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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο έργο 

και θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να καθαρίσει, 

συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85 ΤΗΣ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β’),  «Καθιέρωση του 

Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων 

στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε 

κάθε δημόσιο έργο», αρθρ. 3, παρ. 3.2., το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, 

καθώς και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά την διάρκεια 

της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.τ.λ.. Ενδεικτικά οι 

οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών 

συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 

ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.τ.λ.. 

 

Τα στοιχεία του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας θα περιορίζονται στα τελικά αρχεία «Ως 

Κατασκευάσθη». Υπάρχει η τάση να συμπεριλαμβάνουμε στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όλη τη 

σειρά των σχεδίων (παλιά και αναθεωρημένα) για να είμαστε απλά σίγουροι ότι δεν έχουμε 

παραλείψει κάτι. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα αρχεία των «Ως 

Κατασκευάσθη». 

 

Ένας ΦΑΥ έργου περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου (χωρίς να 

περιλαμβάνει τα διαφημιστικά της εταιρείας και στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε άλλα αρχεία). Συχνά 

αυτού του είδους τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν αποκλειστικά το γενικό κατάλογο του κατασκευαστή και 

διαφημιστικό υλικό. 

 

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του ΦΑΥ θα διασφαλίσουν ότι θα συλλέγονται 

μόνο σχετικές πληροφορίες. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παραληφθούν σχετικά 

στοιχεία. 

 

Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο Μελέτης). Ο 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσει την προετοιμασία του ΦΑΥ. Για την 

ανάληψη αυτού του έργου θα καθοριστούν διαδικασίες κατά τα στάδια μελέτης και κατασκευής του 

έργου με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι 

διαδικασίες θα παραθέτουν λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, συμπεριληφθούν και 

αποθηκευτούν. Τα σχετικά στοιχεία που δύναται να συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων τα 
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εξής: 

 «Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής 

 Γενικά κριτήρια μελέτης 

 Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης  

 Διαδικασίες συντήρησης  

 Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς αναδόχους 

και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης και σχέδια 

για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως μέρος του τεχνικού και συγκεκριμένα 

για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, αγωγούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης. 

 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα συζητήσει το ΦΑΥ με τον Κύριο του έργου. Με 

τον τρόπο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που ζητά ο Κύριος του έργου και ο τρόπος που επιθυμεί να 

γίνει η καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, εάν ο Κύριος του έργου έχει 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του ΦΑΥ, που διαφοροποιείται από τη μορφή του 

παρόντος εγγράφου, αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν από την αρχή. 

 

Μέρος του υλικού του ΦΑΥ προκύπτει από τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι μελετητές και 

ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης. Η προσκόμιση των στοιχείων αυτών σε μορφή 

σχεδίων επιτρέπει την τροποποίηση τους σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές κατά την κατασκευή. 

Κάτι τέτοιο δίνει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων ασφάλειας και υγείας στο ίδιο 

έγγραφο. Οι μελετητές και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσουν ότι όλες 

οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του τεχνικού, και που ίσως να χρειαστεί να 

ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια επικείμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) 

κατά τη διάρκεια ζωής του τεχνικού, προωθούνται στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του 

Αναδόχου. 

 

Το παρόν κείμενο συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του ΦΑΥ και θα λειτουργεί ως οδηγός εύρεσης των 

σχετικών αποθηκευμένων στοιχείων. 

 

ΤΜΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΑ 
1.  Τίτλος του έργου 
«ΧΥΤΑ 4ης Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ». 

