνηε αλάδνρνο θαη βξίζθνληαη ζηνλ 

ρώξν ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ αλαδόρνπ. 

Πξώηεο βνήζεηεο  Σηο παξέρεη ν εθάζηνηε αλάδνρνο 

 

5.10 Νπθηεξηλέο Δξγαζίεο 

Ζ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο επηηξέπεηαη ππό όξνπο θαη απαηηείηαη 

άδεηα ηεο αξκόδηαο Αξρήο (ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο). 

ηηο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηηο λπθηεξηλέο ώξεο ή ζε ρώξνπο ζθνηεηλνύο, 

επηβάιιεηαη ηερλεηόο θσηηζκόο δηάρπηνο θαη θαηά ην δπλαηόλ νκνηόκνξθνο, όρη 

εθηπθισηηθόο, ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ όζν θαη γηα ηελ δηαθίλεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ πιηθώλ. 

 



    
ΒΔΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΚΣΥΓΦΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΔΒ ΔΛΟΥΣ ΚΑΝΓΗΛΑΣ 

ΣΑΥ - ΦΑΥ                                                       16 
 

5.11 Τπαίζξηεο Δξγαζίεο – Κιηκαηνινγηθέο πλζήθεο 

ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο, πνιιέο θνξέο, ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

επηβάιιεηαη λα δηαθόπηνληαη νη εξγαζίεο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη από ηηο ζπλζήθεο 

απηέο. Οη εξγαζίεο επαλαιακβάλνληαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε αζθαιώλ ζπλζεθώλ 

εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα αλύςσζεο (γεξαλνί) 

απαγνξεύεηαη λα εγθαζίζηαληαη ζε πεξίπησζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ είλαη 

δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γεξαλώλ ζε πεξίπησζε ζενκελίαο, 

ελώ γηα ηελ εθ λένπ ιεηηνπξγία επηβάιιεηαη έιεγρνο. 

ε πεξίπησζε παγεηνύ ή ρηόλνο επηβάιιεηαη ρξήζε εθηξαρπληηθώλ κέζσλ, ζε όιεο 

ηηο πξνζβάζεηο, δηόδνπο θπθινθνξίαο θαη ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σέινο, γηα ηελ πεξίπησζε ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ην ζέξνο, 

εθαξκνγή έρνπλ νη Δγθύθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

140120/89, 130427/90 θαη 130329/95. 

 

5.12 Πξόζβαζε Ορεκάησλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο 

Θέζε 

 

ρεηηθά ρέδηα (Αλάδνρνο) 

 

5.13 Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ 

Οη εμήο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ: 

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 

 Θέζε θνπηηώλ πξώησλ βνεζεηώλ 

 ρέδην εθθέλσζεο εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνύ θιπ. 

 Δθθέλσζε θαη ζεκεία ζπλάζξνηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

 Σαπηόηεηα θαη ζέζε αξρεγώλ θαη αλαπιεξσηώλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο 

 Σαπηόηεηα θαη ζέζε αηόκσλ πνπ παξέρνπλ πξώηεο βνήζεηεο θαη αλαπιεξσηώλ 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε 

 Υξνλνδηάγξακκα ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο εξγνηαμίνπ 
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6. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟΝ 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Καηά ηελ δεκνπξάηεζε ν θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ιάβεη, ηελ απαηηνύκελε 

ηεθκεξίσζε Αζθαιείαο:   

 Καλόλεο Αζθαιείαο 

 Γηαδηθαζίεο Δξγαζίαο 

 Γηαδηθαζίεο γηα αλαθνξά Ππξθαγηάο, ηξαπκαηηζκνύ θαη επηθίλδπλσλ 

ζπκβάλησλ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκόζεη ζύζηεκα Α & Τ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο, 

ζύκθσλεο κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο Α & Τ ζηελ 

Δξγαζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκόδεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ γηα ηελ Α & Τ θαη ζα παξαθνινπζεί ηηο κεζόδνπο εξγαζίαο, νύησο ώζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο από 

αηπρήκαηα ή δεκηέο. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο, πνπ είλαη ππό ηελ επζύλε ηνπ.  Δπίζεο, επηβάιιεη, ηπρόλ, 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο, πάληα ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβάζεσλ, 

πνπ έρνπλ ππνγξαθεί, θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ Α & Τ ζηελ Δξγαζία. 

