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ΥΙΟ ΜΑΙΟ 2016 

 
ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 



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

ΣΜΗΜΑ Α  

 

Γενικά  

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε:  

Πξόθεηηαη γηα έξγν νδνπνηίαο, γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή πξόζβαζε ζηα εζσηεξηθά 

νδηθά δίθηπα όισλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  Μαζηηρνρσξίσλ. 

 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:   

Οη  πξνβιεπόκελεο  εξγαζίεο  αθνξνύλ  θπξίσο  ηζηκεληνζηξώζεηο ηκεκάησλ δξόκσλ,  

πιαθνζηξώζεηο θαη θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο νδνύ από αξγνιηζνδνκή, ζηηο 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Μαζηηρνρσξίσλ. 

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαζηηρνρσξίσλ, ζηηο Κνηλόηεηεο Ππξγίνπ, Παηξηθώλ, 

Καιακσηήο, Ληζίνπ, Οιύκπσλ,  Μεζηώλ, Βέζζαο θαη Διάηαο. 

 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:  

Γήκνο Υίνπ 

 

5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ:  

Βαζηιηθή Γαιαβάγθα θαη Αζεκίλα Λπθνπξίλα. 

 

6. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά ηε 

θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο:  

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θάζεηο πνπ ζα εμαξηεζνύλ από ην ρξνλνδηάγξακκα 

πνπ ζα πξνζθέξεη ν εξγνιάβνο, αλάινγα κε ηνπο επηβαιιόκελνπο ρξόλνπο 

πεξάησζεο θαη, θπξίσο, ηα εξγαηηθά κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη.  

ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξνεγεζνύλ νη θαζαηξέζεηο, νη εθζθαθέο, ε θαηαζθεπή 

αξγνιηζνδνκήο, νη επηρώζεηο κε πξντόληα εθζθαθώλ, επηρώζεηο ή δηαζηξώζεηο πιηθνύ 

θαη πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ή αζθάιηνπ ή θαηαζθεπή πιαθόζηξσζεο. 

 

 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 

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

ΣΜΗΜΑ Β  

 

Κίνδςνοι πος ενδέσεηαι να εμθανιζηούν καηά ηην εκηέλεζη ηος έπγος 

 

1. Κίλδπλνη ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ.  

πλερήο θίλδπλνο γηα πηώζε ζε νξύγκαηα, πεδώλ - δηεξρόκελσλ νρεκάησλ, 

θίλδπλνη από πηώζεηο ησλ επηρξηζκάησλ θαηά ηελ θαζαίξεζε. 

  

2. Κίλδπλνη θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.  

Κίλδπλνο γηα θαηάξξεπζε πξαλώλ νξπγκάησλ. 

Κίλδπλνο από θαηαζηξνθή δηθηύνπ ΓΔΗ. 

 

3. Κίλδπλνη από ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ κε θηλεηά κέξε.  

Από ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ κε θηλνύκελα κέξε (ηζάπα) γηα ηελ δηάλνημε 

νξύγκαηνο ππάξρεη πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ, παγηδεύζεηο κειώλ, 

αθξσηεξηαζκνί.  

 

4. Κίλδπλνη θαηά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ. 

ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα κεηαθέξνληαη αδξαλή πιηθά είηε γηα εθζθαθή, 

είηε γηα επίρσζε, έηνηκν ζθπξόδεκα, ζηδεξννπιηζκνί, μπιόηππνη θιπ. Δπεηδή ην 

έξγν πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε δε κεηαθνξά ησλ 

θνξηίσλ γίλεηαη ελ κέξεη κέζσ νδώλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, Σνλίδεηαη όηη είλαη 

απαξαίηεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 

 

 

 

 

 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 

(Π.Γ. 305196, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΣΜΗΜΑ Γ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

ε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο 

5. ε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ. 

Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε ησλ δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιώλ δηόδσλ γηα 

ηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζηνπο ρώξνπο θαη ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ 

εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο. Δπίζεο πεξίθξαμε ηνπ 

εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγή εηζόδνπ αηόκσλ κε ερόλησλ εξγαζία θαζώο θαη δώσλ.  

Πξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ νδνζηξώκαηνο.  

Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από 

ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο.  

 

6. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.  

Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα 

ηπρόλ ραιάξσζε εθζθαθώλ θαη βιάβε ηεο θαηαζθεπήο αληηζηήξημεο. 

Θα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΗ ώζηε λα εληνπηζζνύλ 

νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο. 

 

7. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε.  

Κάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ, θαζώο 

θαη ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ  

 

8. Μεηαθνξά θνξηίσλ.  

πλερήο ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο  

Υξήζε ζήκαλζεο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο  

Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη ζην Ννζνθνκείν Υίνπ. 

Θα ππάξρεη ζην εξγνηάμην θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ 

 

 

 

 

 

 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)  

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

ΣΜΗΜΑ Γ 

Οπγάνωζη Δπγοηαξίος  

 

Σα βαξηά εξγαιεία θαη κεραλήκαηα αζθαιίδνληαη επηηόπνπ ελώ ηα κηθξόηεξα 

(εξγαιεία ρεξηνύ, κηθξνζπζθεπέο, αληιίεο) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο 

ρώξνπο απνζήθεπζεο κε επζύλε ησλ εξγαδόκελσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο 

πνζόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα 

θαπζίκσλ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε 

πόζηκν λεξό θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη 

θαηάιιεινπο ρώξνπο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ από δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). 

