
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
του άρθρου 3, παρ. 12 του Π.Δ. 305/96 

1. 

Έργο: 

Υποέργο 1: 

 

Αναβάθμιση κοινόχρηστων 
χώρων, Δήμου Μετσόβου 
 
Εργασίες αναβάθμισης και 
υποδομών. 

2. Κύριος του Έργου Δήμος Μετσόβου 

3. Διευθύνουσα Υπηρεσία - Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία Δήμος Μετσόβου 

4. Προϊστάμενη Αρχή Δήμος Μετσόβου: Οικονομική 
Επιτροπή 

5. Μελέτη Δήμος Μετσόβου 

6. Τεύχη Δημοπράτησης Δήμος Μετσόβου 

7. 
Συντονιστές για θέματα ασφαλείας και 
υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του 
έργου 

 

8. Έναρξη εργασιών  

9. Συμβατική πρόβλεψη της διάρκειας του 
έργου 

Τέσσερις (4) μήνες 

10. Είδος εργοταξίου Προσωρινό 

11. Είδος έργου Τεχνικό Έργο Ανάπλασης 

12. Εγκριτικές αποφάσεις Υπ' αριθμ. .......... Απόφασης 

13. Ανάδοχος  

14. Επιβλέποντες  

15. Βοηθοί επιβλέποντες  

16. Συντονιστές για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 

 

17. Υπεργολάβοι - αντικείμενο  

18. Αριθμός συνεργείων  

19. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων  

20. Στοιχεία αναδόχου  

Για την ανάδοχος Κοινοπραξία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης και 
υποδομών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να 
τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

1.Αντικείμενο τεύχους  

Τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας) είναι 
υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο και αποτελούν συγκεκριμενοποίηση για τις ιδιαιτέρες 
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 ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από μέρους του 
Αναδόχου δεν μειώνει την ευθύνη του ούτε μεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην 
Υπηρεσία πέραν των προβλεπόμενων στην κειμένη νομοθεσία ευθυνών του Κυρίου του 
έργου. 

Το σχέδιο ασφαλείας και υγείας αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος 
ασφαλείας 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 υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εφαρμόσει τα οριζόμενα στον φάκελο ασφαλείας 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 οπότε εκτελεί επεμβάσεις με δική της 
ευθύνη και για δικούς της λογούς στο έργο. 
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2.Κείμενη νομοθεσία 

Το παρόν σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε από τον μελετητή του έργου, όπως 
υπογράφει παρακάτω, και ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, Κανονισμοί, 
Αποφάσεις κλπ.: 

- Τον. ν.4412/2016. 
- Το Π.Δ. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων 

εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
- Το Π.Δ.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και 

υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λ.π.». 

- Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων 
χρωμάτων». 

- Το Β.Δ.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων». 
- Το Π.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως 

αντλιοστασίων». 
- Η Υ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων». 
- Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 

ασχολουμένων μισθωτών». 
- Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 
- Το Π.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εις 

μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει». 
- Το Π.Δ. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 

υλών». 
- -Το Π.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.Δ. περί 

ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
- Το Π.Δ. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των 

απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων». 
- Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του 

Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». 
- Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών». 
- Το Π.Δ. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 
Μηχανικού». 

- Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας 
στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 

- Το Π.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 
- Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ.  αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 

που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση 
θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή». 

- Η Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας». 
- Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων». 
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- Το Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους 
(80/1107/ΕΟΚ)». 

- Το Π.Δ. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μετ. 
μόλυβδο και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία (82/605/ΕΟΚ)». 

- Το Π.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της 
εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων». 

- Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές 
και εργοταξιακά έργα» 

- Το Π.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία». 

- Το Π.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». 
- Το Π.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και 

– Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

- Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-
κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας». 

- Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές- 
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλέκτων και 
εκρηκτικών υλών». 

- Το Π.Δ. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα 
υπόγεια έργα». 

- Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».  

- Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός». 
- Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 

απασχόληση και άλλες διατάξεις». 
- Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών 

εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων». 
- Το Π.Δ. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.Δ. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 
- Το Π.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ». 

- Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου». 
- Το Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.Δ. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός 

και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
- Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με 

την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ατομικής 
προστασίας». 

- Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 
- Το Π.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 

χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 
307/86(ΦΕΚ 135Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 
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- Το Π.Δ. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 
89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές». 

- Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης 
στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 
και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών». 

- Το Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία 
τους, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

- Το Π.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την 
χρήση απ τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, 
σε 91/383/ΕΟΚ». 

- Το συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ».  
- Το Π.Δ. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

- Το Π.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». 

- Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου 
Εργασίας και των εποπτευομένων απ αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις». 

- Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

- Το Π.Δ.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή και 
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

- Η  Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 
- Το Π.Δ.  6/95(ΦΕΚ 6Α) «Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 

396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 
- Το Π.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/564/ΕΟΚ». 
- Το Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ και  

- Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

- Το Π.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα  

- προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
- Το Π.Δ. 18/96 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97 
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- Το Π.Δ. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 
- Το Π.Δ. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 
- Το Π.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση του 

Π.Δ. 17/96». 
- Το Π.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που 

αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο 
πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών». 

- Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 
κινδύνου κατά την μελέτη έργου» 

- Η Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑY), ως 
απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της 
μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο». 

- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2012/ ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕΔΙ 

3.Ειδικοί κίνδυνοι  

Συμφωνά 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 λόγω παραρτήματος δυνατόν να 
παρουσιαστούν οι εν λόγω κίνδυνοι. 

- Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε κινδύνους καταπλακώσεις, βύθισης 
σε άμμο -λάσπη ή πτώσης από ύψους κλπ (σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ) 

- Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης (σημείο 4 του 
Παραρτήματος ΙΙ) εάν υπάρχουν τέτοιοι αγωγοί κατά μήκος της χάραξης των 
αγωγών και για την εργασία με μηχανήματα (εκσκαφείς, γερανούς κλπ) 

- Εργασίες σε μέρη οπού υπάρχει κίνδυνος πνιγμού (σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΙ) 
για εργασίες σε αγωγούς σε σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο 

- Εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών δεν γίνονται λόγω του χαρακτήρα της περιοχής 
(κατοικημένη περιοχή) των έργων (σημείο 9 του Παραρτήματος ΙΙ). 

4.Γενικά 

4.1 Κίνδυνοι 

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

- Κίνδυνοι από χωματουργικές εργασίες για εργαζομένους 
- Κίνδυνοι από θραύση ορυγμάτων και πιθανή παρουσία νερού 
- Κατασκευή ξυλοτυπων και ικριωμάτων 
- Εργασίες σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών 
- Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
- Λειτουργία και κυκλοφορία μηχανημάτων 
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- 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 οι εργασίες εκτελούνται σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών και 
απαιτούν κατάληψη ολοκλήρου του εύρους της οδού. Σε περίπτωση που για λογούς 
κυκλοφοριακούς δεν επιτραπεί η κατάληψη ολοκλήρου του εύρους της οδού και ο 
αποκλεισμός της τότε λόγω της συνεχιζόμενης κυκλοφορίας τα μετρά ασφαλείας θα πρέπει 
να τηρούνται ιδιαιτέρως αυστηρά και πιθανόν να ληφθούν προσθετά. 

4.2 Γενικές ευθύνες αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει, ως 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, των οδών και των 
εγκαταστάσεων τους, των πεζών και των οχημάτων, των υπογείων 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 
εργαζομένους είτε εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον Κύριο του Έργου. 
Καλύπτει επίσης κάθε τρίτον, στο περιβάλλον και κάθε εμπράγματη αξία. Έχει επίσης ο 
Ανάδοχος την υποχρέωση να λάβει κάθε προσθετό μέτρο για την ικανοποίηση της 
παραπάνω απαίτησης ακόμα και αν το μέτρο αυτό δεν περιγράφεται στο παρόν τεύχος ούτε 
σαφώς προσδιορίζεται στην κειμένη Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μετρά ασφαλείας, να διάζεται 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 
υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης . Επισημαίνεται ρητά ότι τα αναφερόμενα στο σχέδιο 
και στον φάκελο μέτρων ασφαλείας και υγείας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και 
φροντίδα του Αναδόχου, θα γίνονται με δαπάνες του και είναι ένα ελάχιστο απαιτήσεων για 
την εργασία εντός υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης . 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 οποίο 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 ασφαλείας και υγειάς κατά την εκτέλεση του έργου 
και να διαβιβάζει πριν από την έναρξη των εργασιών στην επιθεώρηση εργασίας 
γνωστοποίηση η οποία θα συντάσσεται συμφωνά με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του εν 
λόγω Π.Δ. και γενικώς να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού. 
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Για υπόγεια τεχνικά έργα όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 225/89 (βάθος εκσκαφής άνω των 
6.00 μέτρων) ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού. Ειδικά η 
σύνταξη Μελέτης Μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελεί κατά το άρθρο 26 του 
ανωτέρω Π.Δ. συμβατική του υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περιοχές "ευαίσθητου πληθυσμού" όπως σχολεία, 
νοσοκομεία, γηροκομεία, εκκλησιές, γήπεδα κλπ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 
διευθύνσεις /διοικητικά συμβούλια να εξετάζει και να λαμβάνει ιδιαιτέρα μετρά ασφαλείας. 

4.3 Επίβλεψη 

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηρότερα 
μετρά ασφαλείας 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 προσθετά αυτά μετρά εκτός εάν αποδειχθεί 
ότι τα μετρά αυτά δεν ήταν αναγκαία. 

Η Επίβλεψη εάν εκτιμήσει ότι δεν τηρούνται τα μετρά ασφαλείας τα οποία προβλέπονται 
ή/και είναι αναγκαία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την λήψη ή αποκατάσταση των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας εντός λίαν συντόμου χρονικού διαστήματος ή /και να 
ζητήσει εγγράφως την διακοπή των εργασιών μέχρι την λήψη ή/και αποκατάσταση των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 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 587 € 
ανά ημέρα πλέον των άλλων νόμιμων μέτρων και διαδικασιών που μπορούν να ληφθούν. Το 
ποσόν αυτό παρακρατείτε από τον επόμενο λογαριασμό του έργου. 

Σε ιδιαιτέρες περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να 
προβεί σε κάθε νόμιμη ενεργεία και να λάβει (είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων) ή 
αποκαταστήσει τα απαραίτητα μέτρα 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 μέτρα είτε η ίδια είτε 
δίνοντας εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τους. 

