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ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

(Φ. Α. Τ.) 

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

 

ΣΜΗΜΑ Α 
 

1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ : 

Σο παρόν τεφχοσ του Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) αφορά το ζργο 
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΑΜΤΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ». 

Είναι ςφμφωνο με το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.8.96) για τισ “Ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά 
εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ” και τθν ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01-ΦΕΚ 
Β/266/14.03.01-Απόφαςθ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

1. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΡΓΟΤ: ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΜΤΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

2. ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: Δ.ΕΤ.Α. ΚΑΒΑΛΑ 

3. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΕΑ: ΑΓΙΟΤ ΣΡΤΦΩΝΑ 14 - ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ 

 
1. Σεχνική περιγραφή 

Γενική περιγραφή τησ υπό μελζτη περιοχήσ 

Γεωγραφικό πλαίςιο 

Σο υπό καταςκευι εςωτερικό δίκτυο κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κοινότθτα 
Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ. 

Ο Διμοσ Καβάλασ διοικθτικά ανικει ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Καβάλασ τθσ 
Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 
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Προτεινόμενα ζργα 

Περιγραφή των προτεινόμενων ζργων 

Με το παρόν ζργο προβλζπεται: 

 θ καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. 
Φιλίππων του Διμου Καβάλασ (Σμήμα Α) 

 θ καταςκευι του τμιματοσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ των Κοινοτιτων 

Αμυγδαλεϊνα, Πολφςτυλου και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ που βρίςκεται εντόσ 
του πεδίου εφαρμογισ τθσ μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ 
Αμυγδαλεϊνα. (Σμήμα Β) 

Σο εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ του Αμυγδαλεϊνα περιλαμβάνει τρεισ (3) επί μζρουσ 
κατθγορίεσ δικτφων. Σο πρωτεφον, το δευτερεφον και το τριτεφων δίκτυο φδρευςθσ. 

Σο πρωτεφον δίκτυο, ςτθν ολοκλιρωςι του, κα ζχει 47 αγωγοφσ και 44 κόμβουσ. Οι 
τρεισ υφιςτάμενοι αγωγοί που ενςωματϊνονται ςτο ζργο ζχουν μικοσ 506.5 μζτρα. Σο 
ςυνολικό μικοσ των νζων αγωγϊν του πρωτεφοντοσ δικτφου, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN 
ανζρχεται ςε 8.865 μζτρα και οι διάμετροι κυμαίνονται μεταξφ 110 και 315. 

Σο δευτερεφον δίκτυο αποτελείται από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρου Φ63 με 
ςυνολικό μικοσ 26.017,5 μζτρα και Φ75 με ςυνολικό μικοσ 6.733,50 μζτρα.  

Σο τριτεφον δίκτυο, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρων μεταξφ Φ25 και Φ50, που 
περιλαμβάνει 1.585 ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και ςυγκεκριμζνα 1100 διατομισ Φ25, 400 διατομισ 
Φ32, 80 διατομισ Φ40 και 5 διατομισ Φ50.  

Μεταξφ των κόμβων Ν4-Ν14 και Ν16-Ν17, ςτουσ αγωγοφσ Ρ-4 και Ρ-18 αντίςτοιχα, κα 
τοποκετθκοφν δφο (2) μειωτζσ πίεςθσ προκειμζνου θ πίεςθ να μθν κυμαίνεται ςε υψθλά 
επίπεδα κατάντθ αυτϊν. Ζτςι το δίκτυο του οικιςμοφ κα χωριςκεί ςε τρεισ ηϊνεσ (υψθλι, 
μζςθ, χαμθλι) για τθν αποφυγι πιζςεων μεγαλφτερων των 7,5 ατμοςφαιρϊν ςε όλα τα 
ςθμεία του δικτφου και κατ’επζκταςθ τθν προςταςία των ιδιωτικϊν δικτφων και εξαρτθμάτων 
των καταναλωτϊν. 

