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ΑΑ..  ΥΥΔΔΓΓΗΗΟΟ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΤΤΓΓΔΔΗΗΑΑ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  

  
1.  ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  ΔΡΓΟΤ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κεηξά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεο θαη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ 
από ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν. Θα πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ κεηξά από θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

1  Έξγν "ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΝΓΥΛ ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ " 

2 Θύξηνο ηνπ έξγνπ O Γήκνο Αλσγείσλ 
Γεκαξρηαθό Κέγαξν Αλσγείσλ, Ξιαηεία Αξκί 
Ρ.Θ. 74051, Αλώγεηα 
Ρει.  2834032500 

3 Γηεπζύλνπζα πεξεζία  
Δπηβιέπνπζα πεξεζία 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

4 Ξξνηζηάκελε Αξρή O Γήκνο Αλσγείσλ 

5 Κειέηε 
Ρεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
- ΓΖΚΑΟΣΗΑΘΝ ΚΔΓΑΟΝ, ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΚΗ 74051 

6 Ππληνληζηέο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 
εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ 
έξγνπ 

 

7 Δλαξμε εξγαζηώλ  

8 Ππκβαηηθή πξόβιεςε ηεο 
δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ  

12 ΚΖΛΔΠ 

9 Δίδνο έξγνπ   

10 Δίδνο εξγνηαμίνπ    

11 Δγθξηηηθέο απνθάζεηο   

12 Αλάδνρνο  

13 Δπηβιέπνληεο   
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΓΖΚΑΟΣΗΑΘΝ ΚΔΓΑΟΝ, ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΚΗ 74051 
Ρει  2834032500 FAX 2834031380 

14 Βνεζνί  επηβιέπνληεο   
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
ΓΖΚΑΟΣΗΑΘΝ ΚΔΓΑΟΝ, ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΚΗ 74051 
Ρει  2834032500 FAX 2834031380 

15 Ππληνληζηέο γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 

16 πεξγνιάβνη - αληηθείκελν  

17 Αξηζκόο ζπλεξγείσλ   

18 Κέγηζηνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ   

19 Πηνηρεία αλαδόρνπ  

ηνηρεία όπσο, εγθξίζεηο θαη πξνβιεπόκελε δηάξθεηα έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 
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2.  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΔΣΝΠ 
Σα νξηδόκελα ζην παξόλ ηεύρνο (ζρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο) είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν θαη απνηεινύλ 
ζπγθεθξηκελνπνίεζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη επηπιένλ δηεύξπλζε ή/θαη πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
ζέηεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. 
 
Ρν παξόλ ηεύρνο πξνβιέπεηαη από ην Ξ.Γ. 305/96 θαη απνηειεί νπζηώδεο θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Δ.Π..  θαη 
σο εθ ηνύηνπ απνηειεί ζπκβαηηθό ηεύρνο. 
 
Η ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ ηεύρνο από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ δελ κεηώλεη ηελ επζύλε 
ηνπ νύηε κεηαζέηεη επζύλεο ή ζπλππεπζπλόηεηα ζηελ Τπεξεζία πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία επζπλώλ 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ.  
 
Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο 
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε απηό (ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, θαζαξηζκόο θ.ιπ.).  Ρεηά όκσο επηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε πεξίπησζε εξγαζίαο κέζα ή πιεζίνλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη ηα νξηδόκελα ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε επζύλε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 
αθόκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαθέινπ νξίδεηαη σο ππεύζπλε ε Τπεξεζία. Η  Τπεξεζία αλαιακβάλεη απηέο ηηο 
επζύλεο κεηξά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή πξηλ από απηήλ νπόηε εθηειεί επεκβάζεηο κε δηθή ηεο επζύλε θαη γηα 
δηθνύο ηεο ινγνύο ζην έξγν 
 
3.  ΘΔΗΚΔΛΖ  ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 
Δλδεηθηηθόο άιια όρη πεξηνξηζηηθόο Πίλαθαο Ννκνζεηεκάησλ, Απνθάζεσλ, Κνηλνηηθώλ Οδεγηώλ θ.ιπ. ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ 
παξόληνο ηεύρνπο.  
 
4.  ΔΗΓΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ 
ύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Π.Γ. 305/96 ην παξόλ έξγν πεξηέρεη από ηελ θύζε ηνπ εξγαζίεο νη νπνίεο δπλεηηθά ελέρνπλ 
εηδηθνύο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεηά ησλ εξγαδνκέλσλ. Ήηνη από ηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν ηνπ ελ ιόγσ 
παξαξηήκαηνο δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ νη ελ ιόγσ θίλδπλνη  
 Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε θηλδύλνπο θαηαπιαθώζεηο, βύζηζεο ζε άκκν -ιάζπε ή πηώζεο από ύςνο 

θ.ιπ. (ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ)  
 Δξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο (ζεκείν 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) εάλ ππάξρνπλ ηέηνηνη 

αγσγνί θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ησλ αγσγώλ θαη γηα ηελ εξγαζία κε κεραλήκαηα (εθζθαθείο, γεξαλνύο θ.ιπ.) 
 Δξγαζίεο ζε κέξε όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ (ζεκείν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ)  γηα εξγαζίεο ζε αγσγνύο ζε ζύλδεζε 

κε πθηζηάκελν δίθηπν 
 Δξγαζίεο κε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ δελ γίλνληαη ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (θαηνηθεκέλε πεξηνρή) ησλ έξγσλ 

(ζεκείν 9 ηνπ  Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 
 
5.  ΓΔΛΗΘΑ  
 
5.1   ΘΗΛΓΛΝΗ 
Οη θίλδπλνη πνπ είλαη δπλαηόλ λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ πξνέξρνληαη από :   
 Κίλδπλνη από ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα εξγαδνκέλνπο 
 Κίλδπλνη από ζξαύζε νξπγκάησλ θαη πηζαλή παξνπζία λεξνύ 
 Καηαζθεπή μπιόηνηρσλ θαη ηθξησκάησλ 
 Δξγαζίεο ζε δξόκνπο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ - Κπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ 
 Λεηηνπξγία θαη θπθινθνξία κεραλεκάησλ 
 Λεηηνπξγία ειεθηξηθώλ κεραλώλ  
 Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ ( θσηηζκόο, θνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο, ξίςεηο, απνζέζεηο θ.ιπ.) 
 Παξνπζία (λόκηκε ή κε)  επηζθεπηώλ 

 Δξγαζία θνληά ζε δίθηπα Γ.Δ.Η. ή ππόγεηα θαιώδηα   
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξγαζίεο εθηεινύληαη ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη απαηηνύλ θαηάιεςε νινθιήξνπ ηνπ 
εύξνπο ηεο νδνύ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ινγνύο θπθινθνξηαθνύο δελ επηηξαπεί ε θαηάιεςε νινθιήξνπ ηνπ εύξνπο ηεο νδνύ 
θαη ν απνθιεηζκόο ηεο ηόηε ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο θπθινθνξίαο ηα κεηξά αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηδηαηηέξσο 
απζηεξά θαη πηζαλόλ λα ιεθζνύλ πξνζζεηά. 
 
5.2  ΓΔΛΗΘΔΠ  ΔΘΛΔΠ  ΑΛΑΓΝΣΝ 
 Ο Αλάδνρνο νθείιεη, σο κνλαδηθόο θαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο λα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα αλάινγα γηα θάζε πεξίπησζε 

θαη αλαγθαία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηξά αζθαιείαο θαηά 
ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθάιεηα  ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ έξγνπ, ηεο θπθινθνξίαο, ησλ νδώλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ, ησλ ππνγείσλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ θαη ελ γέλεη  γηα ηελ πξόιεςε  
νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, έρνληαο απηόο απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε αηύρεκα πνπ  
ζα  ζπκβεί από ππαηηηόηεηα δηθή  ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνύ  ηνπ πξνζσπηθνύ.  Η επζύλε απηή επεθηείλεηαη ζε  όινπο 
ηνπο εξγαδνκέλνπο  είηε εξγάδνληαη ζηνλ Αλάδνρν είηε ζηελ Δπίβιεςε θαη ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ. Καιύπηεη επίζεο θάζε 

ηξίηνλ, ζην πεξηβάιινλ θαη  θάζε εκπξάγκαηε αμία. Έρεη επίζεο ν Αλάδνρνο ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε πξόζζεην 
κεηξό γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο αθόκα θαη αλ ην κεηξό απηό δελ πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ ηεύρνο 
νύηε ζαθώο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κεηξά  αζθάιεηαο, λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό, λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ κε ηξόπν ώζηε λα εθηεινύληαη κε 
αζθάιεηα νη εξγαζίεο εληόο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο .  Δπηζεκαίλεηαη ξεηά όηη ηα αλαθεξόκελα ζην ζρέδην θαη 
ζηνλ θάθειν κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινύλ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη θξνληίδα ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γίλνληαη κε 
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δαπάλεο ηνπ θαη είλαη εάλ ειάρηζην απαηηήζεσλ γηα ηελ εξγαζία εληόο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο . Γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ νη δαπάλεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 Τπνρξενύηαη επίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1396/83, ηελ Τ.Α. 130646/84 θαη ην Π.Γ.305/96 λα 
εθνδηάδεηαη κε ζεσξεκέλν από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΜΔΣΡΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζηνλ 
ρώξν ηνπ έξγνπ. 

 Τπνρξενύηαη ηέινο λα ηεξεί ζρνιαζηηθά ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.305/96. δειαδή κεηαμύ ησλ άιισλ λα νξίζεη ζπληνληζηή 
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηαβηβάδεη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ 
επηζεώξεζε εξγαζίαο γλσζηνπνίεζε ε νπνία ζα ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ελ ιόγσ 
Π.Γ.  θαη γεληθώο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ.   