5. Κανόνες ανά φάση εργασίας 

5.1 Γενικά 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη 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 
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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 φοράει 
κατά περίπτωση κατάλληλα ενδύματα (κράνη, σκληρά παπούτσια, ωτασπίδες, προσωπίδες, 
γάντια κλπ) και να φέρει τον σχετικό ατομικό εξοπλισμό. Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, 
αλυσίδες, ταυτότητες, δαχτυλίδια, 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 ακολουθεί πλήρως τις σχετικές οδηγίες, να πληρώνει τα έξοδα των 
αδειών και εγκρίσεων (αλλά όχι τις τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις) και να ακολουθεί με 
σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις εγκρίσεις και άδειες αυτές. Ρητά 
απαγορεύεται η άνευ σχετικής άδειας εκτέλεση εργασιών. Εάν ζητηθεί από 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, μέτρα 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 φορές 
απαιτηθεί από τον Κύριο του Έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα. Επίσης ο Κύριος του έργου 
μπορεί να ζητήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα Αναφορά Ασφαλείας του έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατρέχει τμήματα του έργου όταν απαιτείται με 
άφθονο νερό για την αποφυγή των οχλήσεων από σκόνες. 

Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει 
χωρίς αμέλεια στην Υπηρεσία τυχόν σύμβαντα καθώς και τις επισκέψεις αρμοδίων 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 



 

9 
 

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 διαστασιολογημένες, τοποθετημένες, στηριγμένες, αγκυρωμένες 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 άλλα τμήματα ή με μετέπειτα πρόσθετες κατασκευαστικές 
παρεμβάσεις αποκτούν την πλήρη φέρουσα ικανότητα τους επιτρέπεται να φορτίζονται 
μόνον κατά αντιστοιχία με την εκάστοτε 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 ταυτοχρόνως εργασιών σε διαφορετικά επίπεδα στην 
ίδια θέση εκτός εάν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των 
εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο από πτώσεις αντικειμένων κλπ. 

Εκτός των άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου από 
την Υπηρεσία τύπου 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. 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου 
Μετσόβου 

Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 109.500,00 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΤΗΛ.: 

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 
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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 ασφαλείας θα πρέπει οι εργαζόμενοι να 
είναι δεμένοι από σταθερό σημείο με ζώνη ασφαλείας. 

Θα πρέπει καθημερινά και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες θέσεις ή φάσεις της εργασίας να γίνεται 
επιθεώρηση για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας 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 ζημίες 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. 

Το άνοιγμα των καλυμμάτων των φρεατίων και εσχάρων θα γίνεται με την χρήση των 
ειδικών εργαλείων. Καλύμματα τα όποια έχουν σφηνωθεί λόγω παγετού δεν επιτρέπεται να 
αφαιρούνται με την βοήθεια φωτιάς (λόγω κινδύνου έκρηξης) ή άλλα μέσα. 

Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 

5.2 Εγκρίσεις 

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. 

Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών (ή αυτοτελούς φάσεως αυτών ή/και 
οποτεδήποτε απαιτείται) και για την συνεπαγόμενη ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να 
λάβει τις σχετικές εγκρίσεις (Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής 
Ρύθμισης, Τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ) 

Ο Ανάδοχος, εάν απαιτείται εκ του χαρακτηρισμού της οδού, πριν την έναρξη των εργασιών 
θα πρέπει να λαμβάνει σχετική έγκριση από την αρμόδια Δ.Ε.Κ.Ε. 

Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος (πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας) θα πρέπει να βεβαιωθεί 
με κάθε τρόπο ότι στον προβλεπόμενο χώρο εργασίας δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατασκευή 
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από την οποίαν 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 ασφαλείας και υγείας που θέτουν οι Υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικές 
για τον Ανάδοχο και θα εκτελεστούν αδαπάνως (εκτός εάν περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο). 

5.3 Δοκιμαστικές Τομές 

Ο Ανάδοχος μετά την λειψή των σχετικών στοιχείων και εφόσον κριθεί από την Υπηρεσία ότι 
απαιτείται θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές τομές για την συμπλήρωση των στοιχείων ή 
την επιβεβαίωση τους. Για την πραγματοποίηση τους και την συνεπαγόμενη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας πρέπει να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. 

Οι δοκιμαστικές αυτές τομές θα εκτελούνται με την δέουσα προσοχή. 

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των δοκιμαστικών τόμων θα τοποθετηθεί 
στους κόμβους σήμανση αναγγελίας η όποια αποσύρεται με την έναρξη των εργασιών Οι 
πινακίδες αυτές θα είναι του παρακάτω τύπου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗ .../.../.... 

ΛΗΞΗ .../.../... 

Με την περαίωση της εργασίας των δοκιμαστικών τόμων και μέχρι την έναρξη των εργασιών 
στην συγκεκριμένη θέση (εφόσον δεν υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος) 
θα τοποθετηθεί στους κόμβους σήμανση η οποία αποσύρεται με την έναρξη των εργασιών 
Οι πινακίδες αυτές θα είναι του παρακάτω τύπου. Σε περίπτωση σχετικής εντολής από την 
Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συντήρηση του ορύγματος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να προβεί στις απαραίτητες εργασίες το αργότερο εντός 24 ωρών. Σε ειδικές περιπτώσεις 
μεγάλης επικινδυνότητας είναι δυνατόν να ζητηθεί η άμεση εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις εργασίες αυτές άμεσα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 

Ο Ανάδοχος από την εκτέλεση των δοκιμαστικών τομών και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση 
της οδού έχει την υποχρέωση καθημερινού έλεγχου των ορυγμάτων και των επιχωσεων και 
συντήρησης τους για την αποφυγή ατυχημάτων. 

5.4 Έναρξη κυρίως εργασιών 

Ο Ανάδοχος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των 
αγωγών οφείλει να εγκαταστήσει σήμανση αναγγελίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι 
οποίες αποσύρονται με το πέρας των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι των παρακάτω 
τύπων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΣ ............. ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΕΝΑΡΞΗ .../.../.... 
ΛΗΞΗ .../.../... 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 
ΑΠΟ ..../..../.... ΕΩΣ .../..../.... 

Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν μόνιμα στις απαραίτητες θέσεις πινακίδες του παρακάτω 
τύπου: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

5.5 Κοπή ασφαλτοτάπητα 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο (η ενδύματα ζωηρού χρώματος 
κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα), γάντια και υποδήματα 
ασφαλείας. Επίσης ωτασπίδες για την αντιμετώπιση του θορύβου και μάσκες για την 
αντιμετώπιση της σκόνης. 

Η κίνηση των μηχανημάτων θα γίνεται σε οριοθετημένη με κώνους λωρίδα. Οι κώνοι θα 
απέχουν το πολύ 1,50 μέτρα ο ένας από τον άλλον και θα τοποθετείται η προβλεπόμενη 
από τον Νόμο σήμανση. Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν 
απαιτείται. 

Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία πριν την εκσκαφή θα προηγείται καθαρισμός 
και πλύσιμο του. 

5.6 Εκσκαφή ορυγμάτων 

Α. Εκσκαφή ορυγμάτων 

Ολοι οι εργαζομενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο ( 
η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα 
εξαρτηματα) γαντια και υποδηματα ασφαλειας. Επισης εαν απαιτειται ωτασπιδες για την 
αντιμετωπιση του θορυβου και μασκες για την αντιμετωπιση της σκονης. 

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού να 
παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 

Τα ορυγματα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος. Τα πλατη των ορυγματων που 
οριζονται στην παρουσα μελετη είναι επαρκη για την καθε διαμετρο αγωγου που 
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προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδικες περιπτωσεις σε συννενοηση Αναδοχου και 
Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα πλατη εκσκαφων. 

Επισφαλή τμήματα των πρανών πρέπει να κατακρημνιζονται (ή να υποστηλωνονται, 
επενδυονται κλπ) προσεκτικα από εμπειρο προσωπικο και με τον καταλληλο εξοπλισμο (δυο 
τουλαχιστον) για να αποφευχθουν ατυχηματα απόξαφνικη τους πτωση. Ειδικα πρεπει να 
ελεγχεται η αναπτυξη τετοιων καταστασεων μετα από ισχυρες βροχοπτωσεις, καταπτωσεις 
πρανων κλπ. 

Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγματος ξανασκαμμενων 
ή εν γενει χαλαρων εδαφων λογω του μεγαλου κινδυνου καταπτωσεων στα εδαφη αυτα. 

Β. Αντιστήριξη 

Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 μετρων ή ανεξαρτητως 
βαθους οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους 

Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως με την εκσκαφη η οποια προηγειται ελαχιστα και μονον 
οσον επιβαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα είναι συνεχης και δεν θα 
περιλαμβανει τμηματα χωρις συνοχη ή χαλαρα. 

Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη Εκθεση, στις Τεχνικες 
Προδιαγραφες και στα σχεδια της μελετης. Γενικα πρεπει να λαμβανονται υποψη ολοι οι 
παραγοντες που επηρρεαζουν την ευσταθεια του ορυγματος. 

Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να εμποδιζεται η πτωση 
λιθων και χωματων μεσα στο ορυγμα. 

Οι εργαζομενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται από την 
προστατευμενη περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να γινεται γρηγορα 
ωστε να ελαχιστοποιειται ο κινδυνος αλλα και με σχολαστικη προσοχη και κατω από τις 
οδηγιες του υπευθυνου μηχανικου του Αναδοχου. 

Η συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , μηχανηματων κλπ πρεπει να 
γινεται εκτος του πρισματος ολισθησης του πρανους ωστε να αποφευχθει η φορτιση της 
αντιστηριξης και η αστοχια της. 

Η αντιστήριξη μπορεί να μετατραπεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μόνον μετά από σχετική 
αναθεώρηση της μελέτης και έγκριση αυτής. 

Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπιχωσης του 
ορύγματος. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραμείνει για λόγους ασφαλείας και 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Γ. Προστασία από εισροή υδάτων 
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Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυματων από το υφισταμμενο δικτυο) πρέπει να 
απομακρύνεται αμεσως με άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο σύστημα 
ομβρίων(υπογεια νερα) ή σε καταλληλο αποδεκτη (λυματα). 

Ιδιαιτερη σημασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να μην προκαλεσει προβληματα στις 
γειτονικες κατασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα. 

Δ. Περίφραξη ορύγματος - Εργοταξίου 

Ο Αναδοχος οφειλει να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις 
καταλληλη σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του εργοταξιου και των ορυγματων και για την 
φωτεινή σηματοδοτηση, την σημανση, τις οριζοντιες διαγραμμισεις, τις καλωδιωσεις και την 
σχετικη υποδομη σηματοδοτησης και ηλεκτροφωτισμου. 

Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας τόσο για τις ημέρες όσο και για τις 
νύκτες των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών 
και τροχοφόρων. Για λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει 
και θα ολοκληρώνεται κατά διαδοχικά τμήματα που το μήκος καθενός θα ισούται με την 
απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων εκτός αν άλλως κρίνει η Υπηρεσία. 

Η τάφρος περιφράσσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον αυτού. 
Συγκεκριμένα τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους (ύψους) 
0,80 m, το οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε 
κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 

α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 km) ή 
ανοιχτούς χώρους (μεγάλες ταχύτητες ανέμου) και 

β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους 

Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από 20 m και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος της 
εκσκαφής σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα ελαχίστου πλάτους 0,60 
m τοποθετούμενα με την έννοια του πλάτους των κατά μήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η 
μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη του 1,5 m. 

Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα εξαρτώμενο 
από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών επιβάλλεται η δια 
πλέγματος πλήρης περίφραξη της τάφρου. 

Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται σταθερή 
περίφραξη τύπου πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 0,60 μ. 
αντίστοιχα (πλέον του πλέγματος περίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της 
τάφρου). 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς μέσου 
σήμανσης. 
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Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και τον 
διάδρομο κίνησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να 
δημιουργείται και άλλη λωρίδα μειωμένου πλάτους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα πραγματοποιείται η κίνηση μηχανημάτων 
και εργαζομένων. Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την 
κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με κώνους οι οποίοι 
τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Ε. Διαβάσεις 

Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την κυκλοφορία των περιοίκων και την άνετη και 
ασφαλή πρόσβαση στις κατοικίες και τα καταστήματα τοποθετώντας και την απαιτούμενη 
σήμανση. Εάν κατασκευαστούν διαβάσεις θα σημαίνονται και θα φωτίζονται και θα είναι 
σύμφωνες με τον πίνακα 3. 

Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00 m 
και από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της 
κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 km/h εκτός αν 
λειτουργεί φωτεινή σήμανση. 

Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ρίχτυ είναι το 
πολύ 16,5 εκ. και το πάτημα κατ’ ελάχιστο 27,5 εκ. 

Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 μ. και 
1,00 μ. (χειρολησθήρας). Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ ελάχιστον 0,60 μ. σε περιοχής 
μικρής συνάθροισης κοινού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, 
γήπεδα). 

Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του οδοστρώματος, 
πριν την έξοδο από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών σημαίνονται με 
την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές 
φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις μεταξύ δύο διαβάσεων 
καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3. 

Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της 
κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών. 

Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους 
σύμφωνα με τον πίνακα 4. 

Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε μήκος 
υπερβάλλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να 
εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των 
αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή 
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προσπέλαση (χρήση ή δημιουργία ράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθ' όλο το μήκος της 
διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται πλέγμα ή στερεά προσαρμοσμένα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το 
πλάτος των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ. 

ΣΤ. Λειτουργία και κίνηση μηχανημάτων και οχημάτων 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων όσον αφορά στην λειτουργιά και κυκλοφορία των μεταφορικών του 
μέσων και μηχανημάτων. 

Η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων πρέπει να γίνεται εντός οριοθετημένης από 
κώνους λωρίδας. 

Εάν τα μηχανήματα παραμένουν στο εργοτάξιο μετά το πέρας των εργασιών καλύπτονται 
από την περίφραξη κλειδώνονται και ασφαλίζονται. 

Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορυγματος ιση με: s 
=2*P + 0,02*hοπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το βαθος εκσκαφης σε μετρα με 
ελαχιστη τιμη του s ta 80 εκ. 

Δεν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζομενων πλησιον των μηχανηματων κατα την 
διαρκεια που αυτα εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν ληφθει προσθετα μετρα 
και δεν κινδυνευουν. 

Οι διαδρομοι κυκλοφοριας οχηματων και μηχανηματων εαν απαιτουνται θα εχουν επαρκες 
πλατος ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηματος ελευθερος χωρος τουλαχιστον 60 
εκ. 

Ζ. Σήμανση 

Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίους για εντός ή εκτός κατοικημένων 
περιοχών αντίστοιχα. 

Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος της προοδευτικά μειωμένου 
πλάτους λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι μεγαλύτερο 
από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι αυτές που 
ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απαίτηση 
την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 

Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφαλείας (εκτός εάν δεν 
γίνεται διαφορετικά η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οπότε πρέπει να ληφθούν 
ιδιαίτερα πρόσθετα μέτρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη 
υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές. 
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Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εαν απαιτείται. Απαγορεύεται η 
χρήση κορδέλας οδοποιίας ή άλλου συναφούς μέσου σήμανσης. Όλα τα σήματα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο και την εν γένει νομοθεσία, πρότυπα κλπ. 

Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας τόσο για τις ημέρας όσο και για τις 
νύκτες (βλέπε ιδιαίτερη παράγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 

5.7 Καταβιβασμός υλικών 

Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζομενων κοντα στον εξοπλισμο κατα την καταβιβαση για 
την υποβοηθηση του καταβιβασμου υλικων οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα 
προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και μεσα στο αντιστηριγμενο τμημα της 
εκσκαφης. 

5.8 Τοποθέτηση σωλήνων - Συνδέσεις 

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 αντιστηριγμενο τμήμα της εκσκαφής. 

Οι εργαζόμενοι εάν απαιτείται πρέπει να είναι δεμένοι με ανθεκτική ζώνη. 

5.9 Επανεπίχωση - Συμπύκνωση ορύγματος 

Κατα την ωρα εργασιας των μηχανηματων για την επανεπιχωση του ορυγματος κανενας 
εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της συμπυκνωσης της 
επανεπιχωσης κατα στρωσεις δεν θα εργαζονται παραλληλα τα μηχανηματα. 

Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθμιδωτα αναλογα με την προοδο της επανεπιχωσης. 

5.10 Αποκαταστάσεις - Ασφαλτικές εργασίες 

Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας. 

Το εργοτάξιο οριοθετείται ως εξής: 

α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν 
μεταξύ τους μέγιστη απόσταση 3.5 m. 