Προκειμζνου να είναι δυνατι θ μερικι απομόνωςθ του πρωτεφοντοσ δικτφου ςε 
περίπτωςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του, τοποκετοφνται δικλείδεσ ςε κόμβουσ ζτςι 

ϊςτε να είναι εφικτι θ απομόνωςθ τμθμάτων του δικτφου. Οι δικλείδεσ είναι κάκε φορά 
κατάλλθλθσ διαμζτρου ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ ςτον οποίο τοποκετοφνται. Θ 
ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ των δικλείδων φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου 
φδρευςθσ. 

Κάκε ςωλινασ του δευτερεφοντοσ δικτφου ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του 
πρωτεφοντοσ με αγωγό Φ110, με τθν βοικεια ΣΑΤ. το πεηοδρόμιο καταςκευάηεται φρεάτιο 
με δικλείδα ελζγχου Φ50 ι Φ65 ανάλογα με τθ διάμετρο του αγωγοφ. 



 

ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ - ΕΩΣΕΡΙΚΟ  
ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΑΜΤΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ                                   -3-                              ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 

2014 - 2020 

 

 

το δε τριτεφον δίκτυο κάκε ςωλινασ ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ 
με ειδικι θλεκτροςυγκολλοφμενθ ςζλα παροχισ εν λειτουργία ι όχι, και καταλιγει ςτο 
φρεάτιο του μετρθτι του καταναλωτι. 

το φρεάτιο μετρθτι του καταναλωτι τοποκετοφνται αντίςτοιχθ δικλείδα ελζγχου, 
ειδικό τεμάχιο για τον κακαριςμό, το υδρόμετρο και αντίςτοιχθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ. τθν 
καταςκευι περιλαμβάνονται και όλα τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τισ ςυνδζςεισ των 
επιμζρουσ εξαρτθμάτων και ςωλινων για τθν πλιρθ, ςτεγανι και ορκι λειτουργία τθσ 

υδρολθψίασ. 

τα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Ρ-10, P-12, P-32, P-34, P-41, P-43 & Ρ-45 τίκενται 7 
εξαερωτζσ. τα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Ρ-21, Ρ-44, Ρ–47 & Ρ-48 τίκενται 4 εκκενωτζσ.  

Οι αγωγοί εκκζνωςθσ αποτελοφνται από ςωλινεσ πολυαικυλενίου HD-PE/10 PN 
διαμζτρου Φ110. Οι αγωγοί εκκζνωςθσ κα οδθγοφνται εάν είναι εφικτό ςε αγωγοφσ ομβρίων, 
ρζματα αλλά όχι ςε δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων. Εφ’ όςον δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να 
εφαρμοςτεί κάποια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα προςαρμόηεται κατάλλθλοσ ελαςτικόσ 
ςωλινασ, ο οποίοσ κα εκκενϊνει ςτο οδόςτρωμα. 

Σζλοσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν και είκοςι τζςςερα (24) 
νζα ςτόμια πυρόςβεςθσ διαμζτρου ςφνδεςθσ DN100 και δφο (2) εξόδων 2*2.5”. Σα είκοςι 
τζςςερα (24) νζα υδροςτόμια τοποκετοφνται ςτουσ κόμβουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν 

οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. 

Περιλαμβάνεται επίςθσ θ καταςκευι μιασ νζασ δικάλαμθσ δεξαμενισ φδρευςθσ με 
όγκο V = 600 m3 δίπλα ςτθν υπάρχουςα δεξαμενι υψθλισ ηϊνθσ. 

Σο τμιμα του εξωτερικοφ δίκτυο φδρευςθσ των Κοινοτιτων Αμυγδαλεϊνα, Πολφςτυλου 
και Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ που βρίςκεται εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ 
μελζτθσ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα, περιλαμβάνει τρεισ 
(3) αγωγοφσ και τζςςερεισ (4) κόμβουσ, υδροδοτείται από τισ πθγζσ Βοϊράνθσ και ακολουκεί 
τθν υφιςτάμενθ οδοποιία τθσ περιοχισ. 