 Γηα ππόγεηα ηερληθά έξγα όπσο απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 225/89 (βάζνο εθζθαθήο άλσ ησλ 6.00 κέηξσλ) ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ. Δηδηθά ε ζύληαμε Μειέηεο Μέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
(Μ.Μ.Τ.Α) απνηειεί θαηά ην άξζξν 26 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξηνρέο "επαίζζεηνπ πιεζπζκνύ" όπσο ζρνιεία, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, εθθιεζίεο, 
γήπεδα θ.ιπ. ζε ζπλελλόεζε κε ηηο αξκόδηεο δηεπζύλζεηο /δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα λα εμεηάδεη θαη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα 
κεηξά αζθάιεηαο.   

 
5.3 ΔΞΗΒΙΔΤΖ 
 Η Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο από ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη απζηεξόηεξα κεηξά αζθάιεηαο από εθείλα 

πνπ απνηεινύλ ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ή πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία ή έρνπλ δεηεζεί 
επηπξνζζέησο από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε ηα κεηξά 

απηά. Γελ δίλεηαη θακηά πξνζζεηή απνδεκίσζε γηα ηα πξνζζεηά απηά κεηξά εθηόο εάλ απνδεηρζεί όηη ηα κεηξά απηά δελ 
ήηαλ αλαγθαία.  

 Η Δπίβιεςε εάλ εθηηκήζεη όηη δελ ηεξνύληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ή/θαη είλαη αλαγθαία έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ ιήςε ή απνθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο εληόο ιίαλ ζπληόκνπ 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ή /θαη λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ κέρξη ηελ ιήςε ή/θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. ηελ δεύηεξε απηή πεξίπησζε ε απόθαζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε, ε δε 
αηηηνιόγεζε λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν. 

 ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ή θαζπζηέξεζεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηθή εληνιή ηεο 
επίβιεςεο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα κέρξη 587,00 € αλά εκέξα, πιένλ ησλ άιισλ λόκηκσλ κέηξσλ θαη 
δηαδηθαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ. Σν πνζόλ απηό παξαθξαηείηε από ηνλ επόκελν ινγαξηαζκό ηνπ έξγνπ.   

 ε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα 
θαη λα ιάβεη (είηε ε ηδηά είηε κέζσ ηξίησλ) ή απνθαηαζηήζεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ 
αλαδόρνπ θαη λα θαηαινγίζεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ. ηα πιαίζηα απηά είλαη δπλαηόλ ν Δπηβιέπσλ λα δώζεη 
εληνιή δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ηελ ηξέρνπζα εξγάζηκε εκέξα ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηελ Τπεξεζία λα ιάβεη όια 
ηα πξνζήθνληα κέηξα είηε ε ίδηα είηε δίλνληαο εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.  

 
6.  ΘΑΛΝΛΔΠ ΑΛΑ ΦΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
 
6.1. ΓΔΛΗΘΑ 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε εθπαίδεπζε θαη πιεξνθόξεζε ζην πξνζσπηθό ηνπ θαζώο επίζεο 

επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ θύζε θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν κε επαξθή γλώζε θαη εκπεηξία ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο λα εθπαηδεύεηαη ζε ζέκαηα 
πξόιεςεο αηπρεκάησλ, παξνρήο Α βνεζεηώλ, ππξόζβεζεο, ρξήζε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο θ.ιπ.  

 Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα απνηειείηαη από ελήιηθεο ηθαλνύο θαη θαηάιιεινπο από άπνςε πγείαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία πνπ έθαζηνο αλαιακβάλεη. Ο επηθεθαιήο πξέπεη λα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη εκπεηξία. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηα απαηηνύκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά 
εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. Δλδεηθηηθά θαη κόλνλ αλαθέξνληαη: θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, 
δώλεο αζθαιείαο, πνδηέο, γάληηα, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηώλ, θ.ιπ. Σν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα θνξάεη θαηά 
πεξίπησζε θαηάιιεια ελδύκαηα (θξάλε, ζθιεξά παπνύηζηα, σηαζπίδεο, πξνζσπίδεο, γάληηα θ.ιπ.)  θαη λα θέξεη ηνλ 
ζρεηηθό αηνκηθό εμνπιηζκό. Απαγνξεύνληαη καληήιηα ιαηκνύ, αιπζίδεο, ηαπηόηεηεο, δαθηπιίδηα θ.ιπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζην εξγνηάμην θαη ε άζθνπε παξακνλή, αλάπαπζε θ.ιπ. 
εξγαδνκέλσλ κέζα ζε απηό. Απαγνξεύνληαη γεληθώο ξηςνθίλδπλεο ή άζηνρεο ή ππεξβνιηθέο ελέξγεηεο. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηηο απαηηνύκελεο αδεείο από ηνπο αξκνδίνπο θνξείο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
λα θξνληίδεη εάλ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο ε ηελ επέθηαζε ηνπο, λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, λα 
πιεξώλεη ηα έμνδα ησλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ (άιια όρη ηηο ηπρόλ απαηηνύκελεο εγγπήζεηο) θαη λα αθνινπζεί κε 
ζρνιαζηηθή επιάβεηα ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη από ηηο εγθξίζεηο θαη αδεείο απηέο. Ρεηά απαγνξεύεηαη ε άλεπ ζρεηηθήο 
αδείαο εθηέιεζε εξγαζηώλ.  Δάλ δεηεζεί από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ ή άιιε αξκόδηα Τπεξεζία ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε Μειέηε Κπθινθνξηαθήο Ρύζκηζεο (Μ.Κ.Ρ). 

 Όιεο νη θαηαζθεπέο, κέηξα θ.ιπ. ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ, ηξίησλ, ηνπ έξγνπ θ.ιπ. θαη ελ γέλεη 
θάζε ζρεηηθή πξνζσξηλή ή κε θαηαζθεπή πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηαθηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηα κέηξα θαη κέζα αζθάιεηαο θαη νπόηε θαη όζεο θνξέο 
απαηηεζεί από ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ή άιιν αξκόδην θνξέα. Δπίζεο ν Κύξηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δεηήζεη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα Αλαθνξά Αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαβξέρεη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ όηαλ απαηηείηαη κε άθζνλν λεξό γηα ηελ απνθπγή ησλ 
νριήζεσλ από ζθόλεο.  

 Ο Αλάδνρνο όληαο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ θ.ιπ. ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώλεη ρσξίο ακέιεηα ζηελ 
Τπεξεζία ηπρόλ ζπκβάληα θαζώο θαη ηηο επηζθέςεηο αξκνδίσλ αξρώλ ζην έξγν πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξεηαθά ηηο 
δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθόξσλ αξρώλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θ.ιπ. πνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ, απεπζύλνληαη ε  θνηλνπνηνύληαη ζε απηόλ.       

 Γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ  εηδηθά  κέηξα αζθαιείαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη όια ηα ελδεδεηγκέλα πξόζζεηα θαη 
εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκόδεη απζηεξά  ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πξόιεςε  αηπρεκάησλ.  
Δπίζεο γηα εηδηθέο ηέηνηεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη εθόζνλ απαηηείηαη εηδηθή κειέηε από έκπεηξν Μεραληθό.  
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 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην ηξόπν δηαζηαζηνινγεκελεο, 
ηνπνζεηεκέλεο, ζηεξηγκέλεο, αγθπξσκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο από θαηάιιεια πιηθά ώζηε λα κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ 
θαη λα κεηαθέξνπλ ηα δηάθνξα θνξηία πνπ αλαπηύζζνληαη ζε όιεο ηηο θάζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Μεηαβνιή ησλ 
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ νδεγεί ζε έιεγρν θαη ελίζρπζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ππεξθόξηηζε ηνπο.  

 Όιεο νη θαηαζθεπάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπο νη νπνίεο κόλνλ κεηξά από ζθιήξπλζε ή ζύλδεζε κε άιια 

ηκήκαηα ή κε κεηέπεηηα πξόζζεηεο θαηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο απνθηνύλ ηελ πιήξε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπο 
επηηξέπεηαη λα θνξηίδνληαη κόλνλ θάη. αληηζηνηρία κε ηελ εθάζηνηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπο.  

 Όιεο νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ επζηάζεηα θαη ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπο.  ΜΔΣΚΑ από δηαθνπή 
εξγαζηώλ γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα ή αιιαγέο ή εμάληιεζε ρξόλνπ δσήο ή ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε ή έθηαθηα 
γεγνλόηα πξέπεη λα ειέγρνληαη εθ λένπ 

 Γελ επηηξέπεηαη γεληθά ε εθηέιεζε ηαπηνρξόλσο εξγαζηώλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα  ζηελ ηδηά ζέζε εθηόο εάλ έρνπλ 
ιεθζεί ζνβαξά κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρακειόηεξν επίπεδν από πηώζεηο 
αληηθεηκέλσλ θ.ιπ.  

 Δθηόο ησλ άιισλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ εγθεθξηκέλνπ από ηελ Τπεξεζία ηύπνπ πνπ ζα 
ηνπνζεηνύληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία αλαιόγσο ηνπ κήθνπο ηνπ 
εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκό όρη νιηγόηεξν ησλ δπν αλά πελήληα κέηξα.  Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεη 
ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηύπν ηνπ εκπνδίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή λα ηελ γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζηα έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο. 

 

O Γήκνο Αλσγείσλ 

ΔΡΓΟ: ΒΔΛΣΗΩΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΟΓΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΝΩΓΔΗΩΝ  
 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ: 500.000,00 €  
 ΑΝΑΓΟΥΟ:  
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  ΣΖΛ :   

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γεληθώο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη 
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο εθόζνλ απαηηνύληαη από ην λόκν, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξώησλ 
βνεζεηώλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη απαγόξεπζεο 
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ θαζώο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη γηα 
ηνπο θηλνύκελνπο ζην εξγνηάμην .  

 Να αλεγεξζνύλ όιεο νη ηπρόλ απαηηνύκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε  ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο ζε 
ζέζεηο επηηξεπόκελεο από ηελ Αζηπλνκία, ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θαη ηηο άιιεο αξκόδηεο αξρέο, κε  επζύλε ηνπ 
αλαδόρνπ ν νπνίνο θαη ζα ηηο ζπληεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενύκελνο ζπγρξόλσο ζηελ ελ θαηξώ θαζαίξεζε θαη 
απνθόκηζε ησλ πξντόλησλ ηνπο.       