 



 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

 

 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ 

Ζ ΔΗΟΓΟ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΔΡΓΑ  

 

 

 

 

 

ΜΔΗΧΑΣΔ ΣΑΥΤΣΖΣΑ  



Φάκελορ Αζθαλείαρ & Τγείαρ (ΦΑΤ)  

(Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11)  

 

ΣΜΗΜΑ Α 

Γενικά  

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  

Πξόθεηηαη γηα έξγν νδνπνηίαο, γηα ηελ αζθαιή θαη θαιή πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό 

νδηθό δίθηπν όισλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαζηηρνρσξίσλ. 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαζηηρνρσξίσλ, ζηηο  Κνηλόηεηεο Ππξγίνπ, Παηξηθώλ, 

Καιακσηήο, Ληζίνπ, Οιύκπσλ,  Μεζηώλ, Βέζζαο θαη Διάηαο. 

3. Αξηζκόο άδεηαο: - 

 4. ηνηρεία ησλ θύξησλ ηνπ έξγνπ (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά 

αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο 

επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο) 

Ονομαηεπώνςμο Γιεύθςνζη Ζμεπ/νια 

κηήζεωρ 

Σμήμα ηος 

έπγος όπος 

ςπάπσει 

ιδιοκηηζία 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΜΑΣΙΥΟΥΩΡΙΩΝ 

 

ΠΤΡΓΙ,ΛΙΘΙ, 

ΠΑΣΡΙΚΑ,ΚΑΛΑΜΩΣΗ,ΟΛΤΜΠΟΙ, 

ΜΔΣΑ, ΒΔΑ, ΔΛΑΣΑ. 

 

  

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:  

Βαζηιηθή Γαιαβάγθα θαη Αζεκίλα Λπθνπξίλα. 

6. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:  

Ολνκαηεπώλπκν  Ιδηόηεηα  Γηεύζπλζε  Ηκεξ/ληα αλαπξνζαξκνγήο  

    

 

 

 



Φάκελορ Αζθαλείαρ & Τγείαρ (ΦΑΤ)  

(Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10.11) 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξλνπ:  

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο βειηίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ  εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαζηηρνρσξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Υίνπ. Αλαιπηηθά ζα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαίξεζεο, επαλαζθπξνδέηεζεο C16/20, 

πιαθόζηξσζεο, θαζαίξεζεο παιαηάο αξγνιηζνδνκήο, ζηηο θνηλόηεηεο Ππξγίνπ, 

Παηξηθώλ, Καιακσηήο, Ληζίνπ, Οιύκπσλ,  Μεζηώλ, Βέζζαο θαη Διάηαο ηεο Γ. Δ. 

Μαζηηρνρσξίσλ.    

2. Παξαδνρέο κειέηεο:  

Α. ΤΛΗΚΑ 
2.Α. 1. θπξνδέκαηα  

2.Α.2.    

Β. ΔΓΑΦΟ  
2.B.1.  Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο Μ$$  0.25  

2.B.2.  Γείθηεο εδάθνπο Κs (ΚΡa/cm)  200  

2.B.3.  πληειεζηήο ηξηβήο εδάθνπο/ζθπξνδέκαηνο  0.70  

2.B.4.    

Γ. ΔΗΜΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

2.Γ.1.  εηζκηθόηεηα πεξηνρήο  ΙΙ  

2.Γ.2.  εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο  α= 0.24  

2.Γ.3  Καηεγνξία εδάθνπο  Β  

2.Γ4.    

Γ. ΦΟΡΣΗΑ  

2.Γ.1.  ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25.00 ΚΝ/m2  

2.Γ.2.  Ίδην βάξνο γαηώλ 20.00 ΚΝ/m2  

2Γ3.    

 
Φάκελορ Αζθαλείαρ & Τγείαρ (ΦΑΤ)  

(Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10.11) 

 

ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Δπιζημάνζειρ  

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 ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.  



Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

1. Θέζεηο έξγσλ  

Δίλαη εκθαλείο.  

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 

ΚΑΝΔΝΑ.  

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

θίλδπλν  

ΟΤΓΔΜΙΑ.  

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ  

ΟΤΓΔΜΙΑ  

5. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

ΟΤΓΔΜΙΑ  

6. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε  

ΚΑΝΔΝΑ.  

7. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ  

ΟΤΓΔΜΙΑ  

8. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία  

ΚΑΝΔΝΑ 

 

Φάκελορ Αζθαλείαρ & Τγείαρ (ΦΑΤ)  

(Π.Γ. 305196, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11)  

ΣΜΗΜΑ Γ 

 
Οδηγίερ και σπήζιμα ζηοισεία  

 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο:  

Κακία 

 

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο:  

Κακία.  



 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ: 

Κακία   

 

4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόλεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο:  

Γελ ππάξρνπλ  

 

5. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο:  

Γελ ππάξρνπλ. 

 
Φάκελορ Αζθαλείαρ & Τγείαρ (ΦΑΤ)  

(Π.Γ. 305196, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11)  

ΣΜΗΜΑ Δ 

 

Ππόγπαμμα αναγκαίων επιθεωπήζεων και ζςνηηπήζεων ηος έπγος και ηων 

εγκαηαζηάζεών ηος  

 

Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη 

άκεζα από ην ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. 

Υίορ 19/05/ 2016  

 
       

              

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ        ΔΘΔΩΡΗΘΗ 
Ο ΠΡ/ΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ  Σ.Τ.Γ.ΥΙΟΤ 

 

     

      

ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΒΑΓΚΑ       

       

    ΠΑΠΑΛΑΝΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ  

ΑΗΜΙΝΑ ΛΤΚΟΤΡΙΝΑ    ΠΔ ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β’ 

       

 

       
      

      

     

      

       

       

     
     


