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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

(Φ. Α. Τ.) 

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

ΣΜΗΜΑ Α 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Σο παρόν τεφχοσ του Φακζλου Αςφάλειασ καιΤγείασ (Φ.Α.Τ.) αφορά το ζργο«Καταςκευή 
δικτφου αποχζτευςησ ομβρίων ςτισ οδοφσ Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου πόλησ Καβάλασ». 

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 Τπ. ΠΕΧΩΔΕ  

1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ: ΟΔΟΙ ΑΛΑΜΑΝΑ & ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΟΤ - ΚΑΒΑΛΑ 

2. ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ:Δ.ΕΤ.Α. ΚΑΒΑΛΑ 

3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΕΑ:ΑΓ. ΣΡΤΦΩΝΟ 14 - ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ 

 

Σεχνική περιγραφή 

Γενική περιγραφή τησ υπό μελζτηπεριοχήσ 

Γεωγραφικό πλαίςιο 

Σο υπό καταςκευι εςωτερικό& εξωτερικό δίκτυο κα πραγματοποιθκείςτθν πόλθ τθσ 
Καβάλασ, ςτισ οδοφσ Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου του Διμου Καβάλασ. 

Ο Διμοσ Καβάλασδιοικθτικά ανικει ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Καβάλασ τθσ Περιφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

 

Προτεινόμενα ζργα 

Περιγραφή των προτεινόμενων ζργων 

Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου«Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτισ οδοφσ Αλαμάνασ 
και Βουλγαροκτόνου πόλθσ Καβάλασ» περιλαμβάνει: 

Σο νζο δίκτυο αποχζτευςθσ ομβρίων τθσ περιοχισ, το οποίο αποτελείται από ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN8 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969, ονομαςτικισ διαμζτρου 
ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, από DN(OD) 500mm ζωσ DN(OD) 1000mm, 
ςυνολικοφ μικουσ 250m και διζρχεται ςε διανοιγμζνεσ οδοφσ από τθν υφιςτάμενθ οδοποιία. Λόγω 
του μεγάλου μικουσ των αγωγϊν, κρίνεται απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ ζξι (6) προκαταςκευαςμζνων 
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φρεατίων επιςκζψεωσ από ςκυρόδεμα εςωτερικισ διαμζτρου 1,80 m και ζξι(6) 
προκαταςκευαςμζνων φρεατίων επιςκζψεωσ από ςκυρόδεμα εςωτερικισ διαμζτρου 1,50 m, αφοφ 

προθγουμζνωσ αποξθλωκοφν τα υφιςτάμενα. Επίςθσ, κα τοποκετθκοφν είκοςι τρία (23) φρεάτια 
υδροςυλλογισ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ που κα ςυνδζονται με τον κφριο αγωγό ομβρίων με αγωγοφσ 
διαμζτρου DN(OD) 250mm.  

το τελικό τμιμα του δικτφου ςτον περιβάλλοντα χϊρο του δθμοτικοφ ακινιτου που 
ςτεγάηει το Ναυτικό Μουςείο προβλζπεται τεχνικό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C25/30, 
εςωτερικϊν διαςτάςεων 1,20x1,20 μ. και ςυνολικοφ μικουσ περίπου 22,00 μ. 

Όλα τα παραπάνω ςτοιχεία φαίνονται ςτο ςχζδιο οριηοντιογραφίασ. 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία  

Οι αγωγοί αποχζτευςθσ κα τοποκετθκοφν με ελάχιςτο βάκοσ ςτζψθσ 0,80m (ςε ςχζςθ με 
τθν ερυκρά του δρόμου). Βζβαια, υπάρχουν περιπτϊςεισ με μεγαλφτερα βάκθ, λόγω εδαφικϊν 

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 ςτθν ςτάκμθ των χωματουργικϊν κα είναι ομαλόσ χωρίσ 
προεξζχοντεσ αιχμθροφσ λίκουσ. Για τθν 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. Η άμμοσ ωκείται με 
εργαλεία χειρόσ οφτωσ ϊςτε να περιβάλλει ικανοποιθτικά το κάτω κζλυφοσ του αγωγοφ (πλιρεσ 
πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ) και ςτθν ςυνζχεια ςυμπυκνϊνεται με ελαφροφσ δονθτικοφσ 
ςυμπυκνωτζσ (κοπανοφόρουσ) με ςτελζχθ ςτρογγυλευμζνα για να μθν τραυματίηουν τον αγωγό. 

Η διάςτρωςθ κα γίνεται ςταδιακά και από τισ δυο μεριζσ του ςωλινα ϊςτε να αποφευχκεί 
αςφμμετρθ φόρτιςθ ι /και μετακινιςεισ του αγωγοφ. Μετά τθν διάςτρωςθ αυτι επιχϊνεται το 
όρυγμα ςε φψοσ 30 cm πάνω από τθν 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 
ςτο 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 του ν. 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. 
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. 

Η 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) 
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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). 

Με τθν υπ’ αρικμ. Δ22/οικ. 1989 (ΦΕΚ Β’ 1437/16.04.2020) απόφαςθ με τίτλο 
«Σροποποίθςθ τθσ Δ22/4193/22-11-2019 (Βϋ 4607) απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν με κζμα: «Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με 
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ». Προςαρμογι ςτθ με αρ. Γ10/2019 
ςφμφωνθ Γνϊμθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. Αντικαταςτάκθκε θ 
παράγραφοσ 5 τθσ αρικ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-2019) απόφαςθσ του 
Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ωσ ακολοφκωσ: 

«5. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθν 01/09/2020». 

 

2.Παραδοχζσ μελζτησ  

Οι προτεινόμενοι από τθ μελζτθ αγωγοί κα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ 
περιοχισ Βφρωνα πόλθσ Καβάλασ. 

Για τθν καταςκευι των αγωγϊν προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν αγωγοί: 

Για το εςωτερικό δίκτυο από πολυαικυλζνιο ΡΕ 100 δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 
εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

 

3.χζδια  

Ο υπόχρεοσ για τθν ενθμζρωςθ και αναπροςαρμογι του ΦΑΤ 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. 

Η λιψθ των υλικϊν κα γίνει από εγκεκριμζνα λατομεία. 
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