 
2.  Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το παρόν ΣΑΥ αφορά την υλοποίηση της οδού πρόσβασης και του κόμβου που οδηγεί στον Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που προβλέπεται για την εξυπηρέτηση της 4ης Διαχειριστικής 

Ενότητας του Νομού Χαλκιδικής.  
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Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται βελτιώσεις για το εξεταζόμενο τμήμα της οδού πρόσβασης στο 
Χ.Υ.Τ.Υ. καθώς και η διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
 Βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού 
 Κατασκευή τεχνικών για την αποκατάσταση της συνέχειας της επιφανειακής κυκλοφορίας των 

υδάτων στις θέσεις που η υπό μελέτη οδός διασταυρώνεται με ρέματα της περιοχής. 
 Κατασκευή κόμβου και συναρμογών στις θέσεις που η οδός διασταυρώνεται με το υφιστάμενο 

τοπικό οδικό δίκτυο, με σκοπό την εξασφάλιση των συνδέσεων της οδού με τους γειτονικούς 
οικισμούς και την πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις/δραστηριότητες. 

 Αποξήλωση και επανακατασκευή ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και στο 
υπόλοιπο τμήμα της υπάρχουσας ασφαλτοστρωμένης οδού, εκτός από την περιοχή του κόμβου, 
μέχρι το σημείο συναρμογής με την οδό πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Υ 

Η πρόσβαση στον υπό μελέτη χώρο γίνεται από την επαρχιακή οδό Αρναίας – Στανού, εν συνεχεία 
μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, για μήκος 500μ περίπου και τέλος ακολουθεί 
την υφιστάμενη χωμάτινη οδό. 
Στη συναρμογή της ε.ο Αρναίας Στανού με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό 
κατασκευάζεται τρισκελής ισόπεδος κόμβος. Το υπόλοιπο τμήμα της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης 
αγροτικής οδού μέχρι την χωμάτινη οδό αποξήλωνεται και επανακατασκευάζεται. 
Η βελτίωση της χωμάτινης οδού αφορά οριζοντιογραφική, μηκοτομική και διαπλάτυνση της διατομής, 
καθώς και οδοστρωσία με ασφαλτόστρωση. Το πέρας του εξεταζόμενου οδικού τμήματος είναι στην 
είσοδο του ΧΥΤΥ. Το μήκος της ως άνω χωμάτινης οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ είναι 1,3 χλμ. 
 
Όσον αφορά την προσπέλαση στην  επαρχιακή οδό Αρναίας – Στανού, αυτή γίνεται από την εθνική 
οδό 16 “Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα - Άγιος Πρόδρομος – Αρναία – Παλαιοχώρι – Στρατώνι – Ιερισσός. 
 
Η διάταξη των κατασκευαστικών στρώσεων βάσει και της βαριάς κυκλοφορίας που πρόκειται να 
εξυπηρετήσει η οδός πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Υ., αλλά και ο ισόπεδος κόμβος, καθώς  και στο 
υπόλοιπο τμήμα της υπάρχουσας ασφαλτοστρωμένης οδού μέχρι το σημείο συναρμογής με την οδό 
πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Υ θα είναι συνοπτικά : 

 υπόβαση συνολικού πάχους 20 εκ. διαστρωμένη σε δύο στρώσεις, συμπυκνωμένου πάχους 10 
εκ. εκάστη,  

 βάση συνολικού πάχους 20 εκ. διαστρωμένη σε δύο στρώσεις, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. 
εκάστη,  

 ασφαλτική προεπάλειψη,  
 ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.,  
 ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.,  
 αντιολισθηρή στρώση πάχους 4 εκ. 

 
3.    Αριθμός αδείας 

…………………………………………………………………………………… 

4.    Στοιχεία του ΚτΕ (Κύριος του Έργου) 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Τ.Κ. 63077 ΙΕΡΙΣΣΟΣ  

Τηλ.: 23773 50003 

Fax:  23770 22414 

 

5.    Μελετητής 
ENVIROPLAN A.E.  

Στοιχεία επικοινωνίας: 
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Περικλέους 23 & Ήρας 1 

153 44 Γέρακας Αττικής 

Τηλ: 210 6105127/8 & 210 6017386  

Fax: 210 6105138 

Ε-mail: info@enviroplan.gr 

 

6.    Ανάδοχος Κατασκευής 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας 

…………………………………………. 

