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1 . Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 

1.1 Εισαγωγή. Αντικείμενο ΣΑΥ 

 

Αντικείμενο του παρόντος Τεύχους ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) είναι διατύπωση 

των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τρόπος ή 

τα μέτρα αντιμετώπισης ορισμένων τοπικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία είναι εκ των 

προτέρων γνωστά, ώστε ο Ανάδοχος να εξαλείψει ή να ελαχιστοποιήσει την επικινδυνότητά τους 

για τους εργαζόμενους ή και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το παρόν Σχέδιο (ΣΑΥ) συντάσσεται κατ' επιταγή της Εγκυκλίου 16/18.6.2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ, με 

την οποία καθιερώθηκε το ΣΑΥ σαν απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση οριστικών μελετών (ή 

μελετών εφαρμογής) σε κάθε Δημόσιο Έργο, σύμφωνα με την άποψη ΔΕΕΠΠ/85/14.5.01 του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Το αντικείμενο του ΣΑΥ για μελέτες προδιαγράφεται στο άρθρο 3 παρ. 5, 6 και 7 του ΠΔ 305/96 

και αναλύεται στην Απόφαση ΔΙΠΑΔ/889/27.11.02 του ΥΠΕΧΩΔΕ (εδάφια 2.9.1 έως 2,9.12). Στις 

επόμενες παραγράφους παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία, που είναι σήμερα γνωστά και  

πορούν να εκτιμηθούν προσεγγιστικά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο 

του έργου, κατά τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία ανάληψης της κατασκευής. Περιληπτικά και 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5, 6 και 7 του ΠΔ 305/96, το παρόν ΣΑΥ περιλαμβάνει : 

α. Τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν 

δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου. 

β. Τα ειδικά μέτρα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε μιά ή περισσότερες κατηγορίες του 

Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96, και που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ήτοι : 

1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο-

λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας 

ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας του έργου. 

2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες, οι οποίες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για τις οποίες 

απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχομένων ή 

επιτηρουμένων περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της ΚΥΑ Α2στ/1539/13.5.85 

"Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες" (280/Β). 

4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης. 

5. Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. 



6. Φρέατα και υπόγειες χωματουργικές εργασίες. 

7. Εργασίες με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα. 

8. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

9. Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων 

στοιχείων. 

 

γ. Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

δ. Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις. 

ε. Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 

στ. Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

ζ. Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

η. Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

θ. Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

ι. Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων, όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

1.2 Είδος έργου και χρήσεις 

 

Τα περιλαμβανόμενα στη Μελέτη έργα αφορούν την κατασκευή των υπόγειων δικτύων ύδρευσης. 

  

1.2 Θέση έργου. Κύριος του έργου 

 

Η περιοχή όπου βρίσκεται το υπόψη έργο υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ηγουμενίτσας της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας. 

 

1.4 Στοιχεία υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 

Στη φάση αυτή εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, υπόχρεος για την εκπόνηση του ΣΑΥ είναι ο 

Μελετητής. Τα παρατιθέμενα στοιχεία, οι επιλεγείσες λύσεις και οι μέθοδοι κατασκευής που 

περιγράφονται στη Μελέτη και συνοψίζονται στο παρόν Τεύχος, είναι ενδεικτικά και θα 

αναπροσαρμοσθούν από τον Ανάδοχο κατασκευής, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει με τον δικό 

του τρόπο το τελικό αποτέλεσμα της εργολαβίας. 

 

 

 

 

 



1.5 Συνοπτική περιγραφή έργου 

 

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: 

Α) Αντικατάσταση αγωγού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της πόλης της Πέρδικας με αγωγό 

HDPE Φ90 16ατμ. μήκους 1.260μ.  

Β) Για τον έλεγχο του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση 2 (δύο) δικλείδων απομόνωσης (Φ80) 

του αγωγού Φ90 σε κατάλληλα φρεάτια, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και η τοποθέτηση 8 (οκτώ) 

επιπλέον δικλείδων Φ80 σε ενδιάμεσα σημεία. 