 ε επηθίλδπλεο ζέζεηο πέξαλ ησλ άιισλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζα πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα είλαη δεκέλνη από ζηαζεξό ζεκείν 

κε δώλε αζθάιεηαο. 
 · Θα πξέπεη θαζεκεξηλά θαη ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλεο ζέζεηο ή θάζεηο ηεο εξγαζίαο λα γίλεηαη επηζεώξεζε γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηελ πηζαλόηεηα αλάγθεο επέθηαζεο θαη βειηίσζεο ή αλαζεώξεζεο ηνπο. · Η 
κεηαθνξά, απόζεζε θαη ηνπνζέηεζε παληόο είδνπο εηνίκσλ ηεκαρίσλ (π.ρ. ζσιήλεο, θξεάηηα θ.ιπ.) πξέπεη λα γίλεηαη κε 
ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνληαη δεκίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ επζηάζεηα ή ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα 
ηνπο θαη λα νδεγήζνπλ ζε αηπρήκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε νξαηώλ δεκηώλ, παξακνξθώζεσλ 
θαη ξσγκώλ. 

 Σν άλνηγκα ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ θαη εζράξσλ ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ εηδηθώλ εξγαιείσλ. Καιύκκαηα ηα 
νπνία έρνπλ ζθελσζεί ιόγσ παγεηνύ δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξνύληαη κε ηελ βνήζεηα θσηηάο (ιόγσ θίλδπλνπ έθξεμεο) ή 
άιια κέζα.   

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνύληαη ζε ύςνο 1,90κ. - 2,00 κ. 
 
6.2.   ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο γηα ηνλ αθξηβή 

εληνπηζκό ησλ ππνγείσλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ θαη άιισλ θαηαζθεπώλ ή εγθαηαζηάζεσλ, λα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηνπο 
θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

 Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ (ή απηνηεινύο θάζεσο απηώλ ή/θαη νπνηεδήπνηε απαηηείηαη) θαη γηα ηελ 
ζπλεπαγνκέλε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πξέπεη λα ιάβεη ηηο  ζρεηηθέο εγθξίζεηο (Δπηηξνπή Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 
Κπθινθνξηαθήο Ρύζκηζεο, Σξνραία, ΚΣΔΛ θ.ιπ.)  

 Ο Αλάδνρνο, εάλ απαηηείηαη εθ ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο νδνύ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
ζρεηηθή έγθξηζε από ηελ αξκόδηα Γ.Δ.Κ.Δ.   

 Σαπηόρξνλα ν Αλάδνρνο (πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο) ζα πξέπεη λα βεβαησζεί κε θάζε ηξόπν όηη ζηνλ 
πξνβιεπόκελν ρώξν εξγαζίαο δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή από ηελ νπνίαλ δπλαηόλ λα ππάξμεη θίλδπλνο γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη λα εθηηκεζεί εάλ απαηηείηαη επηζθεπή, ζηήξημε ή θαζαίξεζε ηνπο θαη λα ιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο 
εγθξίζεηο.  

 Σπρόλ απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζέηνπλ νη Τπεξεζίεο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
εθηειεζηνύλ αδαπάλσο (εθηόο εάλ πεξηιακβάλνληαη ζην Σηκνιόγην).  

 
6.3  ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΔΠ ΡΝΚΔΠ 
 Ο Αλάδνρνο κεηξά ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εθόζνλ θξηζεί από ηελ Τπεξεζία όηη απαηηείηαη ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη δνθηκαζηηθέο ηνκέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ή ηελ επηβεβαίσζε ηνπο. Γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ζπλεπαγνκέλε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο.  

 Οη δνθηκαζηηθέο απηέο ηνκέο ζα εθηεινύληαη κε ηελ δένπζα πξνζνρή.  
 Σνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δνθηκαζηηθώλ ηνκώλ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνπο θόκβνπο ζήκαλζε 

αλαγγειίαο ε νπνία απνζύξεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ Οη πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ηνπ παξαθάησ ηύπνπ. 
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ΠΡΟΟΥΖ  

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΩΝ  
ΔΝΑΡΞΖ   .../.../...   
ΛΖΞΖ      . ../.../... 

 

 Με ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ησλ δνθηκαζηηθώλ ηνκώλ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
(εθόζνλ δελ ππάξμεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο) ζα  ηνπνζεηεζεί ζηνπο θόκβνπο ζήκαλζε ε νπνία 
απνζύξεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ Οη πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ηνπ  παξαθάησ ηύπνπ.  ε πεξίπησζε ζρεηηθήο 
εληνιήο από ηελ Τπεξεζία πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ζπληήξεζε ηνπ νξύγκαηνο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 
ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ην αξγόηεξν εληόο 24 σξώλ. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη δπλαηόλ λα 
δεηεζεί ε άκεζε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  πξνβεί ζηηο εξγαζίεο απηέο 
άκεζα.  

 
ΠΡΟΟΥΖ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑ ΜΔ ΣΟΜΔ 
 

 

 Ο Αλάδνρνο από ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηηθώλ ηνκώλ θαη κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ έρεη ηελ 
ππνρξέσζε θαζεκεξηλνύ ειέγρνπ ησλ νξπγκάησλ θαη ησλ επηζρέζεσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπο γηα ηελ απνθπγή 
αηπρεκάησλ.  

 
6.4. ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΩ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 Ο Αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ησλ αγσγώλ νθείιεη λα 
εγθαηαζηήζεη ζήκαλζε αλαγγειίαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο απνζύξνληαη κε ην πέξαο  ησλ εξγαζηώλ Οη 
πηλαθίδεο απηέο ζα είλαη ησλ παξαθάησ ηύπσλ. 

 

 
ΠΡΟΟΥΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΩΝ  
ΟΓΟ ..............   ΚΛΔΗΣΖ 

ΔΝΑΡΞΖ   ../../..   
ΛΖΞΖ       ../../.. 

 

 

 
ΠΡΟΟΥΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΩΝ  
ΜΖΝ ΣΑΘΜΔΤΔΣΑΗ ΓΔΞΗΑ (ΑΡΗΣΔΡΑ) 

ΑΠΟ    ../../..   ΔΩ     ../../.. 
 

 

 Σην Εξγνηάμην ζα ππάξρνπλ  κόληκα ζηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο πηλαθίδεο ηνπ παξαθάησ ηύπνπ:  

 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ Δ ΜΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

 

 6.5.   ΘΝΞΖ ΑΠΦΑΙΡΝΡΑΞΖΡΑ 
 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν (ε ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί 

ή άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα), γάληηα θαη ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Επίζεο σηαζπίδεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηνπ 
ζνξύβνπ θαη κάζθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Η θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζε νξηνζεηεκέλε κε θώλνπο ισξίδα. Οη θώλνη ζα απέρνπλ ην πνιύ 1,50 κέηξα ν 
έλαο από ηνλ άιινλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ λόκν ζήκαλζε. Σήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο 
θάζεηνπο δξόκνπο εάλ απαηηείηαη. 

 Γηα λα απνδνζεί ην ηκήκα ζηελ θπθινθνξία πξηλ ηελ εθζθαθή ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκόο θαη πιύζηκν ηνπ.  

 
6.6.    ΔΘΠΘΑΦΔΠ 
Α.  ΔΘΠΘΑΦΖ ΝΟΓΚΑΡΥΛ 
 Όινη νη εξγαδόκελνη (εθηόο νδεγώλ θαη ρείξηζησλ) ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν ( ε ελδύκαηα δσεξνύ 

ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα) γάληηα θαη ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο εάλ 
απαηηείηαη σηαζπίδεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηνπ ζνξύβνπ θαη κάζθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα δίδεηαη κέξηκλα ώζηε ην θαηάζηξσκα ηεο νδνύ λα παξακέλεη ηειείσο θαζαξό από 
πιηθά εθζθαθήο. 

 Σα νξύγκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθέο πιάηνο.  Σα πιάηε ησλ νξπγκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε 
είλαη επαξθή γηα ηελ θάζε δηάκεηξν αγσγνύ πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζε ζπλελλόεζε 
Αλαδόρνπ θαη Τπεξεζίαο δπλαηόλ λα θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά πιάηε εθζθαθώλ. 

 Δπηζθαιή ηκήκαηα ησλ πξαλώλ πξέπεη λα θαηαθξεκλίδνληαη (ή λα ππνζηπιώλνληαη, επελδύνληαη θ.ιπ.) πξνζεθηηθά από 
έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό (δπν ηνπιάρηζηνλ) γηα λα απνθεπρζνύλ αηπρήκαηα από μαθληθή ηνπο 
πηώζε.  Δηδηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αλάπηπμε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ κεηξά από ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο,  θαηαπηώζεηο 
πξαλώλ  θ.ιπ.  

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξνπζία πιεζίνλ ηνπ νξύγκαηνο αλαζθακκέλσλ ή ελ γέλεη ράιαξσλ εδαθώλ 
ιόγσ ηνπ κεγάινπ θίλδπλνπ θαηαπηώζεσλ ζηα εδάθε απηά. 
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Β. ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ  
 Η αληηζηήξημε είλαη ππνρξεσηηθή γηα βάζνο εθζθαθήο άλσ ησλ 2,00 κέηξσλ ή αλεμαξηήησο βάζνπο όηαλ επηβάιιεηαη από 

ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο  
 Η αληηζηήξημε γίλεηαη ηαπηνρξόλσο κε ηελ εθζθαθή ε νπνία πξνεγείηαη ειάρηζηα θαη κόλνλ όζνλ επηβάιιεηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Θα είλαη ζπλερήο θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ρσξίο ζπλνρή ή ραιαξά.  