β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση 
γίνεται με κώνους όπως στην περίπτωση (α) ενώ από την πλευρά του πεζοδρομίου ή 
της νησίδας αν χρησιμοποιείται από πεζούς, με πλέγμα. 

Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά με 
την επανάληψη των πινακίδων σήμανσης οριζόμενα. 
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5.11 Δοκιμές δικτύου 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι κανονες 
ασφαλείας. 

5.12 Απομάκρυνση προσωρινών κατασκευών - Σήμανσης 

Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι στην κοινή 
χρήση, το τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρύνεται πλήρως η 
προσωρινή σήμανση και θα αποκαθίσταται η μόνιμη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά 
είχε καλύψει). 

Οι σχετικές προσωρινες κατασκευες μετα την αποπερατωση του εργου ή τμηματος αυτου 
θα καθαιρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το οδοστρωμα και ολο το φυσικο 
ή/και δομημένο περιβάλλον στην πρότερα του κατάσταση. 

6. Ειδικοί κανόνες 

Οι κανονες αυτοι ισχυουν συμπληρωματικα προς αυτους που αναπτυσσονται παραπανω και 
οι οποιοι και αυτοισκοπο εχουν να αντιμετωπιζουν κινδυνους που περιγραφονται εδω 
αναλυτικα. 

6.1 Νυκτερινές εργασίες - Νυκτερινή φωτεινή σήμανση 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου . Ο φωτισμος και 
τα φωτιστικα σωματα πρεπει να είναι ετσι διευθετημενα ετσι ωστε να εξασφαλιζεται 
φωτισμος τουλαχιστον 300 LUX ομοιομορφα κατανεμημενοςπου δεν θαπροκαλει θαμβωση 
και γενικα θα δημιουργει συνθηκες ασφαλους εργασιας και κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να 
υπάρχει και εφεδρικός φωτισμός ασφαλείας καθώς επίσης και ατομικοί φανοί κατάλληλου 
τύπου για όλους τους εργαζόμενους. 

Απαιτήσεις φωτεινής σήμανσης κατά την νύκτα ή ώρες μειωμένης ορατότητας: Κατά μήκος 
της περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας τοποθετείται φανός σε 
ύψος 1,20-1,35 μ. χρώματος κόκκινου στα δεξιά της επερχόμενης κυκλοφορίας και άσπρο 
στα αριστερά της αντίθετης κατεύθυνσης. Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών 
δίνονται στον πίνακα 5. 

6.2 Δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιτρέπεται με 
έμπειρο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας 
για εργασίες επεμβάσεων που έχουν σκοπό να αποτρέψουν ιδιαίτερα σημαντικούς 
κινδύνους (π.χ πλημμύρες). 

6.3 Πυροπροστασία 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊών στις 
εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεούται να φροντίζει: 

- Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 
αναφλέξιμα υλικά καί την κατάλληλη διάθεσή τους. 

- Για την χρηση καταλληλου εξοπλισμου 
- 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.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν υπαρχουν στον αγωγο, ορυγμα, 
φρεατιο ευφλεκτα αερια. 

- Να απαγορευεται η χρηση γυμνης φλογας στην εργασια. 
- 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 Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 

α. Ολα τα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα με πυροσβεστήρα τύπου 
ξηράς κόνεως 6 kg για μηχανήματα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα. 

β. Τα γραφεία με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr 

γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να 
απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση μεγαλύτερη των 75 μ. 

δ. Όλες οι θέσεις εργασίας με 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις 
πυροσβεστήρων θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 75 μ. από τις 
θέσεις εργασίας. 

6.4 Προστασία από υψηλούς θορύβους 

Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της 
σταθμης του θορυβου στην πηγη του οπως επιλογη των καταλληλων μηχανηματων, μονωση 
τακτικη συντηρηση,καταλληλη οργανωση της εργασιας. 

Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα ακοοπροστασιας οταν η ημερησια ατομικη ηχοεκθεση 
ενος εργαζομενου ή η μεγιστη τιμη της στιγμιαιας μη σταθμισμενης ηχητικης πιεσης 
υπερβαινει τα 90 dB(A) και τα 200 Pa αντιστοιχως. 

Τα ατομικα μεσα προστασιας θα είναι προσαρμοσμενα στα ατομικα χαρακτηριστικα του 
εργαζομενου και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση τους θα πρεπει να γινεται 
προσεκτικα ωστε να μην οδηγησουν λογωελλειψης ηχητικης επαφης του εργαζομενου με το 
περιβαλλον του σε ατυχηματα. 
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6.5 Προστασία από σκόνες 

Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και επανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της 
διαχυσης της σκονης και τυχον αεριων από μηχανηματα στην πηγη τους οπως διαβροχη, 
επιλογη των καταλληλων μηχανηματων, καλυψη κατεδαφιζομενων τμηματων, κατάλληλη 
οργανωση της εργασίας. 

Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας 

6.6 Προστασία από πτώσεις αντικειμένων 

Απαγορευεται η παραμονη η εργασια ατομων κατω ή πλησιον από μετακινουμενα φορτια, 
υλικα καθως και εκσκαφεις, γερανους κλπ μηχανηματα. 

Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος του 
ορυγματος εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγματοποιουνται πλησιον αυτου. 

Κατά την διάρκεια εκσκαφών και επενεπιχωσεων κανείς εργαζόμενος δεν θα εργάζεται 
εντός του ορύγματος. 

Απαγορεύεται η διακίνηση υλικών και εργαλείων με ρίψη από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. 

Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους αντικειμένων πλησίον των χειλών 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. 

6.7 Προστασία εργαζομένων από πτώση 

Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που να εμποδιζουν 
την πτωση ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην πτωση. Για τους λογους 
αυτους είναι απαραιτητη η χρησιμοποιηση εμπειρου προσωπικου. 

Τα ορυγματα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες πλάτους 
τουλαχιστον 60 εκατοστωνκατα το δυνατον επιπεδες, ελεύθερες από υλικα, εμποδια και εν 
γενει αντικειμενα. 

Εάν απαιτηθεί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δεμένοι με σχοινιά από κατάλληλα σταθερά 
σημεία. 

6.8 Προστασία από οχήματα 

Ολοι οι εργαζομενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας μηχανηματων και οχηματων θα φορουν 
ανακλαστικο γιλεκο η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα 
ανακλαστικα εξαρτηματα. 
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Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τμημα της οδου ή εγκαρσιες οδους 
με καταλληλη περιφραξη και πινακιδες. 

Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (με την συμφωνη γνωμη και συμφωνα με τις 
εντολες της Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε ωρες κυκλοφοριακης αιχμης ή 
εαν δεν υπαρχει για οποιονδηποτε λογο ορατοτητα). 

6.9 Μέτρα ασφαλείας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Οπως προβλεπονται στον Κανονισμο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, τις σχετικες 
τυποποιησεις της Δ.Ε.Η. , αλλους σχετικούς Κανονισμους και νομους. Μετρα ασφαλειας 
προβλεπονται στο αρθρο 21 του Π.Δ. 225/89. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας από επαφή με καλώδια 
κατά την εργασία μηχανημάτων και αυτοκίνητων. 

6.10 Απαιτήσεις αερισμού 

Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας. 

6.11 Επισκέψεις 

Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο 
προσωπικό του Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου. 

Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει ειδικη προς τουτο εντολη της Υπηρεσιας) η εισοδος 
τριτων προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει να λαβει πληρη ειδικα μετρα για 
την αποτροπη τετοιων γεγονοτων) και η διοργανωση επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων. 

Εάν υπάρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση για 
τους ενδεχόμενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο 
υποχρεούνται να φορούν συνεχώς και κάθε άλλο μεσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τωνεπισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί 
επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοταξιακούς χώρους με ευθύνη της Επίβλεψης. 

6.12 Εργασίες με εκρηκτικά 

Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη εγκριση της 
Υπηρεσιας και των αλλων αρμοδιων αρχων. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών 
υλών οπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση 
ατόμων και οχηματων από τους χώρους των εκρήξεων,λήψη προστατευτικών μέτρων για 
παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι δαπάνες που συνεπάγονται από τα 
παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποιος εχει και την αποκλειστικη ευθυνη. 

Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντόπισμο τυχόν παλαιών 
εκρηκτικών υλώνκαι να αναφέρει αμέσως το γεγονός αυτό στην Υπηρεσία και να 
ειδοποιήσει την αρμόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί 
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χωρίς να διατυπώσει καμμιά αντίρρηση , στις εντολές των παραπάνω Αρχών,χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση για αποζημίωσή του, για την ενδεχόμενη 
ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

Ολες οι σχετικες με εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται συμφωνα με τις 
ειδικες προβλεψεις του Κανονισμου Μεταλλευτικων και Λατομικων εργασιων και των 
ειδικων διατάξεων που ισχύουν 

6.13 Ειδικές περιπτώσεις 

Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα με εργασιες 
που προκαλουν ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και προβληματα σε υπηρεσιες 
αμεσης επεμβασης (π.χ. Πυροσβεστικη Υπηρεσια, ΕΚΑΒ). Είναι επισης υποχρεωμενος να 
διδει αμεσως πληροφοριες που του ζητουνται από αρμοδιες αρχες. 

6.14 Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφερομενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας 
(Διασωση, παροχη πρωτων βοηθειων κλπ) με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου 

6.15 Χρήσιμα στοιχεία από τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 

Στον φάκελο ασφαλείας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων 
αποχετευσης και δινονταισχετικες οδηγιες υπαρχουν σημαντικες οδηγιες οι οποιες πρεπει 
να ακολουθουνται με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου και κατα την διαρκεια 
της κατασκευης του εργου οπως για Προσωπικο, προστατευτικα ενδυματα και εν γενει 
ατομικο εξοπλισμο, ομαδικο εξοπλισμο, ατομικη και ομαδικη υγιεινη, λειτουργικες 
διαδικασιες εργασιας, επικινδυνη ατμοσφαιρα και τροποι μετρησης και αντιμετωπισης της, 
μετρα για πλημμυρες, ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισμο κλπ 

7. Λοιπά στοιχεία 

7.1 Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλής πρόσβαση θέσεων εργασίας 

1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγμα πρεπει να γινεται με σταθερη και ανθεκτικη κλιμακα 
με εξασφαλισμενη στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα δαπεδα, χειρολαβες 
ασφαλειας και προστατευτικη διαταξη που να αποκλειεις ανατροπη του χρηστη. 
Απαγορευεται η αναρριχηση ή η χρησιμοποιηση των μηχανηματων εκσκαφης. Οι κλιμακες 
θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο χρονικό διάστημα υπαρχουν εργαζομενοι εντος 
του ορυγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες σε 
αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25 μ. 

2. Απαγορεύεται η κάθοδος και η άνοδος στο όρυγμα του προσωπικού μαζί με βαριά 
φόρτια. 