Γ) Για την υδροδότηση των εξυπηρετούμενων από τον νέο αγωγό κατοικιών προβλέπεται η 

κατασκευή 97 (ενενήντα επτά) παροχών ύδρευσης. 

Δ) Εγκατάσταση 1 (ενός) πυροσβεστικού κρουνού στη θέση που φαίνεται στα σχέδια. 

 

2 . ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1 Υφιστάμενα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Τα έργα θα κατασκευαστούν εντός του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Η 

πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και τηλεφωνίας είναι εύκολη. Τα δίκτυα αυτά 

διανομής συνδέονται με τους αντίστοιχους κεντρικούς αγωγούς είτε μέσω εναέριων 

καλωδιώσεων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ είτε μέσω υπογείων υδαταγωγών προσαγωγής. Από τα 

παραπάνω δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι εύκολο και οικονομικό να γίνει επέκταση και σύνδεση 

των μελλοντικών εργοταξίων κατασκευής του έργου, σε οποιαδήποτε θέση και αν επιλεγεί η 

εγκατάστασή τους. 

 

2.2 Προσπελάσεις εργοταξίων, προσβάσεις στις θέσεις εργασίας 

 

Τα εργοτάξια μπορούν να εγκατασταθούν εντός του οικισμού της Πέρδικας προς διευκόλυνση 

των παροχών ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως, τηλεφώνων κλπ. Οι προσπελάσεις προς το σύνολο 

των προβλεπόμενων έργων είναι άνετες και ασφαλείς, πραγματοποιούνται δε από τους 

υπάρχοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 

 

2.3 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες στους οποίους θα κατασκευαστούν τα έργα. 

 

 

 



2.4 Χώροι αποθήκευσης υλικών, τρόπος αποκομιδής αχρήστων 

 

Ο χώρος αποθήκευσης των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των υλικών, που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των έργων και θα προσάγονται έτοιμα από τον τόπο 

παραγωγής τους, θα διαμορφωθεί σαν υπαίθριος εστεγασμένος χώρος, ώστε να προστατεύονται 

τα υλικά και εφόδια από τα καιρικά φαινόμενα (ηλιακή ακτινοβολία κλπ.). Ο χώρος αυτός 

προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να διαμορφωθεί είτε στην περιοχή του εργοταξίου είτε σε άλλη 

πρόσφορη (ως προς τη μεταφορά τους από το εργοστάσιο) θέση, λαμβανομένου υπόψη ότι ο 

χώρος αυτός θα είναι είδος "κεντρικής αποθήκης", από την οποία θα ενεργούνται επιτόπιες 

μεταφορές διανομής, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών. Αποθήκευση ορισμένων 

υλικών, όπως π.χ. τσιμέντου, αδρανών υλικών, σιδηροπλισμών, ασφαλτικών κλπ., δεν 

προβλέπεται να γίνει καθόσον είναι οικονομικότερο τα σκυροδέματα, οι ξυλότυποι και οι οπλισμοί 

να προσκομίζονται έτοιμα στα έργα, αφού θα έχουν παρασκευασθεί ή παραγγελθεί σε 

συγκροτημένο εργοστάσιο. 

Ορισμένα γαιώδη υλικά που θα είναι περισσεύματα εκσκαφών θεμελίωσης των τεχνικών έργων ή 

εκσκαφής ορυγμάτων θα διαστρώνονται στην επιφάνεια του εδάφους ή θα εναποτίθενται σε 

υπάρχοντα έγκοιλα (παλαιές κοίτες). Για τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής θα αναζητηθεί τόπος  

εναπόθεσής τους ή άλλης χρήσης από τον Εργολάβο, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία 

Επίβλεψης και τις τοπικές Αρχές. Ορισμένα υλικά, μικρού όγκου και βάρους, που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των μηχανημάτων (πετρέλαιο, λιπαντικά, βενζίνη), θα 

αποθηκευθούν σε κλειστό και απομονωμένο χώρο, όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί. Τα 

ίδια ισχύουν και για τα εκρηκτικά, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τις βραχώδεις 

εκσκαφές. 

