
Α. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν 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 Έργο Ανάπλαση  - διαµόρφωση παρόδιων χώρων 
περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου  
 

2 Κύριος  έργου ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Τηλ.: 2831040000 

3 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία - 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

4 Προϊστάµενη Αρχή ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

5 Μελέτη - Τεύχη ∆ηµοπράτησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

6 Συντονιστές για θέµατα ασφάλειας 

και υγείας κατά την εκπόνηση της 

µελέτης του έργου 

 

7 Έναρξη εργασιών  

8 Συµβατική πρόβλεψη της διάρκειας 

του έργου 

 

9 Είδος έργου  

10 Είδος εργοταξίου  

11 Εγκριτικές αποφάσεις  

12 Ανάδοχος  

13 Επιβλέποντες ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 

14 Βοηθοί  Επιβλέποντες ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 

15 Συντονιστές για θέµατα ασφάλειας 

και υγείας κατά την εκτέλεση του 

έργου 

 

16 Υπεργολάβοι -αντικείµενο  

17 Αριθµός συνεργείων  

18 Μέγιστος αριθµός εργαζόµενων  

19 Στοιχεία ανάδοχου  

 

Στοιχεία όπως, εγκρίσεις και προβλεπόµενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας) είναι υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο και 

αποτελούν συγκεκριµενοποίηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύρυνση ή/και προσδιορισµό των 

απαιτήσεων που θέτει η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Το παρόν τεύχος προβλέπεται από το Π.∆. 305/96 και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο µέρος της Ε.Σ.Υ.  και 
ως εκ τούτου αποτελεί συµβατικό τεύχος. 

Η τήρηση των µέτρων ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν τεύχος από µέρους του Ανάδοχου δεν µειώνει την ευθύνη 

του ούτε µεταθέτει ευθύνες ή συνυπευθυνότητα στην Υπηρεσία πέραν των προβλεπόµενων στην κείµενη νοµοθεσία 

ευθυνών του Κύριου του έργου.  

Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας αναφέρεται στην κατασκευή του έργου και ο φάκελος ασφάλειας 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 υφισταµένων δικτύων αποχέτευσης ο Ανάδοχος είναι 



υποχρεωµένος να εφαρµόσει τα οριζόµενα στον φάκελο ασφάλειας 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 όποτε εκτελεί επεµβάσεις µε δική της ευθύνη και για 

δικούς της λόγους στο έργο. 

 

 

3. ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός Πίνακας Νοµοθετηµάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών Οδηγιών κλπ. υπάρχει στο τέλος του 

παρόντος τεύχους.  

 

 

4. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Π.∆. 305/96 το παρόν Έργο περιέχει από την φύση του εργασίες οι οποίες δυνητικά 

ενέχουν ειδικούς κίνδυνους για την ασφάλεια και υγειά των εργαζόµενων. Ήτοι από τον ενδεικτικό κατάλογο του εν λόγω 

παραρτήµατος δυνατόν να παρουσιαστούν οι εν λόγω κίνδυνοι: 

• εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κίνδυνους καταπλακώσεις, βύθισης σε άµµο -λάσπη ή πτώσης από 

ύψος 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 όπου 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). 

 

 

5. ΓΕΝΙΚΑ  

 

5.1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

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

κίνδυνοι από χωµατουργικές εργασίες για εργαζόµενους, 

κίνδυνοι από θραύση ορυγµάτων και πιθανή παρουσία νερού, 

κατασκευή ξυλοτύπων και ικριωµάτων, 

εργασίες σε δρόµους εντός κατοικηµένων περιοχών, κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, 

λειτουργία και κυκλοφορία µηχανηµάτων, 

λειτουργία ηλεκτρικών µηχανών, 

οργάνωση εργοταξίου ( φωτισµός, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, ρίψεις, αποθέσεις κλπ.), 

παρουσία (νόµιµη ή µη) επισκεπτών & 

εργασία κοντά σε δίκτυα ∆.Ε.Η. ή υπόγεια καλώδια. 

Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες εκτελούνται σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών και απαιτούν κατάληψη ολόκληρου του 

εύρους της οδού. Σε περίπτωση που για λόγους κυκλοφοριακούς δεν επιτραπεί η κατάληψη ολόκληρου του εύρους της οδού 

και ο αποκλεισµός της τότε λόγω της συνεχιζόµενης κυκλοφορίας τα µέτρα ασφάλειας θα πρέπει να τηρούνται ιδιαιτέρως 

αυστηρά και πιθανόν να ληφθούν προσθετά. 

 

5.2.  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

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 µέτρα ασφαλείας κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφάλεια  των εργαζόµενων, του έργου, της κυκλοφορίας, των οδών και των 

εγκαταστάσεων τους, των πεζών και των οχηµάτων, των υπόγειων αγωγών και καλωδίων και εν γενεί  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 

εργαζόµενους  είτε εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον Κύριο του έργου. Καλύπτει επίσης κάθε τρίτον, στο 

περιβάλλον και  κάθε εµπράγµατη άξια. 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 κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα  ασφάλειας, να διάθετε 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 ασφάλειας και υγείας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα του Ανάδοχου, 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.∆.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.∆.305/96. δηλαδή µεταξύ των άλλων να ορίσει 

συντονιστή σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και να διαβιβάζει πριν από την έναρξη των 

εργασιών στην Επιθεώρηση Εργασίας γνωστοποίηση η οποία θα συντάσσεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 

του εν λόγω Π.∆.  και γενικώς να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτού. 

Για υπόγεια τεχνικά έργα όπως αυτά ορίζονται στο Π.∆. 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 ασφάλειας 

(Μ.Μ.Υ.Α) αποτελεί κατά το αρθρο 26 του ανωτερω Π.∆. συµβατικη του υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσµου" όπως σχολεια, νοσοκοµεια, γηροκοµεια, 

εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση µε τις αρµοδιες διευθυνσεις /διοικητικα συµβουλια να εξεταζει και να λαµβανει 

ιδιαιτερα µέτρα ασφάλειας.   

 

5.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Η Επίβλεψη έχει το δικαιωµα να ζητησει εγγραφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηροτερα µέτρα ασφάλειας από 

εκεινα που αποτελουν συµβατικη του υποχρέωση ή προβλεπονται από την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία ή εχουν ζητηθει 

επιπροσθετως από τις Αρµοδιες Αρχες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµενος να λάβει χωρις καµµια καθυστερηση τα µέτρα 

αυτά. ∆εν δινεται καµµια προσθετη αποζηµιωση για τα προσθετα αυτά µέτρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα µέτρα αυτά δεν 

ηταν αναγκαία. 

Η Επίβλεψη εαν εκτιµησει οτι δεν τηρουνται τα µέτρα ασφάλειας τα οποία προβλεπονται ή/και είναι αναγκαία έχει το 

δικαιωµα να ζητησει εγγραφως την ληψη ή αποκατασταση των απαραιτητων µέτρων ασφάλειας εντος λιαν συντοµου 

χρονικου διαστηµατος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη των εργασιών µεχρι την ληψη ή/και αποκατασταση των 

απαραιτητων µέτρων ασφάλειας. Στην δευτερη αυτή περίπτωση η αποφαση πρεπει να είναι πληρως αιτιολογηµενη, η δε 

αιτιολογηση να κοινοποιειται στον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση µη συµµορφωσης ή καθυστερησης συµµορφωσης του αναδοχου σε οποιοδηποτε σχετικη εντολη της 

επιβλεψης µπορει να επιβληθει ποινικη ρητρα µεχρι 587   ανα ηµερα πλεον των άλλων νοµιµων µέτρων και διαδικασιων 

που µπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο παρακρατειται από τον εποµενο λογαριασµο του εργου. 

Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το δικαιωµα να προβει σε καθε νοµιµη 

ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε µεσω τριτων) ή αποκαταστησει τα απαραιτητα µετρα ασφάλειας χωρις την µεσολαβηση 

του αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες δαπανες σε βαρος του. Στα πλαισια αυτά ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει 

εντολη διακοπης των εργασιών την τρεχουσα εργασιµη ηµερα ωστε να δοθει η δυνατοτητα στην Υπηρεσια να λαβει ολα τα 

προσηκοντα µετρα ειτε η ιδια ειτε δινοντας εντολη στον Αναδοχο για την εκτέλεση τους. 

 

 

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουµενη εκπαιδευση και πληροφορηση στο προσωπικο του καθως 

επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα µε την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του συγκεκριµµενου εργου.  Το προσωπικο θα 

πρεπει να είναι καταλληλα εκπαιδευµενο µε επαρκη γνωση και εµπειρια σε σχετικες εργασιες. Επισης να εκπαιδευεται σε 

θεµατα προληψης ατυχηµατων, παροχης ΑΣ βοηθειων, πυροσβεσης, χρηση εξοπλισµου ασφαλειας κλπ. 

Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους από αποψη υγειας για την 

συγκεκριµένη εργασια που εκαστος αναλαµβανει. Ο επικεφαλης πρεπει να έχει τα καταλληλα προσοντα και εµπειρια. 

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 µονον αναφέρονται: κράνη, γυαλιά προστασίας, 

ζώνες ασφαλείας,ποδιές, γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το προσωπικο είναι υποχρεωµενο να φοραει κατα 

περιπτωση καταλληλα ενδυµατα (κρανη, σκληρα παπουτσια, ωτασπιδες, προσωπιδες, γαντια κλπ)  και να φερει τον σχετικο 

ατοµικο εξοπλισµο. Απαγορευονται µαντηλια λαιµου, αλυσιδες, ταυτοτητες, δακτυλιδια κλπ. 

Απαγορευεται η καταναλωση οινοπνευµατωδων ποτων στο εργοταξιο και η ασκοπη παραµονη, αναπαυση κλπ 

εργαζοµενων µεσα σε αυτο. Απαγορευονται γενικως ριψοκινδυνες ή αστοχες ή υπερβολικες ενεργειες. 



Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει τις απαιτουµενες αδειες από τους αρµοδιους φορεις για την εκτελεση των 

εργασιων να φροντιζει εαν απαιτειται για την ανανεωση τους η την επεκταση τους, να ακολουθει πληρως τις σχετικες οδηγιες, 

να πληρωνει τα εξοδα των αδειων και εγκρισεων (αλλα οχι τις τυχον απαιτουµενες εγγυησεις) και να ακολουθει µε 

σχολαστικη ευλαβεια τις προθεσµιες που τιθενται από τις εγκρισεις και αδειες αυτες. Ρητα απαγορευεται η ανευ σχετικης 

αδειας εκτελεση εργασιων.  Εαν ζητηθει από τον κυριο του εργου ή άλλη αρµοδια Υπηρεσια ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος 

να συνταξει και να υποβαλλει για εγκριση Μελετη Κυκλοφοριακης Ρυθµισης (Μ.Κ.Ρ). 

Ολες οι κατασκευες, µετρα κλπ σχετικα µε την υγιεινη και ασφαλεια εργαζοµενων, τριτων, του εργου κλπ και εν γενει 

καθε σχετικη προσωρινη ή µη κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου. 

Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και συστηµατικα τα µετρα και µεσα ασφαλειας και οποτε και οσες φορες 

απαιτηθει από τον Κυριο του Εργου ή αλλο αρµοδιο φορεα. Επισης ο Κυριος του εργου µπορει να ζητησει σε τακτα χρονικα 

διοαστηµατα Αναφορα Ασφαλειας του εργου. 

Ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να διαβρεχει τµηµατα του εργου οταν απαιτειται µε αφθονο νερο για την αποφυγη 

των οχλησεων από σκονες. 

Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στην 

Υπηρεσία τυχον συµβαντα καθως και τις επισκεψεις αρµοδιων αρχων στο εργο περιγραφοντας λεπτοµερειακα 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 κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη  ατυχηµάτων.  

Επισης για ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον απαιτειται ειδικη µελετη από εµπειρο Μηχανικο. 

Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους πρεπει να είναι µε τετοιο τροπο διαστασιολογηµενες, 

τοποθετηµενες, στηριγµενες, αγκυρωµενες και κατασκευασµενες από καταλληλα υλικα ωστε να µπορουν να παραλαβουν και 

να µεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε ολες τις φασεις χρησιµοιποιησης τους. Μεταβολη των 

παραµετρων σχεδιασµου οδηγει σε ελεγχο και ενισχυση ή αντικατσταση τους. ∆εν επιτρεπεται η υπερφορτιση τους. 

Ολες οι κατασκευασιµες εγκαταστασεις και τα τµηµατα τους οι οποιες µονον µετα από σκληρυνση ή συνδεση µε 

αλλα τµηµατα ή µε µετεπειτα προσθετες κατασκευαστικες παρεµβασεις αποκτουν την πληρη φερουσα ικανοτητα τους 

επιτρεπεται να φορτιζονται µονον κατ άντιστοιχια µε την εκαστοτε φερουσα ικανοτητα τους. 

Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την φερουσα ικανοτητα τους.  Μετα από διακοπη 

εργασιων για ικανο χρονικό διστηµα ή αλλαγες ή εξαντληση χρονου ζωης ή υπερβολικη χρησιµοποιηση ή εκτακτα γεγονοτα 

πρεπει να ελεγχονται εκ νεου. 

∆εν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα επιπεδα  στην ιδια θεση εκτος εαν εχουν 

ληφθει σοβαρα µετρα ασφαλειας για την προστασια των εργαζοµενων στο χαµηλοτερο επιπεδο από πτωσεις αντικειµενων 

κλπ. 

Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίων εγκεκριµένου απο 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 ανα 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. 

 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση  - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του 
παλαιοντολογικού Μουσείου  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:  

ΤΗΛ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτουνται απο το Νοµο, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων 

βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης καί απαγόρευσης 

επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους 

κινούµενους στο εργοτάξιο. 

Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση  των έργων της εργολαβίας 

σε θέσεις επιτρεπόµενες απο 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 προιόντων τους. 



Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων µετρων ασφαλειας θα πρεπει οι εργαζοµενοι να είναι δεµενοι από σταθερο 

σηµειο µε ζωνη ασφαλειας. 

Θα πρεπει καθηµερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της εργασιας να γινεται επιθεωρηση για την 

τηρηση των µετρων ασφαλειας και την πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και βελτιωσης ή αναθεωρησης τους. 

Η µεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιµων τεµαχιων (π.χ. σωληνες, φρεατια κλπ) πρεπει να 

γινεται µε τετοιον τροπο ωστε να αποφευγονται ζηµιες οι οποιες µπορουν να µειωσουν την ευσταθεια ή την φερουσα 

ικανοτητα τους και να οδηγησουν σε ατυχηµατα. Επισης πρεπει να ελεγχονται για την διαπιστωση ορατων ζηµιων, 

παραµορφωσεων και ρωγµων. 

Το ανοιγµα των καλυµµατων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται µε την χρηση των ειδικων εργαλειων. 

Καλυµµατα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω παγετου δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται µε την βοηθεια φωτιας (λογω κινδυνου 

εκρηξης) ή αλλα µεσα. 

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

 

6.2. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε ολες τις αρµοδιες Υπηρεσιες για τον 

ακριβη εντοπισµο των υπογειων αγωγων και καλωδιων και αλλων κατασκευων ή εγκαταστασεων, να λαµβανει την εγκριση 

τους και να συµµορφωνεται µε τις υποδειξεις τους. 

Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και οποτεδηποτε απαιτειται) και για την 

συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας πρεπει να λαβει τις  σχετικες εγκρισεις (Επιτροπη Πολεοδοµικου Σχεδιασµου και 

Κυκλοφοριακης Ρυθµισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ.). 

Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισµου της οδου, πριν την εναρξη των εργασιων θα πρεπει να λαµβανει 

σχετικη εγκριση από την αρµοδια ∆.Ε.Κ.Ε. 

Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει να βεβαιωθει µε καθε τροπο οτι στον 

προβλεποµµενο χωρο εργασιας δεν υπαρχει οποιαδηποτε κατασκευη από την οποιαν δυνατον να υπαρξει κινδυνος για τους 

εργαζοµενους και να εκτιµηθει εαν απαιτειται επισκευη, στηριξη ή καθαιρεση τους και να λαµβανονται οι αντιστοιχες 

εγκρισεις. 

Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες είναι υποχρεωτικες για τον Αναδοχο και θα 

εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν περιλαµβανονταιι στο Τιµολογιο). 

 

6.3. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 

Ο Αναδοχος µετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από την Υπηρεσια οτι απαιτειται θα 

πραγµατοποιησει δοκιµαστικες τοµες για την συµπληρωση των στοιχειων ή την επιβεβαιωση τους. Για την πραγµατοποιση 

τους και την συνεπαγοµενη ρυθµιση της κυκλοφοριας πρεπει να ληφθουν οι σχετικες εγκρισεις. 

Οι δοκιµαστικες αυτες τοµες θα εκτελουνται µε την δεουσα προσοχη. 

Τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εναρξη των δοκιµαστικων τοµων θα τοποθετηθει στους κοµβους σηµανση 

αναγγελιας η οποια αποσυρεται µε την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του παρακατω τυπου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ: ……-……-…… 

ΛΗΞΗ: ……-……-…… 

 

Με την περαιωση της εργασιας των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την εναρξη των εργασιων στην συγκεκριµένη 

θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης αποκατασταση του οδοστρωµατος) θα  τοποθετηθει στους κοµβους σηµανση η οποια 

αποσυρεται µε την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι του  παρακατω τυπου.  Σε περιπτωση σχετικης εντολης 

από την Υπηρεσια προς τον Αναδοχο για συντηρηση του ορυγµατος ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να προβει στις 

απαραιτητες εργασιες το αργοτερο εντος 24 ωρων. Σε ειδικες περιπτωσεις µεγάλης επικινδυνοτητας είναι δυνατον να ζητηθει 

η αµεση εκτελεση των σχετικων εργασιων και ο Αναδοχος είναι υποχρεωµενος να  προβει στις εργασιες αυτες αµεσα. 

  

 

 

 

Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιµαστικων τοµων και µεχρι την πληρη αποκατασταση της οδου εχει την 

υποχρεωση καθηµερινου ελεγχου των ορυγµατων και των επιχωσεων και συντηρησης τους για την αποφυγη ατυχηµατων. 

 

6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 



Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ηµερες πριν την εκτελεση των εργασιων κατασκευης των αγωγων οφειλει να 

εγκαταστησει σηµανση αναγγελιας κυκλοφοριακων ρυθµισεων οι οποιες αποσυρονται µε το περας  των εργασιων Οι 

πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

Ο∆ΟΣ ………………… ΚΛΕΙΣΤΗ 

ΕΝΑΡΞΗ: ……-……-…… 

ΛΗΞΗ: ……-……-…… 

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ∆ΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

ΑΠΟ: ……-……-……, ΕΩΣ: ……-……-…… 

 

Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν  µονιµα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του παρακατω τυπου:  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

6.5. ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

Ολοι οι εργαζοµενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυµατα ζωηρου χρωµατος κιτρινου ή ζωηρου 

πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηµατα), γαντια και υποδηµατα ασφαλειας. Επισης ωτασπιδες για την αντιµετωπιση  του 

θορυβου και µασκες για την αντιµετωπιση της σκονης. 