 Απαηηήζεηο γηα ηελ αληηζηήξημε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Έθζεζε, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γεληθά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ 
νξύγκαηνο 

 Η αληηζηήξημε ζα πξνεμέρεη από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηώζε ιίζσλ θαη ρσκάησλ κέζα ζην 
όξπγκα. 

 Οη εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα εξγάδνληαη από ηελ πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή πξνο ηελ 
απξνζηάηεπηε. Η εξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άιια θαη κε ζρνιαζηηθή 
πξνζνρή θαη θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζύλνπ κεραληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ. 

 Η  ζπγθέληξσζε πξντόλησλ εθζθαθήο, πιηθώλ, εξγαιείσλ , κεραλεκάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα γίλεηαη εθηόο ηνπ πξίζκαηνο 
νιίζζεζεο ηνπ πξαλνύο ώζηε λα απνθεπρζεί ε θόξηηζε ηεο αληηζηήξημεο θαη ε αζηνρία ηεο. 

 Η αληηζηήξημε κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κόλνλ κεηξά από ζρεηηθή αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο θαη 
έγθξηζε απηήο.  

 Η απνκάθξπλζε ηεο αληηζηήξημεο γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπίρσζεο ηνπ νξύγκαηνο. ε εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ λα παξακείλεη γηα ινγνύο αζθάιεηαο θαη κεηξά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.  

 

Γ.  ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΔΗΠΟΝΖ ΓΑΡΥΛ 
 Οπνηαδήπνηε πνζόηεηα λεξνύ (ή θαη ιπκάησλ από ην πθηζηάκελν δίθηπν) πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ακέζσο κε άληιεζε 

θαη δηνρέηεπζε απεπζείαο ζην ζύζηεκα όκβξησλ(ππόγεηα λεξά) ή ζε θαηάιιειν απνδεθηή (ιύκαηα). 
 Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ώζηε ε άληιεζε λα κελ πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ιόγσ 

πηώζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα.  
 
Γ. ΞΔΟΗΦΟΑΜΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ -  ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
Ο  Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα  ηελ πιήξε  θαη ζύκθσλα πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηάιιειε ζηαζεξή θαη 
αλζεθηηθή πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ νξπγκάησλ θαη γηα ηελ θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε, ηελ ζήκαλζε, ηηο νξηδόληηεο 
δηαγξακκίζεηο, ηηο θαισδηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή ππνδνκή ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.  
 
 Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξεο όζν θαη γηα ηηο λύθηεο ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ 
ηνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. Γηα ιόγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη θαη ζα  νινθιεξώλεηαη θαηά  δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελόο ζα ηζνύηαη κε ηελ 
απόζηαζε  κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θξεαηίσλ  εθηόο αλ  άιισο θξίλεη ε  Τπεξεζία.  

 
 Η ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη εθηόο ηνπ κεηώπνπ πξνόδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνύ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη 

πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλόηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο (ύςνπο) 0,80 m, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. 
ηνπνζέηεζε επί άγθηζηξνλ, πξόζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία ηα νπνία απέρνπλ κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο: 

α. 3,5 m γηα δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ησλ 60 k) ή αλνηρηνύο ρώξνπο (κεγάιεο ηαρύηεηεο 
αλέκνπ) θαη  

β. 5,0 m γηα δξόκνπο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο 

 Η απόζηαζε κεηαμύ κεηώπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε από 20 m θαη ζεκαίλεηαη κε 
θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο ζε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,2 m ή κε θξάγκαηα 
ειαρίζηνπ πιάηνπο 0,60 m ηνπνζεηνύκελα κε ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη ώζηε ε κεηαμύ 
ηνπο απόζηαζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1,5 m.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηώκελν από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 
θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξε ησλ 2 σξώλ επηβάιιεηαη ε δηα πιέγκαηνο πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ.  

 Πεξηκεηξηθά εθζθαθώλ βάζνπο κεγαιύηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή πεξίθξαμε ηύπνπ πιέγκαηνο ή 
ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε ύςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηόο 
αλ απηό εθάπηεηαη ηεο ηάθξνπ). 

 Απαγνξεύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο. 
 Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθόπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιύπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ δηάδξνκν θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ή 

θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη άιιε ισξίδα κεησκέλνπ πιάηνπο κε 
πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θίλεζε 
κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πιεζηέζηεξν όξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Η 
νξηνζέηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
παξνύζα. 

 
Δ.     ΓΗΑΒΑΠΔΗΠ 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ πεξίνηθσλ θαη ηελ άλεηε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζηηο θαηνηθίεο θαη 

ηα θαηαζηήκαηα ηνπνζεηώληαο θαη ηελ απαηηνύκελε ζήκαλζε.  Δάλ θαηαζθεπαζζνύλ δηαβάζεηο ζα ζεκαίλνληαη θαη  ζα 
θσηίδνληαη θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 3. 

 Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε ύςνο 1,90 - 2,00 m θαη από ηηο δύν πιεπξέο 
θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη επηπξνζζέησο από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

 Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην όξην ηαρύηεηαο ζα νξηνζεηείηε ζηα 20 k/h εθηόο αλ ιεηηνπξγεί θσηεηλή ζήκαλζε. 
 ηηο δηαβάζεηο απνθεύγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηό είλαη αδύλαην ηόηε ην ξηρηεί είλαη ην πνιύ  16,5 εθ. θαη ην πάηεκα 

θαη’ ειάρηζην 27,5 εθ. 
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 Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεύνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. (ρεηξνιεζζήξαο).  Σν 
πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη’ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε πεξηνρήο κηθξήο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ. 
ζε κεγάιεο (π.ρ.ζρνιεία, γήπεδα). 

 Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, πξηλ ηελ έμνδν από ηελ 
πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδώλ ζεκαίλνληαη κε ηελ πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) θαη από ηηο δύν πιεπξέο 

ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ δύν δηαβάζεσλ 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3. 

 Γεθπξώζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη  λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξόηεξε δπλαηή όριεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ 
πεξηνρώλ. 

 Η γεθύξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4. 
 Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνύληαη κεηά από αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε κήθνο ππεξβάιινλ ηεο δηάβαζεο 

θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ 
εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απόζηαζε ησλ ηξνρώλ από ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 
30 cm), νκαιή πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγία ξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηό ηνπο. Καζόιν ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη ζε 
επαθή κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή 
 

6.5.   ΘΝΞΖ ΑΠΦΑΙΡΝΡΑΞΖΡΑ 
 Όινη νη εξγαδόκελνη ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν (ε ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί 

ή άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα), γάληηα θαη ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο σηαζπίδεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηνπ 
ζνξύβνπ θαη κάζθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Η θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζε νξηνζεηεκέλε κε θώλνπο ισξίδα. Οη θώλνη ζα απέρνπλ ην πνιύ 1,50 κέηξα ν 
έλαο από ηνλ άιινλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ λόκν ζήκαλζε. ήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο 
θάζεηνπο δξόκνπο εάλ απαηηείηαη. 

 Γηα λα απνδνζεί ην ηκήκα ζηελ θπθινθνξία πξηλ ηελ εθζθαθή ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκόο θαη πιύζηκν ηνπ.  
 
6.6.    ΔΘΠΘΑΦΔΠ 
Α.  ΔΘΠΘΑΦΖ ΝΟΓΚΑΡΥΛ 
 Όινη νη εξγαδόκελνη (εθηόο νδεγώλ θαη ρεηξηζηώλ) ζα θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν ( ε ελδύκαηα δσεξνύ 

ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα) γάληηα θαη ππνδήκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο εάλ 
απαηηείηαη σηαζπίδεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηνπ ζνξύβνπ θαη κάζθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζθόλεο. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα δίδεηαη κέξηκλα ώζηε ην θαηάζηξσκα ηεο νδνύ λα παξακέλεη ηειείσο θαζαξό από 
πιηθά εθζθαθήο. 

 Σα νξύγκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθέο πιάηνο.  Σα πιάηε ησλ νξπγκάησλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε 
είλαη επαξθή γηα ηελ θάζε δηάκεηξν αγσγνύ πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζε ζπλελλόεζε 
Αλαδόρνπ θαη Τπεξεζίαο δπλαηόλ λα θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά πιάηε εθζθαθώλ. 

 Δπηζθαιή ηκήκαηα ησλ πξαλώλ πξέπεη λα θαηαθξεκλίδνληαη (ή λα ππνζηπιώλνληαη, επελδύνληαη θ.ιπ.) πξνζεθηηθά από 
έκπεηξν πξνζσπηθό θαη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό (δπν ηνπιάρηζηνλ) γηα λα απνθεπρζνύλ αηπρήκαηα από μαθληθή ηνπο 
πηώζε.  Δηδηθά πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αλάπηπμε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ κεηξά από ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο,  θαηαπηώζεηο 
πξαλώλ  θ.ιπ.  

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξνπζία πιεζίνλ ηνπ νξύγκαηνο αλαζθακκέλσλ ή ελ γέλεη ράιαξσλ εδαθώλ 
ιόγσ ηνπ κεγάινπ θίλδπλνπ θαηαπηώζεσλ ζηα εδάθε απηά. 

 
Β. ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖ  
 Η αληηζηήξημε είλαη ππνρξεσηηθή γηα βάζνο εθζθαθήο άλσ ησλ 2,00 κέηξσλ ή αλεμαξηήησο βάζνπο όηαλ επηβάιιεηαη από 

ηελ θύζε ηνπ εδάθνπο  
 Η αληηζηήξημε γίλεηαη ηαπηνρξόλσο κε ηελ εθζθαθή ε νπνία πξνεγείηαη ειάρηζηα θαη κόλνλ όζνλ επηβάιιεηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Θα είλαη ζπλερήο θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ρσξίο ζπλνρή ή ραιαξά.  
 Απαηηήζεηο γηα ηελ αληηζηήξημε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Έθζεζε, ζηηο Σερληθέο Πξνδηάγξαθεο θαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γεληθά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ 
νξύγκαηνο 

 Η αληηζηήξημε ζα πξνεμέρεη από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηώζε ιίζσλ θαη ρσκάησλ κέζα ζην 
όξπγκα. 