Σο τμιμα του εξωτερικοφ δικτφου αποτελείται από ςωλινεσ ελατοφ χυτοςίδηρου 
(ductile iron) κλάςθσ πίεςθσ C40, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 545, διαμζτρων DN 200 (Ρ20 + Ρ46 = 470 + 330 
= 800 μ) και DN 300 (Ρ5 = 1.285 μ) με ςυνολικό μικοσ 2.085 μζτρα. 

Οι δικλείδεσ ελζγχου κα τοποκετθκοφν πλθςίον των κόμβων του εξωτερικοφ δικτφου 
μία ςε κάκε άκρο του αγωγοφ. Οι δικλείδεσ ελζγχου κα είναι 10 atm χυτοςίδθρεσ, ςυρταρωτζσ 
με ωτίδεσ, εκτόσ από αυτιν που κα τοποκετθκεί ςτθ δεξαμενι, θ οποία κα είναι 16 atm και 
θλεκτρικά οδθγοφμενθ. 

τα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Ρ5 και Ρ46 του εξωτερικοφ δικτφου τίκενται δφο 
(2) εκκενωτζσ. τα υψθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Ρ5 και Ρ46 (2 τεμάχια) του εξωτερικοφ 
δικτφου τίκενται τρείσ (3) αεροεξαγωγοί. 
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Καταςκευαςτικά ςτοιχεία  

Οι αγωγοί φδρευςθσ κα τοποκετθκοφν με ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ 0,80m (ςε ςχζςθ με 
τθν ερυκρά του δρόμου). Βζβαια, υπάρχουν περιπτϊςεισ με μεγαλφτερα βάκθ, λόγω ε-
δαφικϊν ανωμαλιϊν, διαςταυρϊςεων αγωγϊν κ.λπ. 

Οι διαςτάςεισ και ο τρόποσ εγκιβωτιςμοφ και επίχωςθσ των ςκαμμάτων, αναλφονται 
ςτθν ελλθνικι τεχνικι προδιαγραφι ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 και ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-

02. Για τισ εκςκαφζσ ορυγμάτων τα πρανι κα είναι γενικϊσ κατακόρυφα. Σο πλάτοσ του 
ορφγματοσ κα είναι το ελάχιςτο απαιτοφμενο για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ του δικτφου και 
τθν ςυμπφκνωςθ των υλικϊν επίχωςθσ, ςφμφωνα με τθν διάμετρο του υπό καταςκευι 
αγωγοφ και το βάκοσ τοποκζτθςισ του. 

Ο πυκμζνασ τθσ τάφρου ςτθ ςτάκμθ των χωματουργικϊν κα είναι ομαλόσ χωρίσ 
προεξζχοντεσ αιχμθροφσ λίκουσ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των ςωλινων κα 
διαμορφϊνεται θ προβλεπόμενθ ςτρϊςθ ζδραςθσ από άμμο (πάχουσ 10 cm). 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν το όρυγμα πλθροφται με άμμο καλισ κοκκομετρικισ 
διαβάκμιςθσ μζχρι φψουσ 0.30 μ. περίπου πάνω από τθ ςτζψθ του αγωγοφ. Θ άμμοσ ωκείται 
με εργαλεία χειρόσ οφτωσ ϊςτε να περιβάλλει ικανοποιθτικά το κάτω κζλυφοσ του αγωγοφ 
(πλιρεσ πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ) και ςτθ ςυνζχεια ςυμπυκνϊνεται με ελαφροφσ 
δονθτικοφσ ςυμπυκνωτζσ (κοπανοφόρουσ) με ςτελζχθ ςτρογγυλευμζνα για να μθν 

τραυματίηουν τον αγωγό. 

Θ διάςτρωςθ κα γίνεται ςταδιακά και από τισ δυο μεριζσ του ςωλινα ϊςτε να 
αποφευχκεί αςφμμετρθ φόρτιςθ ι /και μετακινιςεισ του αγωγοφ. Μετά τθ διάςτρωςθ αυτι 
επιχϊνεται το όρυγμα ςε φψοσ 30 cm πάνω από τθ ςτζψθ των ςωλινων με το ίδιο λεπτόκοκκο 
υλικό. 