3. Στις ενδεδειγμένες θέσεις πρέπει να υπάρχουν διακριτές σταθερές διαβάσεις ή 
γεφυρώματα ικανου πλατους προστατευμενα με κιγκλιδωματα για την διελευση των 
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εργαζομενων. Σε καθε περιπτωση απαγορευονται τα αλματα πανω από το ορυγμα ή η 
διελευση από μαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην περιπτωση διελευσης φορτιων. Οι 
πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 50 εκατοστα. Σε περιπτωση κλισης μεγαλυτερης 
των 12 μοιρων πρεπει να εχουν βαθμιδες, σε περιπτωση δε κλισης μεγαλυτερης των 30 
μοιρων σκαλοπατια. 

7.2 Ανάλυση πορείας κατασκευής κατά φάσεις 

Γενικά οι φάσεις κατασκευής του έργου είναι: 

 

 

7.3 Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Όπως ανωτέρω ορίζεται. 

7.4 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών - τρόπος αποκομιδής άχρηστων 

1. Τα υλικά τα οποία ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει στο έργο φυλάσσονται σε κατάλληλους 
χώρους που θα εξευρεθούν και θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του. 
Σε καμιά περίπτωση δεν τοποθετούνται σε οδούς ή/και κοινοχρήστους χώρους. 

2. Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων θα είναι περιορισμενη (τοπικα 
και χρονικα), ο χωρος αποθεσης αποτελει μερος του εργοταξιου και προστατευται αναλογα 
και θα γινεται με τροπο που δεν δημιουργει προβληματα κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων 
εκσκαφης (αποσταση τουλαχιστον 60 εκ ή οσο απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ. 

3. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται σε χώρο εγκεκριμμενο από τις 
αρμοδιες Αρχες. Σε καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της 
Υπηρεσίας μη αναλαμβανούσης καμμιά απολυτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου 
η/και αποζημίωση του Αναδόχου. 

4. Τα άχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα απομακρυνονται από την θεση 
του έργου. Τα προιόντα εκσκαφών γενικά ακομα και στην περίπτωση κατά την οποία 
χρειάζονται για την επίχωση του σκάμματος, θααπομακρύνονται απ'αυτό, μερικώς ή ολικώς, 
προσωρινώς ή και οριστικώς. Η προσωρινη εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα γίνεται σε 
χώρους κειμένους σε οιανδήποτε απόσταση από τον τόπο των εκτελουμένων έργων και 
διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

7.5 Διευθέτηση χώρων υγιεινής - εστίασης - Α βοηθειών 

1. Λογω του είδους και της φύσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους εντος 
κατοικημενης περιοχης) δεν είναι δυνατη η δημιουργια χωρων υγιεινης και εστιασης των 
εργαζομενων. 
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2. Σε κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 31 του Π.Δ. 225/89 

3. Για την μεταφορά άρρωστων, τραυματιών κλπ απαιτείται η μόνιμη παρουσία κατάλληλου 
οχήματος . 

7.6 Μελέτη κατασκευής ικριωμάτων 

 

7.7 Πίνακες ελέγχου 

Συνίσταται η χρήση των πινάκων έλεγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Το ύψος κώνων t και η απόσταση l μεταξύ των κώνων στην προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδα καθορίζεται με βάση την κατηγορία της οδού. 

Οι τιμές t και l δίνονται στον πίνακα 1. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ t l ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΝΩΝ 

ταχύτητα u<50km/h 40 cm 7 m 3 

ταχύτητα 50<u<70km/h 50 cm 5 m 5 

ταχύτητα u>70km/h 60 cm 3.5m 7 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήμανσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΑΤΟΥΣ 

ταχύτητα u<50km/h  3 

ταχύτητα u>50km/h  5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Μέγιστες Αποστάσεις μεταξύ Διαβάσεων Πεζών (συμπεριλαμβάνονται 
άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΚΝΗ 

ΔΟΜΗΣΗ 

ΑΡΑΙΗ 

ΔΟΜΗΣΗ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ * 

ταχύτητα u<50km/h 45 μ. 60 μ. 75 μ. 25 μ. 

ταχύτητα u>50km/h 60 μ. 75 μ. 100 μ. 50 μ. 

* Εκκλησίες, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.     

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Κυκλοφορίας σε mm 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ 

ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm 

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

μέχρι 55 12,5 8,0 

μέχρι 70 15 11,5 

μέχρι 90 20 13,0 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Αποστάσεις μεταξύ Φανών Επισήμανσης Εργοταξίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ταχύτητα <50km/h λωρίδα 

προοδευτικά μειωμένου 

πλάτους 

42 37 27 22 

ταχύτητα >50km/h λωρίδα 

προοδευτικά μειωμένου 

πλάτους 

35 30 20 15 

ταχύτητα <50km/h λωρίδα 45 40 30 25 
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Σταθερού μειωμένου 

πλάτους 

ταχύτητα >50km/h λωρίδα 

Σταθερού μειωμένου 

πλάτους 

38 33 23 18 

 Οδός με 

νησίδα 

Οδός χωρίς 

νησίδα 

Οδός με νησίδα Οδός χωρίς 

νησίδα 

Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες 
αποστάσεις τοποθετημένοι (αρχή, μέση, τέλος). 

Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής ή κακός και ανάλογα με την έκταση του 
εργοταξίου, το βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από την 
Επίβλεψη ο φωτισμός του Εργοταξίου. 

Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται με προβολείς 250 Watt οι οποίοι θα 
τοποθετούνται πάνω από κάθε πινακίδα. 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 