 

2.5 Αποκομιδή επικίνδυνων υλικών 

 

Επικίνδυνα υλικά δεν πρόκειται να παράγονται ούτε κατά τη φάση κατασκευής του έργου ούτε 

κατά τη φάση λειτουργίας του. Κατά τη φάση κατασκευής, εάν προσκομισθούν ορισμένα 

επικίνδυνα υλικά (εύφλεκτες ουσίες, εκρηκτικά) και δεν χρησιμοποιηθούν (αναλωθούν) στο έργο, 

θα μεταφερθούν σε άλλο εργοτάξιο του Εργολάβου ή θα επιστραφούν στον προμηθευτή τους. 

 

2.6 Οργάνωση εργοταξίου. Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 

 

Το είδος, η οργάνωση και η διαμόρφωση των εγκαταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τις απαιτήσεις του έργου, ενώ η θέση τους δεν πρέπει να δημιουργεί δυσκολίες και 

προβλήματα στη δυνατότητα προσπέλασης προς αυτήν, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού και 



του μεγάλου μεγέθους των μηχανημάτων και οχημάτων που θα εισέρχονται ή εξέρχονται από τις 

εγκαταστάσεις αυτές. Η οργάνωση του εργοταξίου θα πρέπει να γίνει με λεπτομερή μελέτη και 

ιδιαίτερη φροντίδα, που θα βασισθεί στις εξής γενικές απαιτήσεις : 

α. Κτίρια αποθηκών 

Είναι υποχρεωτική η κατασκευή κτιρίων κλειστών αποθηκών για την αποθήκευση με ευρυχωρία 

και κανονική στοίβαση των ανταλλακτικών, προσμίκτων, καυσίμων κλπ. καθώς και στεγασμένων 

χώρων για την αποθήκευση των φορητών αντλιών, των σωλήνων, των ειδικών εξαρτημάτων των 

δεξαμενών και των συναφών εξοπλισμών. 

β. Συνεργείο 

Ο ειδικός εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την κατασκευή των παραπάνω έργων 

επιβάλλουν την οργάνωση εξειδικευμένου συνεργείου για την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου, 

συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και των μέσων μεταφοράς. Στο συνεργείο αυτό θα 

διατίθεται στεγασμένος χώρος επαρκών διαστάσεων με δάπεδο από σκυρόδεμα. Το συνεργείο 

θα είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο, πεπειραμένο και ικανό προσωπικό, που θα ελέγχει 

τακτικά και θα συντηρεί τον μηχανικό εξοπλισμό κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι 

στους χειριστές και τους εργαζόμενους εν γένει. 

 

γ. Δίκτυο ηλεκτρικής ενεργείας 

 

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη επί τόπου συνεργείου επισκευών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με 

προϊστάμενο διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, για την εφαρμογή των κανονισμών της ΔΕΗ στις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου (γραφείων, αποθηκών, στεγασμένων χώρων 

συνεργείου κλπ.). Επίσης, πρέπει να εγκατασταθεί γεννήτρια για την ασφάλεια του προσωπικού 

σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος (εφεδρικός φωτισμός στα συνεργεία, αποθήκες κλπ.). 

 

δ. Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

Είναι απαραίτητη η συνεχής παροχή νερού για τις ανάγκες του προσωπικού και τις εργασίες 

καθαριότητας. Το πόσιμο νερόθα προέρχεται από το πλησιέστερο δίκτυο ύδρευσης και θα 

ελέγχεται συχνά προς αποφυγήν προβλημάτων υγείας στους εργαζόμενους. Η αποχέτευση θα 

γίνεται μέσω σωληνωτού συστήματος που θα καταλήγει σε στεγανό βόθρο. Ο βόθρος αυτός θα 

εκκενώνεται ανά εβδομάδα, τα δε προϊόντα της εκκένωσης θα διατίθενται στα σημεία που 

διατίθενται τα ίδια προϊόντα των γειτονικών Οικισμών. 