 Οη εξγαδόκελνη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα εξγάδνληαη από ηελ πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή πξνο ηελ 
απξνζηάηεπηε. Η εξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άιια θαη κε ζρνιαζηηθή 
πξνζνρή θαη θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζύλνπ κεραληθνύ ηνπ Αλαδόρνπ. 

 Η  ζπγθέληξσζε πξντόλησλ εθζθαθήο, πιηθώλ, εξγαιείσλ , κεραλεκάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα γίλεηαη εθηόο ηνπ πξίζκαηνο 
νιίζζεζεο ηνπ πξαλνύο ώζηε λα απνθεπρζεί ε θόξηηζε ηεο αληηζηήξημεο θαη ε αζηνρία ηεο. 

 Η αληηζηήξημε κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κόλνλ κεηξά από ζρεηηθή αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο θαη 
έγθξηζε απηήο.  

 Η απνκάθξπλζε ηεο αληηζηήξημεο γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπίρσζεο ηνπ νξύγκαηνο. ε εηδηθέο 
πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ λα παξακείλεη γηα ινγνύο αζθάιεηαο θαη κεηξά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.  

 
Γ.  ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΔΗΠΟΝΖ ΓΑΡΥΛ 
 Οπνηαδήπνηε πνζόηεηα λεξνύ (ή θαη ιπκάησλ από ην πθηζηάκελν δίθηπν) πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ακέζσο κε άληιεζε 

θαη δηνρέηεπζε απεπζείαο ζην ζύζηεκα όκβξησλ(ππόγεηα λεξά) ή ζε θαηάιιειν απνδεθηή (ιύκαηα). 

 Ιδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ώζηε ε άληιεζε λα κελ πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ιόγσ 
πηώζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα.  

 
Γ. ΞΔΟΗΦΟΑΜΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ -  ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
Ο  Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα  ηελ πιήξε  θαη ζύκθσλα πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηάιιειε ζηαζεξή θαη 
αλζεθηηθή πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ νξπγκάησλ θαη γηα ηελ θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε, ηελ ζήκαλζε, ηηο νξηδόληηεο 
δηαγξακκίζεηο, ηηο θαισδηώζεηο θαη ηελ ζρεηηθή ππνδνκή ζεκαηνδόηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.  



σελ. 8 από 14 
 

 
 Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξεο όζν θαη γηα ηηο λύθηεο ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ 
ηνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. Γηα ιόγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη θαη ζα  νινθιεξώλεηαη θαηά  δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελόο ζα ηζνύηαη κε ηελ 
απόζηαζε  κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θξεαηίσλ  εθηόο αλ  άιισο θξίλεη ε  Τπεξεζία.  
 
 Η ηάθξνο πεξηθξάζζεηαη εθηόο ηνπ κεηώπνπ πξνόδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνύ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη 

πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλόηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο (ύςνπο) 0,80 m, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. 
ηνπνζέηεζε επί άγθηζηξνλ, πξόζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία ηα νπνία απέρνπλ κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο: 

α. 3,5 m γηα δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ησλ 60 km) ή αλνηρηνύο ρώξνπο (κεγάιεο 
ηαρύηεηεο αλέκνπ) θαη  

β. 5,0 m γηα δξόκνπο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο 

 
 Η απόζηαζε κεηαμύ κεηώπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε από 20 m θαη ζεκαίλεηαη κε 

θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο ζε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,2 m ή κε θξάγκαηα 
ειαρίζηνπ πιάηνπο 0,60 m ηνπνζεηνύκελα κε ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη ώζηε ε κεηαμύ 
ηνπο απόζηαζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1,5 m.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηώκελν από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξε ησλ 2 σξώλ επηβάιιεηαη ε δηα πιέγκαηνο πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ.  
 Πεξηκεηξηθά εθζθαθώλ βάζνπο κεγαιύηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή πεξίθξαμε ηύπνπ πιέγκαηνο ή 

ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε ύςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηόο 
αλ απηό εθάπηεηαη ηεο ηάθξνπ). 

 Απαγνξεύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο. 
 Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθόπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιύπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ δηάδξνκν θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ή 

θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη άιιε ισξίδα κεησκέλνπ πιάηνπο κε 
πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θίλεζε 
κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πιεζηέζηεξν όξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Η 
νξηνζέηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
παξνύζα. 

 
Δ.     ΓΗΑΒΑΠΔΗΠ 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ πεξίνηθσλ θαη ηελ άλεηε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζηηο θαηνηθίεο θαη 

ηα θαηαζηήκαηα ηνπνζεηώληαο θαη ηελ απαηηνύκελε ζήκαλζε.  Δάλ θαηαζθεπαζζνύλ δηαβάζεηο ζα ζεκαίλνληαη θαη  ζα 
θσηίδνληαη θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 3. 

 Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε ύςνο 1,90 - 2,00 m θαη από ηηο δύν πιεπξέο 
θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη επηπξνζζέησο από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

 Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην όξην ηαρύηεηαο ζα νξνζεηείηαη ζηα 20 km/h εθηόο αλ ιεηηνπξγεί θσηεηλή ζήκαλζε. 
 ηηο δηαβάζεηο απνθεύγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηό είλαη αδύλαην ηόηε ην δίρηπ είλαη ην πνιύ  16,5 εθ. θαη ην πάηεκα 

θαη’ ειάρηζην 27,5 εθ. 
 Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεύνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. (ρεηξνιεζζήξαο).  Σν 

πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε πεξηνρήο κηθξήο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ. 
ζε κεγάιεο (π.ρ. ζρνιεία, γήπεδα). 

 Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, πξηλ ηελ έμνδν από ηελ 
πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδώλ ζεκαίλνληαη κε ηελ πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) θαη από ηηο δύν πιεπξέο 
ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ δύν δηαβάζεσλ 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3. 

 Γεθπξώζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη  λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξόηεξε δπλαηή όριεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ 
πεξηνρώλ. 

 Η γεθύξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4. 
 Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνύληαη κεηά από αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε κήθνο ππεξβάινλ ηεο δηάβαζεο 

θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ 
εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απόζηαζε ησλ ηξνρώλ από ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 
30 cm), νκαιή πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγία ξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηό ηνπο. Καζόιν ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη ζε 
επαθή κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή ζηεξεά πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα κε δύν νξηδόληηα ζηνηρεία ζε 
ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ. 

 
ΠΡ.  ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 
 Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ όζνλ αθνξά ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη  θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθώλ ηνπ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ.  
 Η θίλεζε κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη εληόο νξηνζεηεκέλεο από θώλνπο ισξίδαο. 
 Δάλ ηα κεραλήκαηα παξακέλνπλ ζην εξγνηάμην κεηξά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαιύπηνληαη από ηελ πεξίθξαμε 

θιεηδώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη. 
 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ειάρηζηε απόζηαζε αζθάιεηαο από ηα ρείιε ηνπ νξύγκαηνο  ίζε κε: s =2*P + 0,02*h όπνπ Ρ ην 

αλα άμνλα θνξηίν ζε ηόλνπο θαη h ην βάζνο εθζθαθήο ζε κέηξα κε ειάρηζηε ηηκή ηνπ s t 80 εθ.  
 Γελ επηηξέπεηαη θίλεζε ή εξγαζία εξγαδνκέλσλ πιεζίνλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ απηά εξγάδνληαη ή 

θπθινθνξνύλ εθηόο εάλ έρεη έρνπλ ιεθζεί πξνζζεηά κέηξα θαη δελ θηλδπλεύνπλ. 
 Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εάλ απαηηνύληαη ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

εθαηέξσζελ ηνπ νρήκαηνο ειεύζεξνο ρώξνο ηνπιάρηζηνλ 60 εθ 
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Ε.  ΠΖΚΑΛΠΖ 
 ε όηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ 

ΒΜ5/30428/80 εγθπθιίνπο γηα εληόο ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ αληίζηνηρα. 
 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδώλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο  ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδαο θαη ηεο 

ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο όηαλ ην κήθνο ησλ είλαη κεγαιύηεξν από 50 θαη 80 m αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο 

επαλαιακβάλνληαη είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ. Η ειάρηζηε 
απαίηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνύζα πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απόζηαζε αζθάιεηαο (εθηόο εάλ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά ε απαηηείηαη από 
ηηο αξκόδηεο αξρέο νπόηε πξέπεη λα ιεθζνύλ ηδηαίηεξα πξόζζεηα κέηξα) από νδνύο ηαρείαο ή βαξηάο θπθινθνξίαο κε 
παξάιιειε  ππνζηήξημε ηνπ κεηώπνπ ησλ εθζθαθώλ πξνο ηηο νδνύο απηέο.   

 ήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο θάζεηνπο δξόκνπο εάλ απαηηείηαη.  Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή 
αιινύ ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο.  Όια ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην θαη ηελ ελ γέλεη 
λνκνζεζία, πξόηππα θ.ιπ. 

 Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξαο όζν θαη γηα ηηο  λύθηεο (βιέπε ηδηαίηεξε 
παξάγξαθν) ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. 

 
6.7.  ΘΑΡΑΒΗΒΑΠΚΝΠ ΙΗΘΥΛ 
 Δθόζνλ απαηηείηαη παξνπζία εξγαδνκέλσλ θνληά ζηνλ εμνπιηζκό θαηά ηελ θαηαβίβαζε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

θαηαβηβαζκνύ πιηθώλ νη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη κέζα ζην 
αληηζηεξηγκέλν ηκήκα ηεο εθζθαθήο.  

 
6.8 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ - ΠΛΓΔΠΔΗΠ 
 Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αθξηβή ηνπο ζέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ 

αλζεθηηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν βάξνο. 
 Οη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη κέζα ζην αληηζηεξηγκέλν ηκήκα 

ηεο εθζθαθήο.  
 Οη εξγαδόκελνη εάλ απαηηείηαη πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε αλζεθηηθή δώλε.  
 
