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ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά στοιχεία έργου 

  
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί µε τρόπο που να καλύπτει: 
 
• τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη δηµοπράτησης 

• τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα την εκπόνηση Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας ήτοι: 

− Την απόφαση ∆ΙΠΑ∆/899/02 – Φ.Ε.Κ. 16Β/14.1.2003 

− Το Π.∆. 305/96, Εγκύκλιος– 130159/7.5.97 

− Την Κοινή Απόφαση Υπουργών Π.Ε.Κ.Α. και Υ.ΜΕ.∆Ι. 6952 / 14.2.2011 – Φ.Ε.Κ. 420Β / 16.3.2011) 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ», σε συγκεκριµένες 
περιοχές του οικισµού Αµπελακίων του ∆ήµου Σαλαµίνας.  

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιλέγει και καθορίζει τη σειρά των προς εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του 
παρόντος έργου. 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Το αντικείµενο του έργου εντός του οικισµού Αµπελακίων, δηλαδή στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Σαλαµίνας. 

3. Στοιχεία των κυρίου του έργου 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
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5. Στοιχεία των υπεύθυνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση 
Ηµεροµηνία  

αναπροσαρµογής 

       

       

       

 
 
 
 
 



ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

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

 

 

 

 Σελίδα:  4 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

Μητρώο του έργου 

  

1. Τεχνική περιγραφή του έργου 

Το έργο της αποπεράτωσης του δικτύου βαρύτητας ακαθάρτων αφορά την κατασκευή του δικτύου σε 
µία περιοχή έκτασης περίπου 338 στρεµµάτων η οποία αναπτύσσεται στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά και 
νότια του οικισµού Αµπελακίων και περιλαµβάνει περιοχές στις οποίες δεν κατασκευάσθηκε δίκτυο 
ακαθάρτων µε την προηγούµενη εργολαβία.  

Ειδικότερα, µε την παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστούν: 

• Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U, συµπαγούς τοιχώµατος SDR 41 
µε διαµέτρους από DN 200 mm έως και DN 315 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικηµένων 
περιοχών, συνολικού µήκους  4.296 µ. 

• Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PE δοµηµένου τοιχώµατος SN8 µε 
διαµέτρους από DN 200 mm έως και DN 315 mm σε διάφορα βάθη, εντός κατοικηµένων περιοχών, 
συνολικού µήκους  940 µ. 

• Έγχυτα φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής τύπου Ε1 ή πτώσης τύπου Π1, από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25 σε αριθµό φρεατίων: 24 τεµάχια.  

• Προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής τύπου Ε1 ή πτώσης τύπου Π1, από οπλισµένο 
σκυρόδεµα σε αριθµό φρεατίων: 128 τεµάχια.  

• Αποχετευτικές συνδέσεις (εξωτερικές διακλαδώσεις) ακινήτων, µε σωλήνες PVC-U, συµπαγούς 
τοιχώµατος SDR 41 διαµέτρου DN 125 mm, σε ανοιχτό όρυγµα για διάφορα µήκη και βάθη και είδη 
εδάφους έτοιµων προς λειτουργία, σε αριθµό περίπου 260 τεµαχίων. 

2. Παραδοχές µελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορίες σκυροδέµατος C12/15, C16/20, C20/25 

2.Α.2 Κατηγορία χάλυβα B500C 

2.Α.3 Θραυστό υλικό Προελεύσεως λατοµείου 

Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Β.1 Σεισµικότητα περιοχής II 

2.Β.2 Σεισµική επιτάχυνση του εδάφους (Α = α × g) α = 0.24 

Γ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Γ.1 Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος 25 kN/m² 
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3. Κατασκευαστικά σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής διαδικασίας τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια (as built) θα 
αναπτυχθούν από τον ανάδοχο, τα πιστοποιητικά των υλικών και των απαιτούµενων δοκιµών θα 
υποβληθούν στην υπηρεσία µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που αποτελούν το “Mητρώο του έργου”. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Επισηµάνσεις 

 
Στο παρόν κεφάλαιο 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. 