 

 

 



ε. Σταθμός πρώτων βοηθειών 

 

Είναι υποχρεωτική η οργάνωση σταθμού πρώτων βοηθειών, που θα στεγάζεται σε κατάλληλο 

οικίσκο και θα διαθέτει τουλάχιστον δύο κρεβάτια, ψυγείο και φαρμακευτικό εξοπλισμό πρώτης 

ανάγκης. Στον σταθμό πρώτων βοηθειών θα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό κατά τις ώρες 

εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου και της εργασίας των συνεργείων, ενώ θα 

υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς των τραυματιών στο πλησιέστερο 

ιατρικό κέντρο. 

 

στ. Υπηρεσία καθαριότητας 

 

Είναι υποχρεωτική η διάθεση υπηρεσίας για την καθαριότητα των οικημάτων και των χώρων του 

εργοταξίου, καθώς και για την απομάκρυνση των σκουπιδιών και των απορριμμάτων εν γένει. 

Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια θα δίνεται στη μεταφορά και καταστροφή των στερεών 

αποβλήτων. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους ρύπανση του περιβάλλοντος από λύματα του 

εργοταξίου. 

 

ζ. Χώροι εστίασης και διανομής 

 

Δεδομένου ότι η πόλη της Πέρδικας έχει σημαντική ανάπτυξη και διαθέτει εστιατόρια και 

καφενεία, προβλήματα διαμονής και εστιάσεως του προσωπικού δεν υπάρχουν. Εάν όμως κριθεί 

συμφέρον, μπορούν να οργανωθούν ανάλογοι χώροι διαμονής ή εστίασης και στην περιοχή του 

εργοταξίου, δεδομένου ότι και άνεση χώρων υπάρχει και οι απαιτούμενες εξυπηρετήσεις (που 

αναφέρονται παραπάνω) θα υπάρχουν. 

 

3 . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

3.1 Εκπόνηση ειδικών μελετών προστατευτικών κατασκευών 

 

Οι ιδιαίτερες μελέτες που θα απαιτηθούν να εκπονηθούν κατά την κατασκευή του έργου (μελέτες 

κατασκευής ικριωμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις, π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά την 

εργασία σε ύψος κλπ.) αφορούν το βάθος των ορυγμάτων των αγωγών ύδρευσης. Τα βάθη 

εκσκαφής των ορυγμάτων είναι σχετικά μικρά (κυμαίνονται γύρω στα 0.80 μ). Στη Μελέτη έχει 

εκτιμηθεί ότι λόγω του γεωλογικού υποβάθρου δεν θα απαιτηθούν ιδιαίτερες αντιστηρίξεις. Στα 

ορισμένα όμως τμήματα ενδέχεται να αποκαλυφθούν χαλαρότεροι σχηματισμοί, για τους οποίους 



θα απαιτηθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης στην οποία θα προσδιορίζονται οι μέθοδοι εκσκαφής, 

διάστρωσης των υλικών, εγκατάστασης των αγωγών, επανεπίχωσης και συμπύκνωσης, καθώς 

και τα πρόσφορα για κάθε μία από τις εργασίες αυτές μηχανικά μέσα. 

 

3.2 Ανάλυση φάσεων και χρονοδιαγράμματος κατασκευής 

 

Οι φάσεις κατασκευής του έργου, όπως υποδεικνύονται από τη Μελέτη, είναι τρεις : 

 

των κεντρικών αγωγών, των φρεατίων δικλείδων, του πυροσβεστικού κρουνού , 

των ενδιάμεσων δικλείδων και των ιδιωτικών παροχών μέχρι τα φρεάτια των υδρομετρητών. 

Σύνδεση των κεντρικών νέων αγωγών με το υφιστάμενο σε λειτουργία δίκτυο και σύνδεση των 

ιδιωτικών παροχών με τους υφιστάμενους υδρομετρητές. 

Αποσύνδεση των αντικαθισταμένων αγωγών από το δίκτυο ύδρευσης. 

 

Ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής των έργων εκτιμάται σε έξι μήνες. 
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