Η κινηση των µηχανηµατων θα γινεται σε οριοθετηµενη µε κωνους λωριδα. Οι κωνοι θα απεχουν το πολύ 1,50 

µετρα ο ενας από τον αλλον και θα τοποθετειται η προβλεποµενη από τον Νοµο σηµανση. Σηµανση θα τοποθετειται και 

στους καθετους δροµους εαν απαιτειται. 

Για να αποδοθει το τµηµα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται καθαρισµος και πλυσιµο του. 

 

6.6. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Α. ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

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 προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδικες περιπτωσεις σε συννενοηση 

Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα πλατη εκσκαφων. 

Επισφαλη τµηµατα των πρανων πρεπει να κατακρηµνιζονται (ή να υποστηλωνονται, επενδυονται κλπ) προσεκτικα 

από εµπειρο προσωπικο και µε τον καταλληλο εξοπλισµο (δυο τουλαχιστον) για να αποφευχθουν ατυχηµατα από ξαφνικη 

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. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

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 αντιστηριξη µπορει να µετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο µονον µετα από σχετικη αναθεωρηση της µελετης και 

εγκριση αυτης. 

Η αποµακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα µε την προοδο της επανεπιχωσης του ορυγµατος. Σε ειδικες 

περιπτωσεις είναι δυνατον να παραµεινει για λογους ασφαλειας και µετα την ολοκληρωση των εργασιων. 

 

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ Υ∆ΑΤΩΝ 

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.  

 

∆. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

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 φωτεινη σηµατοδοτηση, την σηµανση, τις οριζοντιες 

διαγραµµισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη υποδοµη σηµατοδοτησης και ηλεκτροφωτισµου. 

Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρες οσο και για τις νύκτες των χώρων των 

εργοταξίων του για την ασφαλη 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 περιφράσεται 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. 

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 λωριδα µειωµενου πλατους 

µε προοδευτικά µειωµένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, µέσα στην οποία θα πραγµατοείται 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 παρουσα. 

 

Ε. ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την ανετη και ασφαλη προσβαση στις 

κατοικιες και τα καταστηµατα τοποθετωντας και την απαιτουµενη σηµανση.  Εαν κατασκευασθουν διαβασεις θα σηµαινονται 

και  θα φωτιζονται και θα είναι σύµφωνες µε τον πίνακα 3. 

∆ίπλα 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 υπερβάλον 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 προσπέλαση (χρήση ή δηµιουργίαράµπας) και το αµετάθετό τους. Καθόλο το µήκος της διάβασης και σε επαφή 

µε αυτή τοποθετείται πλέγµα ή στερεα 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. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των σχετικων διαταξεων οσον 

αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των µεταφορικων του µεσων και µηχανηµατων. 

Η κινηση µηχανηµατων και εργαζοµενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετηµενης από κωνους λωριδας. 

Εαν τα µηχανηµατα παραµενουν στο εργοταξιο µετα το περας των εργασιων καλυπτονται από την περιφραξη 

κλειδωνονται και ασφαλιζονται. 

Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορυγµατος  ιση µε: s =2*P + 0,02*h οπου Ρ 

το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το βαθος εκσκαφης σε µετρα µε ελαχιστη τιµη του s ta 80 εκ. 

∆εν 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. ΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε ότι αφορά την σήµανση πριν και µετά το εργοτάξιο αυτή εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ 

ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους 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 

απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 

Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος εαν δεν γινεται διαφορετικα η 

απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές οποτε πρεπει να ληφθουν ιδιιατερα προσθετα µετρα) από οδούς ταχείας ή βαριάς 

κυκλοφορίας µε παράλληλη  υποστήριξη του µετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές. 