Οι επισηµάνσεις αναφέρονται ενδεικτικά στα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Θέσεις δικτύων 

Σχετικά µε τις θέσεις δικτύων: 

1.1. ύδρευσης 

1.2. αποχέτευσης 

1.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 

1.4. παροχής διαφόρων αερίων 

1.5. ανίχνευσης πυρκαγιάς 

1.6. πυρόσβεσης 

1.7. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή µε οποιοδήποτε 
τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόµενες 
µεταγενέστερες εργασίες. 

 
Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλες οι αρµόδιες πληροφορίες για την ενδεχόµενη 
ύπαρξη στην περιοχή υπογείων καλωδίων µεταφοράς – διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και σε 
καταφατική περίπτωση η ακριβής θέση και διαδροµή των προς αποφυγή κινδύνων. 

Οποιαδήποτε απαιτούµενη επέµβαση στα δίκτυα (όπως ανύψωση ή διακοπή δικτύου) θα 
πραγµατοποιείται µόνο από την αρµόδια υπηρεσία, µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η 
ανύψωση ή άλλη επέµβαση επί των ιδιωτικών γραµµών, πρέπει να πραγµατοποιείται αποκλειστικά υπό 
αρµοδίων αδειούχων ηλεκτρολόγων. 

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούµενης παραγράφου 1 δεν υπάρχει ουδεµία 
επισήµανση. 

3. Θέσεις υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Σχετικά µε τα υλικά: 

3.1. αµίαντος και προϊόντα αυτού 

3.2. υαλοβάµβακας 
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3.3. πολυουρεθάνη 

3.4. πολυστερίνη 

3.5. άλλα υλικά 

δεν υπάρχει ουδεµία επισήµανση 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 

Σχετικά µε ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιµέρους στοιχεία του έργου που στο µέλλον καθαιρεθούν 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

• 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 
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. 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιµοποιηθούν οι 
περιβάλλουσες οδοί. 

6. Περιοχές εκποµπής ιονίζουσας ακτινοβολίας 

Ουδεµία επισήµανση διότι το υπό µελέτη έργο δεν περιλαµβάνει τέτοιες περιοχές. 

7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

Ουδείς χώρος υπάρχει. 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

Ουδεµία. 

9. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Σε ότι αφορά συστήµατα που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισµού, 
απαγωγής αερίων, αποµάκρυνσης υδάτων, κ.λπ.) αναφέρεται ότι δεν απαιτούνται. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

 

Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία 

 
 
Στο τµήµα αυτό καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά 
τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής, κ.λπ.) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ. κατά πόσο ένα κτίσµα διαθέτει από κατασκευής µηχανισµό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις 
για την εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, ποιες και σε ποια σηµεία κ.λπ. 

1. Εργασίες σε στέγες 

Στο υπό µελέτη έργο δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

Στο υπό µελέτη έργο δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

Στο υπό µελέτη έργο δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

4. Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους 

Η παρούσα οδηγία αναφέρεται σε εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγµού 
και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται ορύγµατα για την κατασκευή των αγωγών και την κατασκευή 
των φρεατίων ακαθάρτων. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλούς αντιστήριξης 
των πρανών, για την εξασφάλιση της ευστάθειας τους και την αποφυγή κατάρρευσης. 

Για τα βάθη αντιστήριξης κατά την εκσκαφή τάφρων ή ορυγµάτων επιµηκών ή µεµονωµένων, ισχύουν 
τα αναφερόµενα στην Ε.ΤΕ.Π. ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-01:2009. 

Η αντιστήριξη πραγµατοποιείται παράλληλα µε την πρόοδο των εργασιών και εάν υπάρχει ανάγκη, µε 
κατάλληλη µέθοδο ή µε µηχανικά µέσα εξ αποστάσεως, χωρίς την είσοδο των εργαζοµένων στο 
σκάµµα. 

Για την παρεµπόδιση πτώσης υλικών, εργαλείων και αντικειµένων πάσης φύσεως στο σκάµµα πρέπει τα 
χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα ύψους 15 cm, η δε επένδυση της τάφρου ή του 
φρέατος στις περιπτώσεις που απαιτείται να εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους, να εξέχει 
τουλάχιστον κατά 15 cm. 