6.9  ΔΞΑΛΔΞΊΣΥΠΖ - ΠΚΞΘΛΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ 
 Καηά ηελ ώξα εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξύγκαηνο θαλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη 

εληόο απηνύ. Καηά ηελ ώξα ηεο ζπκπύθλσζεο ηεο επαλεπίρσζεο θαηά ζηξώζεηο δελ ζα εξγάδνληαη παξάιιεια ηα 
κεραλήκαηα. 

 Οη αληηζηεξίμεηο ζα αλαζύξνληαη βαζκηδσηά αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπίρσζεο 
 
6.10  ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ - ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 Οη εξγαδόκελνη θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. 
 
 Σν εξγνηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο: ζηεξεα πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα κε δύν νξηδόληηα ζηνηρεία ζε 

ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ. 
 
ΠΡ.  ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 
 Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ν Αλάδνρνο εηλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ όζνλ αθνξά ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη  θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθώλ ηνπ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ.  
 Η θίλεζε κεραλήκαηα θαη εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη εληόο νξηνζεηεκέλεο από θώλνπο ισξίδαο. 
 Δάλ ηα κεραλήκαηα παξακέλνπλ ζην εξγνηάμην κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαιύπηνληαη από ηελ πεξίθξαμε 

θιεηδώλνληαη θαη αζθαιίδνληαη. 
 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ειάρηζηε απόζηαζε αζθαιείαο από ηα ρείιε ηνπ νξύγκαηνο  ίζε κε: s =2*P + 0,02*h όπνπ Ρ ην 

αλά άμνλα θνξηίν ζε ηόλνπο θαη h ην βάζνο εθζθαθήο ζε κέηξα κε ειάρηζηε ηηκή ηνπ s ηα 80 εθ.  
 Γελ επηηξέπεηαη θίλεζε ή εξγαζία εξγαδνκέλσλ πιεζίνλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ απηά εξγάδνληαη ή 

θπθινθνξνύλ εθηόο εάλ έρεη έρνπλ ιεθζεί πξόζζεηα κέηξα θαη δελ θηλδπλεύνπλ. 
 Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εάλ απαηηνύληαη ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

εθαηέξσζελ ηνπ νρήκαηνο ειεύζεξνο ρώξνο ηνπιάρηζηνλ 60 εθ 
 
Ε.  ΠΖΚΑΛΠΖ 
 ε όηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ 

ΒΜ5/30428/80 εγθπθιίνπο γηα εληόο ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ αληίζηνηρα. 
 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδώλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο  ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδαο θαη ηεο 

ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο όηαλ ην κήθνο ησλ είλαη κεγαιύηεξν από 50 θαη 80 m αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο 
επαλαιακβάλνληαη είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ. Η ειάρηζηε 
απαίηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνύζα πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απόζηαζε αζθάιεηαο (εθηόο εάλ δελ γίλεηαη δηαθνξεηηθά ε απαηηείηαη από 
ηηο αξκόδηεο αξρέο νπόηε πξέπεη λα ιεθζνύλ ηδηαίηεξα πξόζζεηα κέηξα) από νδνύο ηαρείαο ή βαξηάο θπθινθνξίαο κε 
παξάιιειε  ππνζηήξημε ηνπ κεηώπνπ ησλ εθζθαθώλ πξνο ηηο νδνύο απηέο.   

 ήκαλζε ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζηνπο θάζεηνπο δξόκνπο εάλ απαηηείηαη.  Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή 
αιινύ ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο.  Όια ηα ζήκαηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην θαη ηελ ελ γέλεη 
λνκνζεζία, πξόηππα θ.ιπ. 

 Σα αλσηέξσ ζα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηόζν γηα ηηο εκέξαο όζν θαη γηα ηηο  λύθηεο (βιέπε ηδηαίηεξε 
παξάγξαθν) ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. 

 
6.7.  ΘΑΡΑΒΗΒΑΠΚΝΠ ΙΗΘΥΛ 
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 Δθόζνλ απαηηείηαη παξνπζία εξγαδνκέλσλ θνληά ζηνλ εμνπιηζκό θαηά ηελ θαηαβίβαζε γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ 
θαηαβηβαζκνύ πιηθώλ νη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη κέζα ζην 
αληηζηεξηγκέλν ηκήκα ηεο εθζθαθήο.  

 
6.8 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ - ΠΛΓΔΠΔΗΠ 

 Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αθξηβή ηνπο ζέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ 
αλζεθηηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν βάξνο. 

 Οη εξγαδόκελνη ζα δηαζέηνπλ αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ζα εξγάδνληαη πξνζεθηηθά θαη κέζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκήκα 
ηεο εθζθαθήο.  

 Οη εξγαδόκελνη εάλ απαηηείηαη πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε αλζεθηηθή δώλε.  
 
6.9  ΔΞΑΛΔΞΊΣΥΠΖ - ΠΚΞΘΛΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΝΠ 
 Καηά ηελ ώξα εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ νξύγκαηνο θαλέλαο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη 

εληόο απηνύ. Καηά ηελ ώξα ηεο ζπκπύθλσζεο ηεο επαλεπίρσζεο θαηά ζηξώζεηο δελ ζα εξγάδνληαη παξάιιεια ηα 
κεραλήκαηα. 

 Οη αληηζηεξίμεηο ζα αλαζύξνληαη βαζκηδσηά αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηεο επαλεπίρσζεο 
 
6.10  ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ - ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
 Οη εξγαδόκελνη θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. 
 Σν εξγνηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο: 

α. Αλ πξόθεηηαη γηα κεζαία ισξίδα ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη νη νπνίνη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο κέγηζηε απόζηαζε 3.5 m. 

β. Αλ πξόθεηηαη γηα αθξηλή ισξίδα, ηόηε από ηελ πιεπξά ηεο θίλεζεο ε νξηνζέηεζε γίλεηαη κε θώλνπο όπσο ζηελ 
πεξίπησζε (α)  ελώ από ηελ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηεο λεζίδαο αλ ρξεζηκνπνηείηαη από πεδνύο, κε πιέγκα  
Σε θάζε πεξίπησζε (α ή β) από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηζρύνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ησλ πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο νξηδόκελα.  

 
6.11 ΓΟΚΗΜΔ ΓΗΚΣΤΟΤ 

Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα αζθάιεηαο. Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη γεληθνί θαλόλεο αζθάιεηαο 
 
6.12  ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΠΖΚΑΛΠΖΠ 
 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ απνδνζεί έλα ηκήκα ηεο νδνύ θαη πάιη ζηελ θνηλή ρξήζε, ην ηκήκα ζα θαζαξίδεηαη 

θαη πιέλεηαη αλ ρξεηάδεηαη, ζα απνκαθξύλεηαη πιήξσο ε πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε κόληκε (ηελ νπνία ν 
Δξγνιάβνο πξνζσξηλά είρε θαιύςεη). 

 Οη ζρεηηθέο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο κεηξά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνύ ζα θαζαηξνύληαη θαη ελ γέλεη 
ζα απνθαζίζηαηαη πιήξσο ην νδόζηξσκα θαη όιν ην θπζηθό ή/θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.   

 
7.  ΔΗΓΗΘΝΗ  ΘΑΛΝΛΔΠ 
Οη θαλόλεο απηνί ηζρύνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηνύο πνπ αλαπηύζζνληαη παξαπάλσ θαη νη νπνίνη θαη απηνί ζθνπό έρνπλ λα 
αληηκεησπίδνπλ θηλδύλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη εδώ αλαιπηηθά. 
 
7.1  ΛΘΡΔΟΗΛΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ - ΛΘΡΔΟΗΛΖ ΦΥΡΔΗΛΖ ΠΖΚΑΛΠΖ 
 Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνύκελν θσηηζκό γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θάζε ηξίηνπ .  Ο θσηηζκόο θαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πξέπεη λα είλαη έηζη δηεπζεηεκέλα έηζη ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη θσηηζκόο ηνπιάρηζηνλ 300 LUX νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνο πνπ δελ ζα πξνθαιεί ζάκβσζε θαη γεληθά ζα 
δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζθαινύο εξγαζίαο θαη θπθινθνξίαο. Δπηβάιιεηαη λα ππάξρεη θαη εθεδξηθόο θσηηζκόο αζθάιεηαο 
θαζώο επίζεο θαη αηνκηθνί θαλνί θαηάιιεινπ ηύπνπ γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 Απαηηήζεηο θσηεηλήο ζήκαλζεο θαηά ηελ λύθηα ή ώξεο κεησκέλεο νξαηόηεηαο: Καηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηνπνζεηείηαη θαλόο ζε ύςνο 1,20-1,35 κ. ρξώκαηνο θόθθηλνπ ζηα δεμηά 

ηεο επεξρόκελεο θπθινθνξίαο θαη άζπξν ζηα αξηζηεξά ηεο αληίζεηεο θαηεύζπλζεο. Οη κέγηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ 
θαλώλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 
7.2. ΓΠΚΔΛΔΗΠ ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ 
Απαγνξεύεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπηηξέπεηαη κε έκπεηξν πξνζσπηθό, θαηάιιειν εμνπιηζκό 
θαη ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα εξγαζίεο επεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπό λα απνηξέςνπλ ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο (π.ρ. πιεκκύξεο).   
 
7.3.  ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη γεληθόηεξα θαη ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη: 
  
 Γηα ηνλ πεξηνδηθό θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ από επηθίλδπλα θαη αλαθιέμηκα πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζή 

ηνπο . 
 Γηα ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ  

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ππξόζβεζεο. 
 Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή θαη άιισλ αλνηθηήο ππξάο θνληά  ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ  ή 

άιισλ εύθιεθησλ  πιώλ ηνπ εξγνηαμίνπ  θαη ησλ γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο (εξγνζηάζηα, δεμακελέο 
πγξώλ θαπζίκσλ θ.ιπ.) θαη πξηλ εμαζθαιίζεη όηη δελ ππάξρνπλ ζηνλ αγσγό, όξπγκα, θξεάηην εύθιεθηα αέξηα. 

