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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔ 305/1996 

«Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 

212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

♦ ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα 

ηερληθά έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά). 

♦ ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν. 

♦ ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν. 

♦ ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. 

ΗΜΔΙΩΗ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί 
ζηνλ Κύξην  ηνπ έξγνπ. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 
ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ 
θαζώο θαη εξγαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε 
θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη 
εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία. 

εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 
Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο 
Επαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 

ΠΡΟΟΥΗ 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία. 

 

 

 

 

 



 
 

2.  ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΔΡΓΟ 

2.1 πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο , ηάδην Μειέηεο  

 Δήκνο 
Ακθίπνιεο 

 

 

 

Σερληθή Τπεξεζία 

Ολνκ/κν 

 

 

 

Γξακκαηηθνπνύινπ 

Μαξία 

Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο Σ.Ε. 

Δηεύζπλζε/ηειέθσλν/Αξ. 

θαμ/ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ 

Email 

 

 

Δεκνηηθό Καηάζηεκα Πξώηεο 

2324350212 

Email: 

mariagrammat@gmail.com 

 

2.2  πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο , ηάδην Καηαζθεπήο  

 Εηαηξεία 

 

 

Όλνκα  

 

 

 

 

Δηεύζπλζε/ηειέθσλν/Αξ. 

θαμ/ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ 

Email 

 

2.3 Αλάδνρνη Καηαζθεπήο 

 

 

 

 

 

 

Εηαηξεία 

 

 

 

Όλνκα αξκόδηνπ 

γηα επηθνηλσλία  

Δηεύζπλζε/ηειέθσλν/Αξ. 

θαμ/ζηνηρεία επηθνηλσλίαο/ 

Email 

 

 



 
 

3. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.1 Είδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ : 

Σν έξγν αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο, κε ηελ αζθαιηόζηξσζε 

ηκεκάησλ δεκνηηθώλ νδώλ εληόο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Νέαο Μπάθξαο, Νέαο 

Μεζνιαθθηάο, Νέσλ Κεξδπιίσλ θαη Παιαηνθώκεο, πνπ ζηελ παξνύζα θάζε είλαη είηε 

ρσκαηόδξνκνη είηε παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιεο θζνξέο, ιόγσ ειιηπνύο 

απνθαηάζηαζεο από ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο (αληηθαηάζηαζεο ησλ 

δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ) θαζώο θαη ιόγσ ηνπ 

απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ. 

3.2 Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ : 

Δήκνο Ακθίπνιεο (Σ.Κ. Νέαο Μπάθξαο, Σ.Κ. Νέαο Μεζνιαθθηάο, Σ.Κ. Νέσλ 

Κεξδπιίσλ θαη Σ.Κ. Παιαηνθώκεο) 

3.3 Αξηζκόο αδείαο : 

3.4 Κύξηνο ηνπ έξγνπ : 

Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Δήκνο Ακθίπνιεο 

3.5 ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

Δήκνο Ακθίπνιεο- Δεκαξρείν – 62041 Ρνδνιίβνο 

6. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ Φ.Α.Τ. : 

7. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Φ.Α.Τ. : 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ν ρξήζηεο ηνπ έξγνπ. 

 

4.   ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζε ηέζζεξηο Σ.Κ. ηνπ 

Δήκνπ Ακθίπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σ.Κ. Μεζνιαθθηάο  

Αζθαιηόζηξσζε ηνπ θέληξνπ ηνπ Οηθηζκνύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.659,00 η.κ. κε ηηο 
εμήο εξγαζίεο: ( Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε 
κεηαβιεηνύ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηώλ θαη Σάπεηαο θπθινθνξίαο 
πάρνπο 0,05 m) 

 

 



 
 

Σ.Κ. Νέαο Μπάθξαο 

Αζθαιηόζηξσζε ηξηώλ Δεκνηηθώλ Οδώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 720,00 κ.κ θαη πιάηνπο 

6,0 κ.κ. κε ηηο εμήο εξγαζίεο: (Γεληθέο εθζθαθέο, δάλεηα ρώκαηα, θαηαζθεπή 

επηρώκαηνο, βάζε νδνζηξσζίαο  πάρνπο 0,10 m,  αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαη  

ηάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m) 

Σ.Κ. Νέσλ Κεξδπιίσλ 

Αζθαιηόζηξσζε δύν Δεκνηηθώλ Οδώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 573,00 κ.κ. θαη πιάηνπο 

5,80 κ.κ. κε ηηο εμήο εξγαζίεο: ( Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  Αζθαιηηθή 

ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβιεηνύ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλσκαιηώλ θαη 

Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m) 

Σ.Κ. Παιαηνθώκεο 

Αζθαιηόζηξσζε δύν Δεκνηηθώλ Οδώλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 800,00 κ.κ. θαη κέζν 

πιάηνο 5,85 κ.κ. κε ηηο εμήο εξγαζίεο: ( Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,  

Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβιεηνύ πάρνπο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλσκαιηώλ θαη Σάπεηαο θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05 m) 

ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηώλ, ν πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα 

ελεκεξώζεη ηελ παξνύζα ζύληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

 

5 . KANONIΜΟΙ 

Οη θαλνληζκνί κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν Καηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα 
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

-  ΟΜΟΕ-Οδεγίεο Μειέηεο Οδηθώλ Έξγσλ 

-  Έδαθνο θαη ζεκειηώζεηο, DIN 1054 

-  O.S.M.E.O. (2001)  

 

6. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  

Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ 

ππνθαζηζηνύλ θαη δελ ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν Καηάινγνο ησλ παξαδνρώλ  πξέπεη λα 
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 



 
 

- Ίδην βάξνο  νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο :  25.00 ΚΝ/m3 

     - Ίδην βάξνο  αόπινπ ζθπξνδέκαηνο :  24.00 ΚΝ/m3 

     - Ίδην βάξνο  γαηώλ                                 :  20.00 ΚΝ/m3 

     - Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο tu-to           :  +7ν  , -3,5ν  

     - Γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο γαηώλ-επηρώκαηνο :  30ν  

     - Γσλία ηξηβήο γαηώλ/ηνίρνπ επηρώκαηνο            :  0ν  

     - πλνρή εδάθνπο επηρώκαηνο                       :  C=0 

 

 

 

 

7.   ΤΛΙΚΑ 

Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  πιηθώλ. 

• θπξόδεκα θαζαξηόηεηαο, δηακόξθσζεο θιίζεσο  :   C/8/10   

• Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα                                             :   C16/20 

• Υάιπβαο νπιηζκνύ                                                       :   Bst 500s 

 

Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8. ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα κέηξα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ απαηηεί ε ειιεληθή λνκνζεζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.  ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ   
 
Καηά  ηελ  επηζεώξεζε  ηνπ έξγνπ  πξέπεη λα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά θαη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα ηα ζεκεία εθείλα  ηα  νπνία, εθηόο από ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ 
λα πξνθαιέζνπλ ζην ίδην ην ηερληθό επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ηεο 
δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο.  Σα ζεκεία απηά είλαη: 

   
α) Σν νδόζηξσκα θαηά κήθνο  
β)  Η ζήκαλζε πνπ αθνξά ην έξγν  
  
 Η πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: 
 
 α) πληήξεζε ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο 
 β) πληήξεζε ηεο ζήκαλζεο ηεο νδνύ  
 
  

Οη αλάγθεο  ζπληήξεζεο  ηεο νδνύ  θάζε θνξά πξνθύπηνπλ από ηα απνηειέζκαηα 
ηεο νπηηθήο  επηζεώξεζεο ησλ ζεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 
   Η ηαθηηθή επηζεώξεζε ηνπ ηερληθνύ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ  κία θνξά ην 
κήλα. Οη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο ζα γίλνληαη ακέζσο κεηά από: 

 
• Κάζε  βξνρή  δηάξθεηαο άλσ ησλ 10 min 
 
• εηζκηθή δόλεζε  νπνηαζδήπνηε ηζρύνο 
 
• Οδηθό αηύρεκα ζηελ νδό 
 
• Ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή ηεο νδνύ 
 
• Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε θαηάζηαζε δπλάκελε 
           λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νδνύ 
 