Τα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 cm από το χείλος του 
ορύγµατος. Κατά τις εκσκαφές σε οδούς ή κοινόχρηστους χώρους πρέπει να λαµβάνονται κατά 
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περίπτωση και τα αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. 

Εν γένει τα φρεάτια µε βάθος µεγαλύτερο των οκτώ µέτρων, πρέπει να φωτίζονται δια τεχνητού 
φωτισµού, µε ειδικές λυχνίες που φέρουν προστατευτικό πλέγµα τηρουµένων των διατάξεων περί 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Κατά τη φάση εργασιών σύνδεσης αγωγών σε φρεάτια που βρίσκονται σε εν λειτουργία αγωγούς  
απαιτείται πριν τις εργασίες να ανοίγουν τα καπάκια για τον εξαερισµό αυτών. Απαγορεύεται η χρήση 
φωτιάς για εργασίες πλησίον ή εντός των φρεατίων. Εάν απαιτηθεί η κατάβαση προσωπικού εντός του 
φρεατίου για εργασίες συντήρησης ή καθαρισµού, απαιτείται η χρήση ειδικής µάσκας και φόρµας 
εργασίας. 

Αναλυτικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

5. Πρόληψη ατυχηµάτων 

5.1 Ανύψωση φορτίων 

Χρησιµοποίηση ανυψωτήρα για την ανύψωση βαρειών αντικειµένων και αποφυγή βίαιων κινήσεων. Οι 
χειρισµοί και µεταφορά βαρειών αντικειµένων είναι αιτία των πιο συχνών ατυχηµάτων. 

Οι κάδοι εξαγωγής των υλικών εκσκαφής από τα σκάµµατα κατά τη φάση κατασκευής του έργου 
πρέπει να ανασύρονται δια βαρούλκου ή άλλης ανυψωτικής µηχανής και να µην πληρούνται µέχρι των 
χειλέων. 

Η ανάρτηση των κάδων πρέπει να γίνεται µε προσοχή κατακόρυφα και στο κέντρο της κοιλότητας του 
εκσκαπτόµενου χώρου. 

5.2 Πτώσεις 

Προσοχή κατά τη χρήση κατακόρυφης σκάλας ή ναυτικού τύπου. Τοποθέτηση κυκλικού κιγκλιδώµατος 
γύρω από σκάλες ναυτικού τύπου, αν είναι ψηλότερες από 3 m. Όταν υπάρχουν εντός των φρεατίων 
κλίµακες, αυτές πρέπει να είναι ασφαλώς προσαρµοσµένες και οι βαθµίδες να µην απέχουν 
περισσότερο από 25 cm µεταξύ τους. Κλίµακες από σχοινιά επιτρέπονται µόνο σε φρεάτια µε βάθη 
µικρότερα των 10 m και πρέπει να είναι στέρεα προσαρµοσµένες και στα δύο άκρα τους. 

Τα φορητά εργαλεία πρέπει να ξαναµπαίνουν στη θέση τους µετά τη χρήση. Πρέπει να αποφεύγεται 
παρουσία γράσου, λαδιού και πάγου στους διαδρόµους επίσκεψης, στα σκαλοπάτια και στις σκάλες. 

Τα φρεάτια πρέπει να είναι καλυµµένα ή εφοδιασµένα µε κιγκλίδωµα, καθώς και να τοποθετηθούν 
πινακίδες που να προτρέπουν σε προσοχή, όπου χρειάζεται. Οι πτώσεις αποτελούν τη δεύτερη πιο 
συχνή αιτία ατυχηµάτων µετά την ανύψωση φορτίων. 

5.3 Τραυµατισµοί 

Τα καλύµµατα των φρεατίων πρέπει να µετακινούνται µε ένα ανυψωτή µε άγκιστρο παρά µε κάποιο 
µοχλό. 

Στην περίπτωση που το κάλυµµα δεν είναι πολύ βαρύ, ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να συρθεί οριζόντια 
µακριά από το φρεάτιο. Πρέπει να αποφεύγεται να αφήνεται το στόµιο του φρεατίου µερικώς ανοιχτό. 