Τ.Κ.: …………….. 

Πόλη: ………………..…………. 

Τηλ. ……………………………... 

Fax: ……………………………... 

 

7.   Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας (στάδιο μελέτης) 
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 

....................................... 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νσης: …………… 

Τηλ.: ................ 

Fax:  ................... 
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ΤΜΗΜΑ Β 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Επεξήγηση συστήματος αρίθμησης και θέσης των εγγράφων 
Γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ταξινομούνται τα διάφορα έγγραφα που περιλαμβάνονται 

στο ΦΑΥ. Οι επεξηγήσεις βοηθούν στην ευκολότερη αναζήτηση των σχετικών οδηγιών. 

 

2. Στοιχεία προ της κατασκευής 
2.1. Προϋπάρχων Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
 

2.2. Στοιχεία επιτόπου ερευνών 
 

2.3. Συμβατικά τεύχη 
 

3. Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου 
3.1. Τεχνική Περιγραφή έργου 
π.χ. 
Α/Α Περιγραφή επί μέρους 

Έργων  
Χ.Θ. 
Αρχής 

Χ.Θ.  
Τέλους 

Σχετ. Αρ. Κουτιού  
(Θα συμπληρωθούν από τον 
Ανάδοχο κατασκευής) 

1 Έργα Οδοποιίας 
  

................. ............. . 
 
 

2 Κόμβος 
 

............. ..............  
 
 

 
3.2. Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό κ.λπ.  που συγκροτούν το όλο Έργο. 
 
3.3 Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν  συμπληρωματικές 
απαλλοτριώσεις.  
 

3.4   Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  

 
3.5 Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).  
Π.χ. 

Μελέτες που εφαρμόστηκαν 

Α/Α Τίτλος μελέτης Κατηγορία Κωδικός Μελέτης * Αρ. 
Κουτιού  

* Έγκριση 
από και 

Ημερομηνία 
1  Οδοποιία    
2  Κτηματολογικά    
3  Τοπογραφικά    
4  Υδραυλικά    
5  Γεωλογικά –    
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Α/Α Τίτλος μελέτης Κατηγορία Κωδικός Μελέτης * Αρ. 
Κουτιού  

* Έγκριση 
από και 

Ημερομηνία 
Γεωτεχνικά 

6  Τεχνικό 1    
7  Η/Μ    

8  Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων    

9  Αποκατάσταση 
τοπίου    

10  Τεχνικό 2    
      

(* Ο Ανάδοχος κατασκευής συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην τελική έκδοση του ΦΑΥ) 
 
3.6 Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, 
των δυσκολιών κλπ. 
 
3.7 Το Μητρώο Έργου μπορεί  επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που λήφθηκαν 
και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε διάφορες φάσεις των εργασιών. 
 

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους και τα κείμενα 

θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 
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4. Ειδικές πληροφορίες του μητρώου του έργου 
4.1. Περιγραφή κατασκευής 
Α. Παραδοχές Μελετών ( Όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ)  

Α1. Υλικά 

 

Α/Α Υλικό Θέσεις χρήσης του 
υλικού Προδιαγραφές 

1 Χάλυβας Θέση Α S400 
2 Σκυρόδεμα Θέση Β C20/C25 
3 Άσφαλτος   
4    
5    
6    
7    

 

Α2. Έδαφος 

Α/Α Παράγοντας Τιμή 
1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Mpa 0,25 
2 Δείκτης Εδάφους Ks (Kpa/cm) 300 
3 Συντελ. Τριβής εδάφους / Σκυροδέματος 0,70 
4   
5   
6   
7   

 
Α3.  Σεισμολογικά στοιχεία 

Α4. Φορτία 

Α5. Άλλες Παραδοχές 

 

Β. Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν και που 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

(Ο μελετητής πρέπει να αναφέρει τα τελικά σχέδια που έχει παράγει και ο κατασκευαστής πρέπει να 

επιβεβαιώσει ότι τα σχέδια που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι τα «ως κατασκευάσθη» 

σχέδια.) 