Ακολουκεί θ επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με αμμοχάλικο λατομείου ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02. 

Σα προϊόντα εκςκαφισ δε κα επαναχρθςιμοποιοφνται, κα φορτϊνονται ςε φορτθγά και 
κα μεταφζρονται ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο απόκεςθσ. 

Σα ζργα τθσ μελζτθσ πρόκειται να καταςκευαςκοφν ςε δρόμουσ οι οποίοι είναι 
αςφαλτοςτρωμζνοι ι τςιμεντοςτρωμζνοι κακϊσ και ςε χωματόδρομουσ. 

 

Αντιςτηρίξεισ 

Όταν θ φφςθ των εδαφϊν το απαιτεί, κα εφαρμόηεται θ κατάλλθλθ αντιςτιριξθ των 
παρειϊν του ορφγματοσ, όπωσ αυτι επιβάλλεται από τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. 
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Ορφγματα με κατακόρυφα πρανι και βάκοσ μεγαλφτερο από 2,00 m κα εξαςφαλίηονται 
γενικϊσ με κατάλλθλθ αντιςτιριξθ, εκτόσ των περιπτϊςεων ευςτακοφσ βράχου ι εδαφϊν με 
επαρκι ευςτάκεια. 

Κατακόρυφεσ παρειζσ βάκουσ μζχρι 2,00 m μπορεί να επιτραποφν γενικά χωρίσ 
ειδικότερα μζτρα αντιςτιριξθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ κλίςθ του φυςικοφ εδάφουσ δεν 
είναι μεγαλφτερθ από 1:10 για μθ ςυνεκτικά εδάφθ ι 1:2 για ςυνεκτικά εδάφθ. Για εκςκαφζσ 
ςε οδοφσ με ςτρϊςεισ ςτακεροποιθμζνου τφπου, μπορεί να επιτραπεί επίςθσ εκςκαφι με 

εξαςφάλιςθ μζςω αντιςτιριξθσ ςε 20 cm του άνω τμιματοσ τθσ παρειάσ του ορφγματοσ. 

Δεν επιτρζπεται με κανζνα τρόπο να ενεργεί κανείσ ϊςτε να μπαίνει κατ’ αρχιν μία 
μονάδα το όρυγμα και μετά ςτθν μόνο μιςοεξαςφαλιςμζνθ παρειά να κατεβαίνει κανείσ για να 
τοποκετεί περαιτζρω τισ μονάδεσ. 

Λόγω του αυξθμζνου κινδφνου ατυχιματοσ ςτθ φάςθ τθσ καταςκευισ, εντόσ των 
οικιςμϊν και ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία, προβλζπεται θ χριςθ κινθτϊν 
μεταλλικϊν ςτθκαίων για τθ προςταςία των διερχόμενων οχθμάτων αλλά και των εργατϊν. Σα 
κινθτά μεταλλικά ςτθκαία αςφαλείασ καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ τθσ ΕΛΟΣ 1317-2, είναι ζνα 
ςφςτθμα διακοπτόμενου ςτθκαίου αςφαλείασ το οποίο τοποκετείται κατά μικοσ του 
ορφγματοσ για τθν προςταςία των διερχόμενων οχθμάτων. 

φμφωνα με τθν με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) 
Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων εγκρίκθκε θ υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα 
τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ). 

Με τισ με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 
(ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάςεισ 
του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ανεςτάλθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι 
εξιντα οκτϊ (68) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), λόγω τθσ αναγκαιότθτασ άμεςθσ 
επικαιροποίθςισ τουσ. 

Οι υπόλοιπεσ τριακόςιεσ εβδομιντα δφο (372) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
(ΕΣΕΠ) ιςχφουν με υποχρεωτικι εφαρμογι ςτα Δθμόςια Ζργα. 

φμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςθ 
του Τπουργοφ Τποδομϊν & Μεταφορϊν με κζμα: «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και 
Μελζτεσ», που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 8, του άρκρου 54 τουΝ. 4412/2016, 
εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ 70 ΕΣΕΠ. 

Οι εξιντα οκτϊ (68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) αντικακιςτοφν τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων ΕΣΕΠ που με τισ με αρ. πρωτ. 
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ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 
(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Τπουργικζσ Αποφάςεισ τζκθκαν ςε 
αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ τουσ. Οι δφο 
(2) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) αυτζσ 
με α/α 21 και 24 αποτελοφν νζεσ ΕΣΕΠ. 

Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, δθλαδι από 14-3-2020. Οι εγκεκριμζνεσ 
εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ), εφαρμόηονται υποχρεωτικά ςτισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμοςίων μελετϊν και ζργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 
2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παφουν να ιςχφουν οι 70 Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
(ΠΕΣΕΠ) τθσ εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

 

2.Παραδοχζσ μελζτησ  

Σο προτεινόμενο από τθ μελζτθ δίκτυο αγωγϊν κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των 
κατοίκων τθσ Κοινότθτασ Αμυγδαλεϊνα Δ.Ε. Φιλίππων. 

Για τθν καταςκευι των αγωγϊν προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν αγωγοί από 
πολυαικυλζνιο ΡΕ 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2-2011. 

3.χζδια  

Ο υπόχρεοσ για τθν ενθμζρωςθ και αναπροςαρμογι του Φ.Α.Τ. υποχρεοφται να 
προςκζςει ςε αυτό, μετά από τθν καταςκευι του ζργου, ςχζδια που κα δείχνουν πωσ τελικά 
καταςκευάςτθκε. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 

Δεν υπάρχουν ηϊνεσ ιδιαίτερου κινδφνου ςτο εργοτάξιο του ζργου. 

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, τθν ευςτάκεια και αντοχι του ζργου. 

Δεν απαιτοφνται οδοί διαφυγισ κακόςον το εργοτάξιο είναι πανταχόκεν ελεφκερο. 

Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ ςτατικζσ μελζτεσ. 

Δεν υπάρχουν βιότοποι που χριηουν προςταςίασ. 
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Θ λιψθ των υλικϊν κα γίνει από αδειοδοτθμζνα λατομεία. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Δ 

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Πρώτεσ Βοήθειεσ 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και υγείασ φροντίηει για τθν εκπαίδευςθ δφο τουλάχιςτον 
εργοδθγϊν ςε κζματα πρϊτων βοθκειϊν, ϊςτε να παρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ ςφμφωνα με 
τουσ κανονιςμοφσ. 

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκι εφόδια πρϊτων βοθκειϊν, για τθν περίπτωςθ 
μικροατυχθμάτων ςτο εργοτάξιο. Αν ζνασ εργαηόμενοσ τραυματιςτεί ι προκφψει άλλο ςοβαρό 
πρόβλθμα υγείασ, πρζπει να κλθκεί κατάλλθλθ βοικεια με τθλζφωνο ι άλλο τρόπο. 

Αν διαπιςτωκεί ότι θ αιτία του ατυχιματοσ είναι θλεκτροπλθξία ι φωτιά, ο ςχετικόσ 
κίνδυνοσ κα απομακρυνκεί πριν τθν παροχι βοικειασ ςτο κφμα. 

Διαπιςτϊνεται θ κατάςταςθ του κφματοσ ωσ προσ τισ αιςκιςεισ του. Πρζπει να 
αποφεφγεται όςο το δυνατόν θ μετακίνθςι του εκτόσ αν πρζπει να απομακρυνκεί από κάποιο 
κίνδυνο. Ο πακϊν διατθρείται ηεςτόσ και ςτεγνόσ και να ελεγχκεί ο ςφυγμόσ του. Αν το κφμα 

αναπνζει με δυςκολία, πρζπει να εφαρμοςτεί πίεςθ ςτθν πλθγι. Αν θ αιμορραγία είναι από 
πόδι ι χζρι, πρζπει το άκρο να βρίςκεται ςε φψοσ για να μειωκεί θ αιμορραγία. 