Χρήση γαντιών εργασίας όταν γίνονται χειρισµοί µε µεγάλα και βαριά αντικείµενα. 

Εφοδιασµός µε µεταλλικά πλέγµατα όλων των τµηµάτων κίνησης των µηχανηµάτων. Πρέπει να 
φωτίζεται κατάλληλα ο χώρος εργασίας φυσικά ή τεχνητά. 
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5.4 Ατυχήµατα και σοκ που οφείλονται στον ηλεκτρισµό 

Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση εργαζόµενων σε 
ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσεων αυτών. 

Πρέπει να τοποθετούνται λαστιχένια πατάκια µπροστά από τους ηλεκτρικούς διακόπτες. 

Αποσύνδεση του κυρίου διακόπτη ελέγχου όταν γίνονται εργασίες σε ένα κινητήρα ή άλλη ηλεκτρική 
συσκευή. 

Φροντίδα ώστε όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισµός να έχει καλά γειωθεί και όλες οι εξωτερικές ηλεκτρικές 
καλωδιώσεις να είναι µονωµένες. 

5.5 Πυρκαγιές 

Εφοδιασµός του εργοταξίου µε ένα επαρκή αριθµό πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων, για κάθε 
ενδεχόµενο τύπο φωτιάς. Οι πυροσβεστήρες σόδας ή νερού χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 
για πυρκαγιές που οφείλονται σε καύση ξύλου, χαρτιού ή πλαστικής ύλης, ενώ για εύφλεκτα υγρά, 
αέρια και λιπαντικά έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα µε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, 
στερεών χηµικών υλών ή αφρού. 

Για την ασφάλεια του προσωπικού και την αποφυγή µεγαλύτερων βλαβών στον εξοπλισµό, οι 
πυρκαγιές που οφείλονται σε βραχυκύκλωµα πρέπει να σβήνονται µε πυροσβεστήρες που περιέχουν µη 
αγώγιµη ύλη, όπως CO2, ορισµένα άλλα στερεά χηµικά και τετραχλωράνθρακα. 

Θα πρέπει επίσης να έχουµε σοβαρά υπ’ όψη ότι αυτοί που έχουν αναλάβει την πυρόσβεση, όταν 
βρίσκονται σε µέρη που δεν αερίζονται καλά, αν δεν διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα ασφαλείας, 
κινδυνεύουν από λιποθυµία λόγω έλλειψης οξυγόνου, ή ασφυξία που οφείλεται σε επικίνδυνους 
καπνούς που δηµιουργούνται κατά την καύση. 
 
5.6 Τεχνητά µέτρα ασφαλείας 

Χρήση ζώνης ασφαλείας για εργασία σε φρεάτια ή άλλες κατασκευές µε βάθος µεγαλύτερο από 2.5 – 
3.0 m. ∆ύο άτοµα πρέπει να είναι σε αναµονή, για να βοηθήσουν τον εργάτη σε περίπτωση ανάγκης. 

Βεβαίωση ότι όλοι έχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών, ότι είναι διαθέσιµα τα νούµερα τηλεφώνων 
ορισµένων γιατρών, του νοσοκοµείου, της πυροσβεστικής, ασθενοφόρου και της αστυνοµικής αρχής. 

6. Πρόληψη από µολύνσεις 

Τα λύµατα αποτελούν σαφώς πηγή κινδύνου στην υγεία των εργαζοµένων, στην περίπτωση 
συνάντησης κατά την κατασκευή δικτύων λυµάτων ή βόθρων. Υπάρχει κίνδυνος µολυσµατικών 
ασθενειών, όπως τυφοειδής πυρετός, παρατυφοειδής ή δυσεντερία, καθώς και ικτερικές µολύνσεις, 
όπως και τέτανος. 

Είναι απαραίτητο να παρθούν τα παρακάτω προληπτικά µέτρα: 

• Πόσιµο νερό 

Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι ασφαλές. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
διασταύρωση των σωλήνων νερού τροφοδοσίας µε σωλήνες λυµάτων ή νερού αρδεύσεως. 