Σηµανση θα τοποθετειται και στους καθετους δροµους εαν απαιτειται.  Απαγορευται η χρηση κορδελας οδοποιιας ή 

αλλου συναφους µεσου σηµανσης.  Ολα τα σηµατα πρεπει να είναι συµφωνα µε την σχετικη εγκυκλιο και την εν γενει 

νοµοθεσια, προτυπα κλπ. 

Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ηµέρας οσο και για τις  νύκτες (βλεπε ιδιαιτερη 

παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 

 

6.7. ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 

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. 

 

6.8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 



Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση µε την χρηση του καταλληλου εξοπλισµου και εργαλειων 

ανθεκτικων για το συγκεκριµµενο βαρος. 

Οι εργαζοµενοι θα διαθετουν ατοµικα µεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και µεσα στο αντιστηριγµενο 

τµηµα της εκσκαφης. 

Οι εργαζοµενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεµενοι µε ανθεκτικη ζωνη. 

6.9. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

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 

 

6.10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργαζόµενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήµατα ασφαλείας. 

Το εργατάξιο 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.  

 

6.11. ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

∆εν απαιτουνται ιδιαιτερα µετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι κανονες ασφαλειας. 

 

6.12. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

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 αποµακρυνεται πλήρως η προσωρινή σήµανση και θα αποκαθίσταται η µόνιµη 

(την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει). 

Οι σχετικες 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 δοµηµενο περιβαλλον στην προτερα του κατασταση. 

 

 

7. ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι κανονες αυτοι ισχυουν συµπληρωµατικα προς αυτους που αναπτυσσονται παραπανω και οι οποιοι και αυτοι 

σκοπο εχουν να αντιµετωπιζουν κινδυνους που περιγραφονται εδω αναλυτικα. 

 

7.1. ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

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 θα προκαλει θαµβωση και 

γενικα θα δηµιουργει συνθηκες ασφαλους εργασιας και κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να υπαρχει και εφεδρικος φωτισµος 

ασφαλειας καθως επισης και ατοµικοι φανοι καταλληλου τυπου για ολους τους εργαζοµενους. 

Απαιτήσεις φωτεινης σηµανσης κατά την νύκτα ή ωρες 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. 

 

7.2. ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων µε δυσµενεις καιρικες συνθηκες. Επιτρεπεταιι µε εµπειρο προσωπικο, 

καταλληλο εξοπλισµο και ληψη των απαραιτητων µετρων ασφαλειας για εργασιες επεµβασεων που εχουν σκοπο να 

αποτρεψουν ιδιαιτερα σηµαντικους κινδυνους (π.χ πληµµυρες). 

 

7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

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. Ολες 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.  

 

7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 

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 λογω ελλειψης ηχητικης 

επαφης του εργαζοµενου µε το περιβαλλον του σε ατυχηµατα. 

 

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 

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, καταλληλη οργανωση της εργασιας. 

Να χρησιµοποιουνται ατοµικα µεσα προστασιας 

 

7.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

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. 

Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζοµενος δεν θα εργαζεται εντος του ορυγµατος. 

Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων µε ριψη από εργαζοµενο σε εργαζοµενο. 

Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειµενων πλησιον των χειλεων του ορυγµατος. Υλικά εκσκαφής, εργαλεία, 

υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  απόσταση 0,60 µ. από το χείλος της εκσκαφής. 

Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. παρεχοντας προστασια από πτωσεις. 

 

7.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 

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 εκατοστων κατα 

το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από υλικα, εµποδια και εν γενει αντικειµενα. 

Εαν απαιτηθει οι εργαζοµενοι πρεπει να είναι δεµενοι µε σκοινια από καταλληλα σταθερα σηµεια. 

 



7.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 

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. 

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).  

 

 

 

7.9. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οπως προβλεπονται στον Κανονισµο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, τις σχετικες τυποποιησεις της 

∆.Ε.Η. , αλλους σχετικους Κανονισµους και νοµους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται στο αρθρο 21 του Π.∆. 225/89. 

Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη µε καλωδια κατα την εργασια 

µηχανηµατων και αυτοκινητων.  

 

 

7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας. 

 

7.11. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

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. 

Εαν υπαρξει 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 των επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν 

αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοταξιακούς χώρους µε ευθύνη της Επίβλεψης. 

 

7.12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 

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 υλών και να 

αναφέρει αµέσως το  γεγονός αυτό στην Υπηρεσία  και να ειδοποιήσει την αρµόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συµµορφωθεί 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 διαταξεων που ισχυουν 

 

7.13. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

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. 

 

7.14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφεροµενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας (∆ιασωση, παροχη πρωτων 

βοηθειων κλπ) µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου. 

 

7.15. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 



Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων αποχετευσης και δινονται 

σχετικες 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. 

8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

8.1. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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. 

Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγµα του προσωπικου µαζι µε βαρια φορτια. 

Στις ενδεδειγµενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες διαβασεις ή γεφυρωµατα ικανου πλατους 

προστατευµενα µε κιγκλιδωµατα για την διελευση των 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.  

 

8.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 

Γενικα οι φασεις κατασκευης του εργου είναι: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  

8.3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Οπως ανωτερω οριζεται. 

 

8.4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιµοποιησει στο εργο φυλασσονται σε καταλληλους χωρους που θα εξευρεθουν 

και θα χρησιµοποιηθουν µε ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του.  Σε καµµια περιπτωση δεν τοποθετουνται σε οδους 

ή/και κοινοχρηστους χωρους. 

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. 

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. 

Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα αποµακρυνονται από την θεση του εργου. Τα προιόντα 

εκσκαφών γενικά  ακοµα και στην  περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση του σκάµµατος, θα 

αποµακρύνονται  απ'αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η προσωρινη  εναπόθεση των 

προιόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειµένους σε οιανδήποτε απόσταση απο τον τόπο των εκτελουµένων 

έργων και διατιθέµενους προς τον σκοπό αυτόν, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.       

 

8.5. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους εντος κατοικηµενης περιοχης) δεν είναι 

δυνατη η δηµιουργια χωρων υγιεινης και εστιασης των εργαζοµενων. 

2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισµενο φαρµακειο οπως προβλεπεται στο αρθρο 31 του Π.∆. 

225/89. 

3. Για την µεταφορα αρρωστων, τραυµατιων κλπ απαιτειται η µονιµη παρουσια καταλληλου οχηµατος.  

 

8.6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 



8.7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Συνισταται η χρηση των πινακων ελεγχου που εκπονησε οµαδα εργασιας 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 ∆ΡΟΜΟΥ 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 3,5 m 7 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήµανσης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ 
ΛΩΡΙ∆Α ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΡΙ∆Α ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 

ταχύτητα 

u<50km/h 
35 m 45 m 

ταχύτητα 

u>50km/h 
25 m 35 m 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Μέγιστες Αποστάσεις µεταξύ ∆ιαβάσεων Πεζών 

(συµπεριλαµβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΥΚΝΗ ∆ΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ∆ΟΜΗΣΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ * 

ταχύτητα 

u<50km/h 
45 µ. 60 µ. 75 µ. 25 µ. 

ταχύτητα 

u>50km/h 
60 µ. 75 µ. 100 µ. 50 µ. 

 

 

 

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 

 



 

 

* Εκκλησίες, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 

Αποστάσεις µεταξύ Φανών Επισήµανσης Εργοταξίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 Ο∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΟΣ 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 Σταθερού 

µειωµένου πλάτους 

45 40 30 25 

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 ελλειπής 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. 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυµνο,     2013          
Η Προϊσταµένη Τ.Υ.∆.Ρ 

 

 
Ρέθυµνο,      2013 
Ο Συντάξας 

 

   

   

 

 