Κύξηνο ζηόρνο είλαη ε επίηεπμε αζθαινύο θαη πγηνύο πεξηβάιινληνο, ζε όια ηα 

εξγνηάμηα. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί, ελ κέξεη, κε ειέγρνπο ηνπ πληνληζηή 

Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ (ΑΑ) ή ησλ Σερληθώλ Αζθαιείαο (ΣΑ) ή ηνπ Γηαηξνύ 

Δξγαζίαο (ΓΔ), γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπλζεθώλ θαη δηαδηθαζηώλ, πνπ ελέρνπλ 

θηλδύλνπο, θαη ηελ δηόξζσζε απηώλ, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη αηπρήκαηα θαη 

ζπκβάληα κε πιηθέο δεκηέο. Καηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 

νη σο άλσ έιεγρνη κε εθπξόζσπν ηεο Γηεύζπλζεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ζα εθαξκόδεη πξόγξακκα 

επηζεώξεζεο γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.  Οη επηζεσξήζεηο απηέο ζα παξέρνπλ 

ζηνηρεία, ζε ζηαζεξή βάζε, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Αλαδόρνπ Καηαζθεπήο, όζνλ αθνξά ην 

θαηά πόζνλ θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

Τγηεηλή ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ρώξν εξγαζηώλ.  Απηό επηηξέπεη, επίζεο, ηνλ νξηζκό 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα 

θαη απαηηνύληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εξγνηαμίνπ, θαζώο θαη 

όιεο ηηο δεκόζηεο εγθξίζεηο, όηαλ απαηηνύληαη. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε 

εξγαζηώλ 
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 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο 

 ρέδην Α & Τ ( γηα ην ζηάδην θαηαζθεπήο) 

 ΦΑΤ ( πξώηε έθδνζε) 

 Μειέηε Μέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο θαη 

πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο) 

 Βηβιίν ππνδείμεσλ ΣΑ/ΓΔ 

 Ζκεξνιόγην Αηπρεκάησλ 

 πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη ν/νη ΑΑ,ν/νη ΣΑ θαη ΓΔ 

 Αλάξηεζε πηλάθσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο κε ην πξόγξακκα ησλ ΣΑ, ΑΑ θαη 

ΓE νύησο ώζηε λα ελεκεξώλνληαη νη ππάιιεινη γηα ηελ παξνπζία ηνπο 

 Έθδνζε αδεηώλ από ηνπηθνύο δεκόζηνπο/ηδησηηθνύο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ θαηαζθεπή. 

 Ύπαξμε ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα πεξηπηώζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο 

 Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί ν ΓΔ 

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξόβιεςε γηα πεξηνδηθέο αζθήζεηο πνπ εθηειεί 

ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζε ζέκαηα Τ & Α.  
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7. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΥΑΚΕΛΟ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 

(ΥΑΤ) 

Ο ΦΑΤ απνηειεί θαηαγξαθή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε, ε νπνία εζηηάδεηαη 

ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη, ζα ζέηνπλ ζε 

εγξήγνξζε εθείλνπο πνπ είλαη ππεύζπλνη, γηα ηα ηερληθά θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, 

όζνλ αθνξά ηνπο ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή, πνπ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

κειινληηθώλ θαηαζθεπώλ, ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, θαη ηειηθήο θαζαίξεζεο ή 

δηάιπζεο. 

Ο ΦΑΤ θαηά ην ζηάδην κειέηεο ζα πεξηέρεη κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 

θαζώο θαη εληνιέο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο, πνπ πηζαλώο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε, όρη κόλν θαηά ηα ζηάδηα 

κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, όπσο 

ζπληήξεζε, ηξνπνπνίεζε, θαζαξηζκόο θιπ.  Δλδεηθηηθά, απηέο νη εληνιέο θαη ηα 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ αζθαιή κέζνδν εθηέιεζεο δηάθνξσλ εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο, γηα απνθπγή θηλδύλσλ από δηάθνξα δίθηπα (παξνρήο ύδαηνο, 

ξεύκαηνο, αεξίνπ θ.ιπ.), αζθάιεηα από ππξθαγηά, έιεγρν ησλ αξκώλ ησλ θηεξίσλ 

κεηά από ζεηζκό θ.ιπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξεί θαη ζα θαηαγξάθεη, ζην ΦΑΤ θαη ζα παξέρεη εύθνιε 

αλαθνξά γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία. 

Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ ζα ζπιιέγεη όια ηα ζρέδηα «σο 

θαηαζθεπάζζε/σο εγθαηαζηάζε» ζε ζπλερή βάζε, γηα δηαηήξεζε, αλαθνξά θαη 

εηζαγσγή ζην ΦΑΤ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ πεξίνδν παξάδνζεο, ν Αλάδνρνο ζα 

παξαδώζεη ην πιηθό ηνπ ΦΑΤ ζηελ Γηεπζύλνπζα Αξρή γηα έγθξηζε. 