∆ιασταυρώσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να επιτρέπονται ούτε καν µελλοντικά 

• Πρώτες βοήθειες 

Πρέπει να υπάρχει σε διάθεση εξοπλισµός πρώτων βοηθειών για την άµεση αντιµετώπιση µικρών 
τραυµάτων. Εκτός εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι καθόλου σοβαρό, ο τραυµατίας θα πρέπει να 
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οδηγείται κατευθείαν σε κάποιο γιατρό. 

• Εµβολιασµός 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει περιοδικά να εµβολιάζονται ενάντια στον τύφο και τον τέτανο. 

• Ατοµικές προφυλάξεις 

Πρέπει να πλένονται τα χέρια µε ζεστό νερό και σαπούνι πριν το φαγητό ή το κάπνισµα. 

7. Πρόληψη ατυχηµάτων που οφείλονται σε έλλειψη οξυγόνου 

αέρας κανονικά περιέχει 21% κ.ό. οξυγόνο και 79% κ.ό άζωτο. Όταν η συγκέντρωση οξυγόνου πέσει 
κάτω από 15%, τότε υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο και θεωρούµε ότι έχουµε «περιβάλλον φτωχό 
σε οξυγόνο». 

7.1 Αιτία έλλειψης οξυγόνου 

Μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου σε οποιοδήποτε σηµείο που δεν αερίζεται καλά, όπως ένα 
φρεάτιο ή ένα αντλιοστάσιο, που συνοδεύεται από µια µερική υποκατάσταση του αέρα από άλλο 
αέριο, είτε είναι τοξικό, είτε όχι. 

Η έλλειψη οξυγόνου µπορεί να οφείλεται και στην αποδόµηση της οργανικής ύλης. Γενικά, ελλιπής 
αερισµός ενός κλειστού χώρου συνοδεύεται από έλλειψη οξυγόνου. 

7.2 Εντοπισµός έλλειψης οξυγόνου 

Για τη µέτρηση της τιµής του οξυγόνου χρησιµοποιείται ένα όργανο εφοδιασµένο µε αναρρόφηση, µε 
στόµιο δειγµατοληψίας και ένα σωλήνα πίεσης. 

∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται αναµµένος πυρσός ασφαλείας, όπως χρησιµοποιούσαν στα 
ορυχεία. Να εξαλείφεται, αν υπάρχει, το συσσωρευµένο αέριο αερίζοντας καλά τους κλειστούς 
χώρους. Στα φρεάτια και τα αντλιοστάσια ο αερισµός µπορεί να γίνει µε: 

• πεπιεσµένο αέρα, που ο αγωγός προσαγωγής του πρέπει να επιµηκυνθεί µέχρι το πυθµένα του 
χώρου. 

• φορητό φυσητήρα µε έναν αγωγό παροχής αέρα που εισέρχεται στο χώρο. Ο ηλεκτρικός 
κινητήρας του φυσητήρα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, διαφορετικά η εµφύσηση θα 
πρέπει να γίνεται έξω από το άνοιγµα και µια απόσταση από αυτό γύρω στα 3 m. Για να 
επιτευχθεί η κυκλοφορία του αέρα, θα πρέπει να είναι ανοιχτές όλες οι διαθέσιµες δίοδοι της 
δεξαµενής ή οποιουδήποτε άλλου χώρου. 

Ιδιαίτερα για τους υγρούς θαλάµους των αντλιοστασίων, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση 
συστήµατος απόσµησης, ο αερισµός µπορεί να γίνει µε τη θέση σε λειτουργία του ανεµιστήρα του 
συστήµατος απόσµησης, για διάρκεια τουλάχιστον µισής ώρας πριν την είσοδο του προσωπικού στον 
υγρό θάλαµο, για εργασίες συντήρησης ή επισκευών. 

8. Πρόληψη ατυχηµάτων που οφείλονται σε βλαβερά αέρια ή ατµούς 

Θεωρείται βλαβερό το αέριο ή ο ατµός που µπορεί άµεσα ή έµµεσα να προσβάλει την υγεία ή να 
καταστρέψει την όραση του ανθρώπου προκαλώντας πυρκαγιά, έκρηξη, ασφυξία ή λιποθυµία. 

