
  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

Έργο  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Α.Μ.: 14 /2018 
 

Προυπ 
 

525.537,89€ 
( ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 24 
%) 

  Πηγή  ΥΠΕΣ & ΣΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

 

 

Χρήση  

 

2018 

 

CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για  
αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) 

ΚΑ: 63/7312.11 
         Προσοτσάνη 1-6-2018 
         Ακριβές αντίγραφο  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  (Φ.Α.Υ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
         

ΦΑΚΕΛΟΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  (Φ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305-96, άρθρο 3 παρ.3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 

στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 

ζωής του έργου. 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

♦ Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα 

και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

♦ Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

♦ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

♦ Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο 

του έργου. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε 

ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και 

εργασίες μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται 

απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού :  

      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου :  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ 

3. Αριθμός αδείας :  



  
4. Κύριος του έργου :  

       ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                  

5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. : ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6.  Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. : 

Ο ανάδοχος του έργου και μετά τη διοικητική παραλαβή ο χρήστης του έργου. 

          

           ΜΗΤΡΩΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Τεχνική περιγραφή του έργου :  

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα 

Χαριτωμένης, δηλαδή αφορά τη σύνδεση της δεξαμενής που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του 

οικισμού με τον οικισμό, όπως απεικονίζεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία.   Οι υφιστάμενοι 

αγωγοί θα παραμείνουν εντός του εδάφους. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:  

 Κοπή με ασφαλτοκόπτη και  εκσκαφή για την δημιουργία ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ύδρευσης σε έδαφος γ/β και βραχώδες, 

  Στρώση έδρασης με άμμο, τοποθέτηση των αγωγών και εγκιβωτισμό τους με άμμο 

λατομείου.  

 Επίχωση ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό αμμοχάλικο 

λατομείου,  

 αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και επιστρώσεων πεζοδρομίων νησίδων κλπ.  

 σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τις οικιακές παροχές και κατασκευή 290 φρεατίων 

παροχών.  

 Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί ΡΕ διατομής Φ90, 10 atm, μήκους 531μ.  ΡΕ 

συνολικού μήκους 5.583μ  διατομής Φ63, 10 atm  και αγωγοί ΡΕ διατομής Φ32, 10 atm, 

μήκους 870μ. με  όλες τις συνδεσμολογίες και τα ειδικά τεμάχια προς πλήρη και ασφαλή 

λειτουργία. 

  Κατά μήκος του εσωτερικού αγωγού εγκαθίστανται 1 φρεάτιο πιεζοθραύσεως, 8 φρεάτια 

αερεξαγωγών στα υψηλότερα και 6 φρεάτια καθαρισμού στα χαμηλότερα σημεία του 

εξωτερικού υδραγωγείου. 

  Επίσης θα τοποθετηθούν 17 φρεάτια δικλείδων ελέγχου στα κομβικά σημεία του δικτύου, 

ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να απομονωθεί τμήμα του δικτύου χωρίς να 

χρειαστεί να διακόπτεται η παροχή νερού σε όλο το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης.  

Τέλος θα κατασκευαστούν φρεάτια ιδιωτικής σύνδεσης των σπιτιών με το δίκτυο 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν οφείλουν να συμμορφώνονται με τα μέτρα    

   υγιεινής και ασφάλειας που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.                    

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 



  
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' 

όλη τη  διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές/επισκευαστές του. 

 Δεν υπάρχουν υλικά που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

 Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα στην στατική δομή του έργου 

 Σε περίπτωση βλαβών το εξουσιοδοτημένο συνεργείο οφείλει να συμβουλεύεται τους χάρτες 

φυσικού αερίου. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Το έργο πρέπει να επιθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα . 

Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται  στις  εγκαταστάσεις ύδρευσης  πρέπει να 

αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο .Μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα 

πρέπει να  γίνεται καθαρισμός της δεξαμενής και του δικτύου .Σε αντίθετη περίπτωση μία φορά το 

χρόνο. 

Να γίνεται έλεγχος των υδραυλικών συσκευών (αεραεξαγωγοί ,  εκκενωτές και 

αντιπληγματική βαλβίδα) μία φορά το χρόνο. 

 

 

09/05/2018 

 

        Συντάχθηκε     Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

          

 

 

Καρακασίδου  Μαρία                             Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών     Πολιτικός Μηχανικός 

 Έργων Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

♦ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

♦ Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής -Ασφάλειας 

κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

♦ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

♦ N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 

49Α/84 

♦ ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε 

με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

♦ ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ212Α/96 

♦ ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 

και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

♦ ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με ταΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) 

και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

♦ ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προςτην 

οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

♦ ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ221Α/94 

♦ ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

♦ ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,ΦΕΚ 

193Α/80 

♦ ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

♦ ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

♦ ΠΔ77/1993 προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 



  
♦ ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

♦ ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

♦ ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός 

και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

♦ ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

♦ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», 

ΦΕΚ756Β/93 

♦ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 

στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

♦ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 

ΦΕΚ266Β/01 

♦ ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 

οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο»,ΦΕΚ 686Β/01 

♦ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 

πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα 

προκύπτουν κάθε φορά. 

09/05/2018 

Συντάχθηκε      Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

 

 

Καρακασίδου Μαρία                        Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός      Πολιτικός Μηχανικό 

Δομικών έργων Τ.Ε. 

 