Όια ηα ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΦΑΤ, ζα είλαη δηαρσξηζκέλα κε ηέηνην 

ηξόπν θαη κε θαηάιιεινπο ηίηινπο, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ρξήζε ηνπ. 

Ζ θπξηόηεξε απαίηεζε από ηνλ ΦΑΤ θαη ν ηειηθόο ζηόρνο είλαη λα ιεηηνπξγεί, ώζηε 

λα κπνξεί λα δώζεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, εύθνια θαη κε αθξίβεηα. 

Άξα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο, θαη ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη, 

ζπζηεκαηηθά, ε όπνηα άρξεζηε ή επνπζηώδεο πιεξνθόξεζε ώζηε λα κπνξεί ν 

ηειηθόο ρξήζηεο θαη νη Γηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ λα έρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ώζηε λα 

θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
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ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζα ππάξρνπλ κόλν ηα Αξρεία ηνπ «σο 

θαηαζθεπάζζε» ζρεδίσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ γεληθήο δηάηαμεο έξγσλ ηεο κειέηεο. 

Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πξέπεη, απαξαηηήησο, λα πεξηιακβάλεη ην 

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. ην εγρεηξίδην απηό πξνζαξηώληαη όιεο νη 

ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εμνπιηζκώλ ή ζπληζησζώλ ησλ 

δηθηύσλ. Γελ πξέπεη όκσο λα πξνζηίζεληαη ζηνηρεία άζρεηα όπσο θαηάινγνη ή 

δηαθεκηζηηθά. 

Ζ ζύληαμε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο απνηειεί επζύλε ηνπ πληνληζηή 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ελώ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

δώζνπλ θαη νη πξνκεζεπηέο. 

ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη ε δνκή ηνπ Φαθέινπ. 
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1. ΔΡΓΟ 

1.1 Σίηινο Έξγνπ 

 
"ΑΡΓΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΔΛΟΤ ΚΑΝΓΗΛΑ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΙΑ" 

 

1.2  Σκήκα Έξγνπ 

 
"ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΟ ΔΛΟΤ ΚΑΝΓΗΛΑ Π.Δ. ΑΡΚΑΓΙΑ" 

 

1.3  Πεξηγξαθή 

Υξόλνο-αμία 

 

1.4  Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 

Γεκνο Σξίπνιεο 

 

2. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 

2.1 πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

 

2.2 Διέγρνπζα Τπεξεζία 

 

2.3 Αλάδνρνο/νη Καηαζθεπήο 

 

2.4 πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. 

 Ολνκαηεπώλπκν/α θαη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 

2.5 ΟΚΩ (Αιιειεπίδξαζε) 

Τπεξεζία  ‘Όλνκα ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

   

 

   

 

   

 
Σκήκα 3: ηνηρεία πξν ηεο θαηαζθεπήο. Μεηξών ηνπ ‘Έξγνπ. 
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3.1 Σερληθή Δθζεζε 

3.2 Παξαδνρέο Μειέηεο. 

3.3 πκβαηηθά ηεύρε  

3.4 ρέδην Γεληθήο Γηάηαμεο Δξγσλ 

 

Σκήκα 4: Αξρεία «σο θαηαζθεπάζζε» 

4.1 ρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» 

4.2 ηνηρεία γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ δηθηύνπ 

  Υαξαθηεξηζηηθά θαη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ιεηηνπξγία θαη  

  ζπληήξεζε. 

4.3 Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο. 

 

Σκήκα 5: Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

Γηα ηηο κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν επηζθεπή, ζπληήξεζε, θαζαξηζκόο, 

νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Παξάξηεκα ΑΤ - ΦΑΤ είλαη παξόληεο 

θαη ηα πξνηεηλόκελα κέηξα απνηεινύλ ζηαζεξή βάζε αλαθνξάο.  

 

 

Σρίπολη,   27-07-2022 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
 
 

 
 

 
ΜΠΛΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ με Α΄ β 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Προϊςταμένη Σμήματοσ Δομών 

Περιβάλλοντοσ 
 
 
 
 

ΙΔΕΡΗ ΕΤΑΝΘΙΑ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ με Α΄ β 

 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Διεφθυνςησ Σεχνικών  Ζργων 
 
 

 
 

ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Αγρον. Σοπογράφοσ Μηχανικόσ με Α΄ β 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (ΑΤ-ΥΑΤ) 
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