 

Ζλεγχοσ κυκλοφορίασ 

Θα υπάρχει ζλεγχοσ κυκλοφορίασ όπου θ ακανόνιςτθ κίνθςθ οχθμάτων αποτελεί 
κίνδυνο για τουσ εργαηομζνουσ. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει οχιματα τροχαίασ, ςθματοδότεσ, 

πινακίδεσ, κϊνουσ, φράγματα, παρακάμψεισ, ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλεσ τεχνικζσ ι 
όργανα ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ. 

Φράγματα, κϊνοι ι άλλα εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςε κανονικά διαςτιματα ςτθν 
άμεςθ περιοχι των εργαςιϊν και ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι προειδοποίθςθ ςτουσ 

οδθγοφσ για να αποφεφγεται θ ανάγκθ απότομου φρεναρίςματοσ. Εργαςίεσ ι εξοπλιςμόσ που 
βρίςκονται ςτον δρόμο κα προςτατεφονται με κατάλλθλεσ πινακίδεσ, φϊτα, φράγματα, 
ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλουσ τρόπουσ. Σα όργανα ελζγχου κα τίκενται ςε λειτουργία πριν 
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κα απομακρφνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκθ προςταςίασ. 

Οι εργαηόμενοι ωσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ κα απαςχολοφνται ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 
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 όταν απαιτείται να περάςουν αυτοκίνθτα ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν οχιματα 
εργαςίασ ι εξοπλιςμόσ που ίςωσ φράηουν μερικϊσ ι ολικϊσ το δρόμο· 

 όταν υπάρχει ανάγκθ μονοδρόμθςθσ ςτθν περιοχι καταςκευισ, όπου οι όγκοι 
κυκλοφορίασ είναι μεγάλοι, οι ταχφτθτεσ προςζγγιςθσ είναι μεγάλεσ και δε χρθςιμοποιείται 
ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ· 

 όταν δεν μπορεί να γίνει ςυντονιςμόσ τθσ κυκλοφορίασ με το υπάρχον ςφςτθμα 

κυκλοφορίασ· 

 όταν δεν επαρκεί το υπάρχον ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ για τθ ρφκμιςθ τθσ 
κυκλοφορίασ ι όταν υλικά που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου ι καταςκευζσ, 

προεξζχουν ςε μία διαςταφρωςθ και ζτςι παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία· 

 όταν εργαηόμενοι ι εξοπλιςμόσ απαςχολοφνται ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ ςε 
οποιαδιποτε κζςθ όπου επερχόμενα οχιματα δεν ζχουν επαρκι προειδοποίθςθ· 

 ςε περιοχζσ μεγάλων ταχυτιτων και όγκου κυκλοφορίασ. όπου απαιτείται 
προςωρινι προςταςία ενόςω όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ ανεγείρονται ι αφαιροφνται· 

 για προςταςία ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου άλλα όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ δεν 
είναι άμεςα διακζςιμα· 

 ςε κάκε περίπτωςθ όπου δεν παρζχεται επαρκισ προςταςία ςε εργαηομζνουσ, 

εξοπλιςμό και κυκλοφορία μζςω άλλων τρόπων ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ. 

Κάκε ρυκμιςτισ κυκλοφορίασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ και κα χρθςιμοποιεί: 

 κατάλλθλθ ζνδυςθ με φωςφορίηουςα ταινία· 

 κράνοσ με φωςφορίηουςα ταινία· 

 τρόπο επικοινωνίασ με άλλουσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ τθσ ομάδασ όπου δεν είναι 
ορατοί μεταξφ τουσ· 

 φακό κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 

Καβάλα, 20-07-2020 

Ο υντάξασ 

 

 

 

 

Μαυρίδθσ Θωμάσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Καβάλα, 20-07-2020 

O Επιβλζπων 

 

 

 

 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

Καβάλα, 20-07-2020 

Ο Διευκυντισ  

Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

 

 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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