 Οριζοντιογραφία. 

 Μηκοτομή 

 Τυπικές διατομές των οδικών έργων (με ανάλυση της δομικής διαμόρφωσης των κατά τμήματα 

οδοστρωμάτων). 

 Διατομές και λεπτομέρειες του συνόλου των έργων σε κατάλληλες κλίμακες των επί μέρους 

έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, 

καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητάς τους. 
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Α/Α Τίτλος 
Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ. Σχεδίου * Αρ. Κουτιού Υ 

1 Τίτλος Οδοποιία   
2 Τίτλος Υδραυλικά   
3 Τίτλος Τεχνικά   
4 Τίτλος Η/Μ   
5 Τίτλος Όνομα    
6 Τίτλος Όνομα    

( * Ο Ανάδοχος κατασκευής συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην τελική έκδοση του ΦΑΥ) 

 

Τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους οδικά και τα συναφή προς αυτά έργα [όπως π.χ. 

κυρίως κυκλοφοριακά έργα, γέφυρες, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αντιθορυβικής προστασίας, 

έργα αποστράγγισης, έργα αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) έργα ύδρευσης / άρδευσης, έργα Η/Μ 

εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός, άρδευση, τυχόν αντλιοστάσια κλπ.), αγωγούς διέλευσης καλωδίων και 

λοιπά επί μέρους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο]. 

 

Τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις μεταγενέστερες 

εργασίες (λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη την διάρκεια ζωής του 

έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Παραδείγματα Οδηγιών που μπορούν να περιληφθούν στο παρόν κεφάλαιο. 

1. Εργασίες σε ύψος 

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα) 

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο 

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης) 

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές 

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες 

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά 

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης 

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και 

έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες. 

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

12 Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός 

 

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για ορισμένες κρίσιμες 

καταστάσεις που αφορούν το έργο.  

 

Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτης 
Ανάγκης Τμήμα του Έργου Κωδ. 

Εγγράφου Παρατηρήσεις 

1 Πλημμύρα οδού από νερό 
ή λάσπη  

   

2 Τμηματική καταστροφή της 
οδού 

   

3 Πτώση βράχων εντός της 
οδού  

   

     
 

Παραδείγματα δράσεων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς 

επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας παρατίθενται στο 

ΣΑΥ που συνοδεύει τον παρόντα ΦΑΥ. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Θα παραδωθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του 

Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.). 

2. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως 

ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

τα παρακάτω : 

- Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. για 

κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

- Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον. 

-  Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και όλου του 

εξοπλισμού ακινήτου και κινητού. 

-  Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα 

αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο, στα 

πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

-  Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 

ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά.  

 

3. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται 

ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε 

αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους 

(κατασκευαστής/προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, 

προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και 

συντήρησης των κατασκευαστών. 

 

4. Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Κ.τ.Ε. τα 

ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία :  

- Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά κατηγορίες, 

προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά κατηγορίες και 

χρόνο απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό μήνα) καθόλη τη διάρκεια 

της περιόδου Συντήρησης των Έργων. 

- Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των εργασιών 

συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, ανταλλακτικών - 

αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που χορηγούνται τα στατιστικά 

στοιχεία. 

- Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη 

λειτουργία - συντήρηση των έργων, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου από τον 

Ανάδοχο. 
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- Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προμηθειών 

υλικών - μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου χρόνου 

ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κ.τ.Ε. 

- Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. 

στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου.  

 

Α/Α Στοιχείο/ 
Τεχνικό  

Κωδικός 
ΕΕΣ  

Τίτλος Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης 
(ΕΕΣ) 

1 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

2 Όνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

 
Παραδείγματα σχετικών εγγράφων και εντύπων δίδονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη την 

διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / 

επισκευαστές του. 

