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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 
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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). 

 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. 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Η περιοχή του Αλιάκμονα ανάντι και κατάντι της γέφυρας Νεστορίου. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: Από Ε.Ο. 11  Νεστόριο – Κοτύλη     

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Π.Ε. Καστοριάς 

 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση – επανακατασκευή του εγκάρσιου αναβαθμού 

κατάντι της νέας γέφυρας Νεστορίου στην Ε.Ο. 11 στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα και οι 

αποκαταστάσεις των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, που καταστράφηκαν με τις 

πλημμύρες του Χειμώνα. Ο νέος αναβαθμός θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα σε απόσταση 



δύο μέτρων ανάντι του υφιστάμενου με συρματοκιβώτια, με το ίδιο υψόμετρο στέψης ούτως 

ώστε να εξασφαλισθούν συνθήκες υποκρίσιμης ροής σε επαρκές μήκος ανάντι και κατάντι 

της θέσης της γέφυρας, όπως φαίνεται στα σχέδια. Θα γίνει αποκατάσταση των 

συρματοκιβωτίων που έχουν υποστεί ζημίες στα πρανή και στην κοίτη του ποταμού στην 

θέση των βάθρων της γέφυρας, για να εξασφαλιστούν έναντι του κινδύνου της υποσκαφής. 

Μετά την κατασκευή του αναβαθμού το ανάντι του αναβαθμού τμήμα της κοίτης του ποταμού 

που υπέστη διάβρωση θα επιχωθεί με φυσικά αμμοχάλικα και ένα τμήμα πριν και μετά τον 

αναβαθμό θα προστατευθεί με λιθορριπή. Επίσης η κοίτη του ποταμού κατάντι του 

αναβαθμού θα επενδυθεί με λιθόδεμα για την καταστροφή της ενέργειας του νερού και την 

αποφυγή διαβρώσεων και υποσκαφής με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη αντιπλημμυρική 

λειτουργία του ποταμού.  

  Ανάντι της γέφυρας και στην αφετηρία του αρδευτικού στο βραχώδες υπόβαθρο της κοίτης 

του ποταμού, θα γίνει χαμηλός αναβαθμός με φρεάτιο υδροσυλλογής στο αριστερό 

αντέρεισμα με ανάλογη διαμόρφωση για την ομαλή λειτουργία και προστασία του αρδευτικού 

δικτύου.      

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει 
την παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
δεδομένα. 
 
 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   

Οι Κανονισμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται στην σχετική 
νομοθεσία για θέματα ασφάλειας. 
 
 
4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ   

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν 
υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 
 
 
5. ΥΛΙΚΑ   

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η 
απευθείας παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 
 
 
6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο 
να ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει 
να ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 
 
 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, 
παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες 
εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον 
εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα 
τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»    

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε 
αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε φορά. 
 
 
 

 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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