Η ασφυξία που προκαλεί το αέριο µπορεί να οφείλεται σε κάποια χηµική αντίδραση, όπως στη 
περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα που σε συνδυασµό µε την αιµοσφαιρίνη του αίµατος προκαλεί 
έλλειψη οξυγόνου, είτε σε µηχανικά αίτια, όπου η παρουσία ενός αερίου προκαλεί τη δηµιουργία 
περιβάλλοντος φτωχού σε οξυγόνο. 
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8.1  Έκρηξη εύφλεκτου αερίου 

Τέσσερις είναι οι απαραίτητες συνθήκες για την πραγµατοποίηση µιας έκρηξης: 

• Παρουσία εύφλεκτου υγρού. 

• Παρουσία αέρα (οξυγόνου). 

• ∆ηµιουργία µίγµατος αερίου και οξυγόνου, σε συγκεκριµένους λόγους. 

• Πηγή έναυσης (αναπτήρας, σπίθα κ.λπ.). 

Όλα τα εύφλεκτα αέρια και τα µείγµατά τους παρουσιάζουν ένα µέγιστο και ένα ελάχιστο όριο 
εκρηκτικότητας, που εξαρτάται από την επί τοις εκατό συγκέντρωση σε όγκο του αερίου στον αέρα. Η 
πιο φτωχή συγκέντρωση σε αέριο του µίγµατος µε αέρα που µπορεί να προσκαλέσει έκρηξη αντιστοιχεί 
στο ελάχιστο όριο, ενώ η πιο πλούσια συγκέντρωση σε αέριο του µίγµατος µε αέρα που µπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη αντιστοιχεί στο µέγιστο όριο. Στο ενδιάµεσο αυτών των δύο ορίων έχουµε 
εκρηκτικό µίγµα. 

8.2  Πηγές τοξικών αερίων και ατµών 

Τα φρεάτια, τα αντλιοστάσια, οι βόθροι ή οι κλειστές δεξαµενές. Οι κατασκευές που είναι ερµητικά 
κλειστές δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς, αν δεν έχουν ελεγχθεί πριν. 
 
8.3  Μέτρα πρόληψης 

• Στα φρεάτια και στις δεξαµενές πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες επισηµάνσεις. 

− Ενδεχόµενη παρουσία εύφλεκτων η εκρηκτικών αερίων και ατµών (µέσω ανιχνευτών αερίων 
καύσης). 

− Ενδεχόµενη παρουσία υδρόθειου (µε τη χρήση σχετικών φιαλιδίων). 

− Παρουσία διοξειδίου του άνθρακα στην περίπτωση διαρροής βιοαερίου (µε τη χρήση φιαλιδίων 
ανίχνευσης διοξειδίου του άνθρακα). 

− Απουσία οξυγόνου (µε το σχετικό ανιχνευτή). 

− Παρουσία παράξενων οσµών ή φαινόµενων ερεθισµού των οφθαλµών. 

• Σε κλειστούς χώρους 

− Χρήση ηλεκτρικών συσκευών αντιεκρηκτικού τύπου, απαγόρευση του καπνίσµατος και γυµνής 
φλόγας. 

9. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Κατά τη φάση συντήρησης τα 
µέτρα προφύλαξης και αντιµετώπισης αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 



ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

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

 

 

 

 Σελίδα:  13 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 
 

Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 
εγκαταστάσεών του 

 
 
Σε µηνιαία βάση θα πρέπει το έργο να επιθεωρείται από ειδικευµένο συνεργείο. 

Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται, θα πρέπει να επισηµαίνονται και να επιδιορθώνονται άµεσα. 
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    Αθήνα,…………2022            Πειραιάς,…………2022        Πειραιάς,…………2022 

      Για τον Μελετητή                Οι  Επιβλέποντες                           Ο Προϊστάµενος  
                                                                                                        ΤΤΥΝ∆ Περιφέρειας Αττικής 
 
 
 
        Κ. Αποστολίδης      Α. Μουγκογιάννη        Σ. Βεϊόγλου  
    Πολιτικός Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός           Πολιτικός Μηχανικός  
 
 
 
 

   Α. Σαµουρκασίδου 

         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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