Οι επισημάνσεις αναφέρονται ενδεικτικά στα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Θέσεις Δικτύων 
 

Κωδικός Σχεδίου 
 

Τμήμα του 
Έργου 
 

Παρατηρήσεις 
 

1.1 Ύδρευσης  
 

 
 

 
 

1.2 Αποχέτευσης  
 

 
 

 
 

1.3 Ηλεκτροδότησης (Χ/Μ/Υ 
τάσης) 

 
 

 
 

 
 

1.4 Παροχής διαφόρων 
αερίων 

 
 

 
 

 
 

1.5 Παροχής Ατμού  
 

 
 

 
 

1.6 Κενού  
 

 
 

 
 

1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς  
 

 
 

 
 

1.8 Πυρόσβεσης  
 

 
 

 
 

1.9 Κλιματισμού  
 

 
 

 
 

1.10 Θέρμανσης  
 

 
 

 
 

1.11 
 

Λοιπών δικτύων εντός των 
δομικών στοιχείων του 
έργου 

 
 

 
 

 
 

1.12 
 

Λοιπών δικτύων στον 
περιβάλλοντα χώρο του 
έργου που έχουν 
εντοπιστεί και θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη κατά 
ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες 

 
 

 
 

 
 

2. Σημεία κεντρικών διακοπτών Κωδικός Σχεδίου Τμήμα του 
Έργου 
 

Παρατηρήσεις 

2.1 
 

 
 

 
 

 
 

Για την διακοπή 
των διαφόρων 
παροχών της 1 
παραγράφου 

2.2. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 
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3. Θέσεις υλικών που υπό 
ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο 
 

Υλικό: 
 

Τμήμα του 
Έργου 
 

Παρατηρήσεις 
 

3.1 
 

 
 

 
 

 
 

Αναφορά Δελτίου 
Αναφοράς 
Προδιαγραφών 
Υλικού  

3.2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ιδιαιτερότητες στη Στατική Δομή 
- Ευστάθεια - Αντοχή: 
 

Τμήμα του Έργου : 
 

Αναφορά 
μελέτης 
 

Παρατηρήσεις 
 

4.1    (κατασκευές με 
προκατασκευή, 
προένταση, 
φορτία, κλπ) 

4.2     
4.3     
5. Οδοί Διαφυγής και Έξοδοι, 
Κινδύνου 
 

Κωδικός Σχεδίου 
 

Τμήμα-του 
Έργου 
 

Παρατηρήσεις 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Χώροι με υποπίεση-υπερπίεση 
 

Τμήμα του Έργου 
 

Περιοχή 
 

Παρατηρήσεις 
 

6.1     
6.2     
6.3     
7. Άλλες Ζώνες Κινδύνου 
7 

Τμήμα του Έργου 
 

Περιοχή 
 

Παρατηρήσεις 
 

7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
8. Καθορισμός συστημάτων που 
πρέπει  
να βρίσκονται σε συνεχή 
λειτουργία 

Τμήμα του Έργου 
 

Περιοχή 
 

Παρατηρήσεις 
 

8.1     
8.2     
8.3     
8.4     

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
 Επισημαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή και λόγω της 

επικινδυνότητας τους χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου. 

Προσδιορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης, συλλογής των υλικών, ο χώρος που τελικά θα 
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αποτεθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους 

εμπλεκόμενους στην διαδικασία.

Επισημαίνονται οι θέσεις του έργου που έχουν εγκατασταθεί προεντεταμένα στοιχεία και

απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου.

Είναι χρήσιμο επίσης να σημειώνονται εκείνες οι κατασκευές που βρίσκονται γειτονικά του έργου

και μπορούν να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. Αναφέρονται επίσης οι διαδικασίες που

πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την καθαίρεση του έργου και να

προστατευθούν τα γειτονικά έργα.

MAΪΟΣ 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

...................................