 
 
 
 

10. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 
Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο 
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνποζπληεξεηέο/επηζθεπαζηέο ηνπ. 
- Δελ ππάξρνπλ πιηθά πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 
- Δελ ππάξρεη θακία ηδηαηηεξόηεηα ζηελ ζηαηηθή δνκή ηνπ έξγνπ 

 
 
 
 
 
 



 
 

11.  ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ AΝΣΙΜΔΣΩΠΙΔΙ ΣΟ     
ΔΡΓΟ 

 

τέδια Ανηιμεηώπιζης 

Έκηακηης Ανάγκης 

Σμήμα ηοσ Έργοσ Δνέργειες 

1 Μεξηθή θαηαζηξνθή  Οδόζηξσκα  – πξαλή Απνθαηάζηαζε 

2 Εκθάληζε 

ξεγκαηώζεσλ ζηελ 

επηθάλεηα 

θπθινθνξίαο 

Επηθάλεηα θπθινθνξίαο Απνθαηάζηαζε ησλ 

ξσγκώλ  

 
 
 

12. ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 
 

Οδηγίες για ηην εκηίμηζη ηων κινδύνων 

 
Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο 
θηλδύλνπ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ ζνβαξόηεηα ελόο θηλδύλνπ αλάινγα κε ηηο επηπηώζεηο 
ζην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. Η εθηίκεζε γίλεηαη κε θιίκαθα Υακεινύ – Μέζνπ – Τςεινύ θηλδύλνπ κε ηελ βνήζεηα 
ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Κσδηθόο εξγαζίαο : Κσδηθόο θηλδύλνπ: 

     Πηζαλόηεηα 
 
 
 
νβαξόηεηα  

Πηζαλό λα 
εκθαληζηεί 
αξθεηέο 
θνξέο ζην 
έξγν 
 

Πηζαλό λα 
εκθαληζηεί 
ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ζην 
έξγν  

Μπνξεί λα 
εκθαληζηεί κία 
θνξά ζην έξγν 

Απίζαλν λα 
εκθαληζηεί ζην 
έξγν 
 

νβαξόο 
ηξαπκαηηζκόο ή 
ζάλαηνο πνιιώλ 
αηόκσλ  

Τςειόο Τςειόο Τςειόο Μέηξηνο 
 

νβαξόο 
ηξαπκαηηζκόο ή 
ζάλαηνο ελόο 
αηόκνπ ή ειαθξύο 
ηξαπκαηηζκόο 
πνιιώλ αηόκσλ 

Τςειόο Τςειόο Μέηξηνο 
 

Υακειόο 

Ειαθξύο 
ηξαπκαηηζκόο 
ελόο αηόκνπ  

Μέηξηνο Μέηξηνο Υακειόο Υακειόο 



 
 

13. ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ- ΥΔΓΙΑ “AS BUILT” 

Ο πληνληζηήο Αζθαιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζην παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ “AS 

BUILT” ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ.  

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα παξαιάβεη απηό ην ΦΑΤ από ηελ Δ.Τ. σο κέξνο ηεο 

ππνβιεζείζαο κειέηεο. 

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηύμεη απηό ην ΦΑΤ πξνζζέηνληαο θαη 

βειηηώλνληαο  πιεξνθνξίεο όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα. 

Εηδηθόηεξα, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηύμεη εθηηκήζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα 

ηελ θάζε ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ  ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα επηζθνπήζεη θάζε εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο ηνπ 

κειεηεηή θαη ζα ζπκπιεξώζεη – βειηηώζεη ηηο εθηηκήζεηο επηθηλδπλόηεηαο, όπνπ 

απηό είλαη δπλαηόλ.  Απηό ζα απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΦΑΤ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο. 

 

     

  
 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Πξώηε 17 / 03 /2020 

Η πληάμαζα 
 
 
 

 Γξακκαηηθνπνύινπ Μαξία 
 Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Ε. 

Πξώηε 17/ 03 /2020 
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
 
 

Μεξηδάλνο Υξήζηνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πξώηε  17/ 03 /2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 
 
 

Ιαζσλίδεο Υαξάιακπνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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