 Να απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ζηελ εξγαζία. 
 Να εθπαηδεύζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθό ηνπ ζηελ  ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ. 
 Οη γελλήηξηεο ξεύκαηνο δελ πξέπεη λα  ππεξθνξηώλνληαη. 



σελ. 11 από 14 
 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα  δέζηακα. 
 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε θαύζε άρξεζησλ πιηθώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θ.ιπ. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη: 

α. Όια ηα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ππξνζβεζηήξα ηύπνπ μεξάο θόλεσο 6 kg γηα κεραλήκαηα 
θαη θνξηεγά θαη 2,5 kgr γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα.  

β. Σα γξαθεία κε 2 ππξνζβεζηήξεο ηύπνπ μεξάο θόλεσο 6 kgr 

γ. Σηο εξγνζηαζηαθέο ζέζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηζκνύ κε 2 ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόςεσο 6 kgr. ε θακία 
πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζέζεηο ππξνζβεζηώλ λα απέρνπλ από ηηο ζέζεηο εξγαηώλ απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 75 κ.   

δ. Όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο κε 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνύ 10 kgr. Οη ζέζεηο ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 
απόζηαζε κηθξόηεξε από 75 κ. από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 
7.4. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΤΖΙΝΠ ΘΝΟΒΝΠ 
 
 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά θαη επαλνξζσηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξύβνπ ζηελ πεγή ηνπ 

όπσο επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, κόλσζε ηαθηηθή ζπληήξεζε, θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 
 Να ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά κέζα αθνπνπξνζηαζίαο όηαλ ε εκεξήζηα αηνκηθή ερνέθζεζε ελόο εξγαδνκέλνπ ή ε κέγηζηε 

ηηκή ηεο ζηηγκηαίαο κε ζηαζκηζκέλεο ερεηηθήο πίεζεο ππεξβαίλεη ηα 90 dB(A)  θαη ηα 200 Pa   αληηζηνίρσο.  
 Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά ώζηε λα κελ νδεγήζνπλ ιόγσ έιιεηςεο ερεηηθήο επαθήο 
ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε αηπρήκαηα. 

 
7.5. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΠΘΝΛΔΠ 
 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά θαη επαλνξζσηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάρπζεο ηεο ζθόλεο θαη ηπρόλ 

αέξησλ από κεραλήκαηα ζηελ πεγή ηνπο όπσο δηαβξνρή, επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ, θάιπςε 
θαηεδαθηδνκέλσλ ηκεκάησλ, θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

 Να ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο 
 
7.6.  ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΞΡΥΠΔΗΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ 
 
 Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή ε εξγαζία αηόκσλ θάησ ή πιεζίνλ από κεηαθηλνύκελα θνξηία, πιηθά θαζώο θαη εθζθαθείο, 

γεξαλνύο θ.ιπ. κεραλήκαηα.   
 Καηά ηελ δηάξθεηα θνξηνεθθνξηώζεσλ θάλεηο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη εληόο ηνπ νξύγκαηνο εθόζνλ νη 

θνξηνεθθνξηώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη πιεζίνλ απηνύ. 
 Καηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθώλ θαη επελεπηρσζεσλ θαλείο εξγαδόκελνο δελ ζα εξγάδεηαη εληόο ηνπ νξύγκαηνο.  
 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ κε ξίςε από εξγαδόκελν ζε εξγαδόκελν. 
 Απαγνξεύεηαη ε απόζεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ πιεζίνλ ησλ ρεηιώλ ηνπ νξύγκαηνο. Τιηθά εθζθαθήο, εξγαιεία, πιηθά 

θ.ιπ. ηνπνζεηνύληαη ζε ειάρηζηε  απόζηαζε 0,60 κ. από ην ρείινο ηεο εθζθαθήο. 
 Οη αληηζηεξίμεηο ζα πξέπεη λα εμέρνπλ ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ. παξέρνληαο πξνζηαζία από πηώζεηο.  
 
7.7.  ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ  ΑΞΝ ΞΡΥΠΖ 
 Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δπλαηή πάληα ε ύπαξμε δηαηάμεσλ πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ πηώζε νύηε ε ύπαξμε 

δηαηάμεσλ πνπ λα ζπγθξαηνύλ ζηελ πηώζε. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε εκπείξνπ 
πξνζσπηθνύ. 

 Σα νξύγκαηα ζα έρνπλ θαη από ηηο δπν πιεπξέο ηνπο ειεύζεξεο ισξίδεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνζηώλ θαηά ην 
δπλαηόλ επίπεδεο, ειεύζεξεο από πιηθά, εκπόδηα θαη ελ γέλεη αληηθείκελα. 

 Δάλ απαηηεζεί νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα είλαη δεκέλνη κε ζθνηληά από θαηάιιεια ζηαζεξά ζεκεία.  
 
7.8.  ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑΡΑ 
 Όινη νη εξγαδόκελνη θνληά ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ζα θνξνύλ αλαθιαζηηθό γηιέθν ε 

ελδύκαηα δσεξνύ ρξώκαηνο θίηξηλνπ ή δσεξνύ πνξηνθαιί ή άιια αλαθιαζηηθά εμαξηήκαηα.  
  Ο εξγνζηαζηαθόο ρώξνο ζα δηαρσξίδεηαη από ην ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ ή εγθάξζηεο νδνύο κε θαηάιιειε πεξίθξαμε 

θαη πηλαθίδεο.  
 Δάλ απαηηείηαη ζα ππνβνεζείηαη ε θπθινθνξία (κε ηελ ζύκθσλε γλώκε θαη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Σξνραίαο) από 

θαηάιιειν πξόζσπν(ηδηαίηεξα ζε ώξεο θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή εάλ δελ ππάξρεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν νξαηόηεηα).  
 
7.9.  ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 Όπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο ζρεηηθέο ηππνπνηήζεηο ηεο Γ.Δ.Η., 

άιινπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο θαη λόκνπο. Μέηξα αζθάιεηαο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 225/89. 
 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο από επαθή κε θαιώδηα θαηά ηελ εξγαζία κεραλεκάησλ 

θαη απηνθίλεησλ.  

 
7.10. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΔΟΗΠΚΝ 
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
7.11  ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 



σελ. 12 από 14 
 

 Δπηζθέπηεο ζεσξείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη ζην απαζρνινύκελν ζην έξγν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηεο 
Δπίβιεςεο θαη βξίζθεηαη εληόο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ξεηά (εθηόο εάλ ππάξμεη  εηδηθή πξνο ηνύην εληνιή ηεο Τπεξεζίαο) ε είζνδνο ηξίησλ πξνζώπσλ ζην 
εξγνηάμην (θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη πιήξε εηδηθά κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ γεγνλόησλ)  θαη ε δηνξγάλσζε 
επηζθέςεσλ ή ππνδνρή επηζθεπηώλ.  

 Δάλ ππάξμεη επίζθεςε ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο 
ζηνπο εξγνζηαζηαθνύο ρώξνπο ζπλνδεία θξάλνπο ην νπνίν ππνρξενύληαη λα θνξνύλ ζπλερώο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. Πιήξε θαη  απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ έρεη ν Δξγνιάβνο εθηόο αλ απηνί 
επηζθέπηνληαη/επηζεσξνύλ ηνπο εξγνζηαζηαθνύο ρώξνπο κε επζύλε ηεο Δπίβιεςεο. 

 
7.12   ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔ ΔΘΟΖΘΡΗΘΑ 
 ε όινο εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία απαηηείηαη εγγξαθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ άιισλ αξκνδίσλ 

αξρώλ.  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ θαη αηπρεκάησλ από ηε ρξήζε 
εθξεθηηθώλ πιώλ όπσο π.ρ. ειεγρόκελεο εθξήμεηο , ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηόκσλ θαη νρεκάησλ 
από ηνπο ρώξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ γηα παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θ.ιπ. Όιεο νη 
δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη από ηα παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο έρεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε.   

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ παιαηώλ εθξεθηηθώλ πιώλ θαη λα 
αλαθέξεη ακέζσο ην  γεγνλόο απηό ζηελ Τπεξεζία  θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ αξκόδηα ζηξαηησηηθή αξρή. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο λα δηαηππώζεη θακκηά αληίξξεζε , ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ Αξρώλ, ρσξίο λα 
δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη θακκηά απαίηεζε  γηα απνδεκίσζή ηνπ, γηα ηελ ελδερόκελε αλσκαιία πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ  έξγνπ , εθηόο από αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο   πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 
 Όιεο νη ζρεηηθέο κε εθξεθηηθά εξγαζίεο (θαη ε απνζήθεπζε ηνπο) γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

Καλνληζκνύ Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ 
 
7.13.  ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη εθ ησλ πξνηέξσλ όπνπ απαηηείηαη ζρεηηθά κε εξγαζίεο πνπ πξνθαινύλ ηδηαίηεξεο 
θπθινθνξηαθέο αιινηώζεηο θαη πξνβιήκαηα ζε ππεξεζίεο άκεζεο επέκβαζεο (π.ρ. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ΔΚΑΒ). Δίλαη 
επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δίδεη ακέζσο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνύληαη από αξκόδηεο αξρέο.  
 
7.14  ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ 
Θα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο (Γηάζσζε, παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θ.ιπ.) 
κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ  
 
7.15  ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΝ ΡΝΛ ΦΑΘΔΙΙΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ 
ηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο θαη δίλνληαη ζρεηηθέο 
νδεγίεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νδεγίεο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ θαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όπσο γηα Πξνζσπηθό, πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα θαη ελ γέλεη αηνκηθό εμνπιηζκό, 
νκαδηθό εμνπιηζκό, αηνκηθή θαη νκαδηθή πγηεηλή, ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, επηθίλδπλε αηκόζθαηξα θαη ηξόπνη 
κέηξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο, κέηξα γηα πιεκκύξεο, αζζέλεηεο, γηα ηνλ Η/Μ εμνπιηζκό θ.ιπ.   
 
8. ΙΝΗΞΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
 
8.1 ΞΟΝΠΞΔΙΑΠΖ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΘΔΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
1. Η είζνδνο θαη ε έμνδνο ζην όξπγκα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηαζεξή θαη αλζεθηηθή θιίκαθα κε εμαζθαιηζκέλε ζηεξέσζε έλαληη 
αλαηξνπήο, αληηνιηζζεξά δάπεδα, ρεηξνιαβέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε πνπ λα απνθιείεηο αλαηξνπή ηνπ ρξήζηε. 
Απαγνξεύεηαη ε αλαξξίρεζε ή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο.  Οη θιίκαθεο ζα δηαηεξνύληαη ζηελ ζέζε ηνπο 
γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρνπλ εξγαδόκελνη εληόο ηνπ νξύγκαηνο. Γηα εξγαζίεο ζε βάζε κεγαιύηεξα ηνπ 1,50 κ. 
απαηηνύληαη θιίκαθεο ζε απνζηάζεηο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 25 κ. 
2. απαγνξεύεηαη ε θάζνδνο θαη ε άλνδνο ζην όξπγκα ηνπ πξνζσπηθνύ καδί κε βαξηά θνξηία . 
3. ηηο ελδεδεηγκέλεο ζέζεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθξηηέο ζηαζεξέο δηαβάζεηο ή γεθπξώκαηα ηθαλνύ πιάηνπο πξνζηαηεπκέλα 
κε θηγθιηδώκαηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύνληαη ηα άικαηα πάλσ από ην όξπγκα ή ε 
δηέιεπζε από καδέξηα θ.ιπ. Σν απηό ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο θνξηίσλ.  Οη πεδνγέθπξεο ζα έρνπλ πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά. ε πεξίπησζε θιίζεο κεγαιύηεξεο ησλ 12 κνηξώλ πξέπεη λα έρνπλ βαζκίδεο, ζε πεξίπησζε δε 
θιίζεο κεγαιύηεξεο ησλ 30 κνηξώλ ζθαινπάηηα.  
 
8.2  ΑΛΑΙΠΖ ΞΝΟΔΗΑΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΘΑΡΑ ΦΑΠΔΗΠ 
Γεληθά νη θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη:  
_____________________________________ 
 

8.3  ΘΘΙΝΦΝΟΗΑ ΞΔΕΥΛ ΘΑΗ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 
Όπσο αλσηέξσ νξίδεηαη  
 
8.4 ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΣΥΟΥΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΙΗΘΥΛ - ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ  ΑΣΟΖΠΡΥΛ 
1. Σα πιηθά ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο πνπ ζα εμεπξεζνύλ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ. ε θακηά πεξίπησζε δελ ηνπνζεηνύληαη ζε νδνύο ή/θαη θνηλνρξήζηνπο 
ρώξνπο.   
2.  Η ελαπόζεζε πιηθώλ ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ  ζα είλαη πεξηνξηζκέλε (ηνπηθά θαη ρξνληθά), ν ρώξνο απόζεζεο 
απνηειεί κέξνο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξνζηαηεύεηαη αλάινγα  θαη ζα γίλεηαη κε ηξόπν πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
θπθινθνξίαο, αζθάιεηαο πξαλώλ εθζθαθήο (απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 60 εθ ή όζν απαηηείηαη ), πξόζβαζεο πεξίνηθσλ θ.ιπ. 
3.  Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα  δηαζηξώλνληαη ζε  ρώξν εγθεθξηκέλν από ηηο αξκόδηεο Αξρέο. ε θάζε πεξίπησζε 
ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμεύξεη ρώξνπο απνζέζεσο ηεο Τπεξεζίαο κε αλ ιακβαλνύζεο θακκηά απνιύησο ππνρξέσζε γηα 
εμεύξεζε ηέηνηνπ ρώξνπ ε/θαη απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ.       



σελ. 13 από 14 
 

4. T άρξεζηα πξντόληα ζα θνξηώλνληαη ζε θνξηεγά θαη ζα απνκαθξύλνληαη από ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ. Σα πξντόληα εθζθαθώλ 
γεληθά  αθόκα θαη ζηελ  πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, ζα απνκαθξύλνληαη  απ’ απηό, 
κεξηθώο ή νιηθώο, πξνζσξηλώο ή θαη νξηζηηθώο.  Η πξνζσξηλή  ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ απηώλ ζα γίλεηαη  ζε ρώξνπο 
θεηκέλνπο ζε νηαλδήπνηε απόζηαζε από ηνλ ηόπν ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη δηαηηζέκελνπο πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, κε 
επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ.       
 
8.5  ΓΗΔΘΔΡΖΠΖ ΣΥΟΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΔΠΡΗΑΠΖΠ - Α ΒΝΖΘΔΗΥΛ 
1. Λόγσ ηνπ είδνπο θαη ηεο θύζεσο ηνπ έξγνπ ( ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο) δελ είλαη 
δπλαηή ε δεκηνπξγία ρώξσλ πγηεηλήο θαη εζηίαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.     
2. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα ππάξρεη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαξκαθείν όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 31 ηνπ Π.Γ. 
225/89. 
3. Γηα ηελ κεηαθνξά αξξώζησλ, ηξαπκαηηώλ θ.ιπ. απαηηείηαη ε κόληκε παξνπζία θαηάιιεινπ νρήκαηνο .  
 
8.6  ΚΔΙΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΗΘΟΗΥΚΑΡΥΛ 

_____________________________________ 
8.7  ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Σπλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ πνπ εθπόλεζε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Τ.Ε.Ε  
 
ΠΗΝΑΚΔ 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Τν ύςνο θώλσλ t θαη ε απόζηαζε  l κεηαμύ ησλ θώλσλ ζηελ πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 
θαηεγνξία ηεο νδνύ. 
 
Οη ηηκέο t θαη  l δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΜΟΤ 

 
t 

 
l 

ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΩΝΩΝ 

ηαρύηεηα  u<50km/h 40 cm 7 m 3 

ηαρύηεηα 50<u<70km/h 50 cm 5 m 5 

ηαρύηεηα u>70km/h 60 cm 3,5 m 7 

 
ΠΗΝΑΚΑ 2 

Απαηηήζεηο Δπαλάιεςεο Πηλαθίδσλ ήκαλζεο 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΛΩΡΗΓΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ 
ΜΔΗΩΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 

ΛΩΡΗΓΑ ΣΑΘΔΡΑ ΜΔΗΩΜΔΝΟΤ 
ΠΛΑΣΟΤ 

ηαρύηεηα u<50km/h 35 m 45 m 

ηαρύηεηα u>50km/h 25 m 35 m 

 
ΠΗΝΑΚΑ 3  

Μέγηζηεο Απνζηάζεηο κεηαμύ Γηαβάζεσλ Πεδώλ 
 (ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο δηαβάζεηο π.ρ. ππόγεηεο, απηνθηλήησλ θ.ιπ.) 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ / 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΤΚΝΖ ΓΟΜΖΖ ΑΡΑΗΖ ΓΟΜΖΖ ΗΓΡΤΜΑΣΑ * 

ηαρύηεηα u<50km/h 45 κ. 60 κ. 75 κ. 25 κ. 

Σαρύηεηα  u>50km/h 60 κ. 75 κ. 100 κ. 50 κ. 

 

* Εθθιεζίεο, ζρνιεία, γήπεδα θ.ιπ. 
 ΠΗΝΑΚΑ 4 

Διάρηζην Πάρνο Διαζκάησλ Κπθινθνξίαο ζε mm 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΟΥΖΜΑΣΟ/ ΠΛΑΣΟ 
ΔΚΚΑΦΖ Δ cm 

ΒΑΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ  ΜΔΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

κέρξη 55 12,5 8,0 

κέρξη 70 15 11,5 

κέρξη 90 20 13,0  

 
ΠΗΝΑΚΑ  5 
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Απνζηάζεηο κεηαμύ Φαλώλ Δπηζήκαλζεο Δξγνηαμίνπ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΜΔΓΗΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ  ΣΩΝ ΦΑΝΩΝ Δ ΜΔΣΡΑ 

 ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΛΟ ΦΩΣΗΜΟ ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΚΟ ΦΩΣΗΜΟ 

ηαρύηεηα <50km/h 
ισξίδα πξννδεπηηθά 
κεησκέλνπ πιάηνπο 

42 37 27 22 

ηαρύηεηα >50km/h 
ισξίδα πξννδεπηηθά 
κεησκέλνπ πιάηνπο 

35 30 20 15 

ηαρύηεηα <50km/h 
ισξίδα ηαζεξνύ 
κεησκέλνπ πιάηνπο 

45 40 30 25 

ηαρύηεηα >50km/h 
ισξίδα ηαζεξνύ 
κεησκέλνπ πιάηνπο 

38 33 23 18 

 νδόο κε λεζίδα νδόο ρσξίο 
λεζίδα 

νδόο κε λεζίδα νδόο ρσξίο λεζίδα 

 

 Ειάρηζηνο αξηζκόο θαλώλ ζηελ ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηξείο ή ίζεο απνζηάζεηο ηνπνζεηεκέλνη (αξρή, 
κέζε, ηέινο). 

 Σε πεξηνρέο όπνπ ν θσηηζκόο είλαη ειιεηπήο ή θαθόο θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ην βάζνο ησλ εθζθαθώλ 
θαη ηελ θίλεζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα δεηεζεί από ηελ Επίβιεςε ν θσηηζκόο ηνπ Εξγνηαμίνπ. 

 Οη πηλαθίδεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ ζα θσηίδνληαη κε πξνβνιείο 250 Watt νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνύληαη πάλσ από θάζε 
πηλαθίδα. 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Αλώγεηα 28/11/2022 

Ζ Αλ. Ξξντζηάκελε  ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
 

 

 
Εαραξέληα θνπιά 

 
Αλώγεηα  28/11/2022 

Οη πληάμαληεο 
 
 
 

Κνληνύ Δηξήλε 
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