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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 

 ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟ 

  ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

ΔΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ  
           Σ.Κ. ΓΙΥΩΡΙΟΤ Γ.Δ. ΒΑΡΓΟΤΙΩΝ 

 

 ΠΡΟΫΠ. 134.320,29 ΔΤΡΩ (με ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.) 
 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

 

                        
ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.)        
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ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ  

κοπόρ ηος Φακέλος Αζθάλειαρ και Τγείαρ  
Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) απνηειεί αξρείν πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηειηθό 
ρξήζηε ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. θνπόο 
είλαη ε ελεκέξσζε όζσλ εκπιέθνληαη θαη έρνπλ ηελ επζύλε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ δνκή θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη εκθαλίδνπλ θηλδύλνπο αζθαιείαο θαη 
πγείαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ην ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο ηνπ έξγνπ.    
Κύπιορ ηος Έπγος  

Γήκνο Γσξίδνο 

33053 Ληδσξίθη  
Σει: 2266350311 

Γενικέρ πληποθοπίερ ηος Μηηπώος ηος Έπγος  

 Ειζαγωγή  
Ο Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο, κε 
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηνλ Γήκν ην Μεηξών ηνπ Έξγνπ ην 
νπνίν, ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  
Πίλαθα απνγξαθήο, πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επί κέξνπο έξγα  
ΣΜΗΜΑ: ΔΡΓΟ – ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Σ.Κ. ΓΙΥΩΡΙΟΤ Γ.Δ. 
ΒΑΡΓΟΤΙΩΝ 

             

ΑΛΛΟΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΔΡΓΟ  

πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο , ηάδην Μειέηεο  
Καηάινγνο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ δηνξηζζέλησλ ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ  
πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο, ηάδην Καηαζθεπήο  
Καηάινγνο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ δηνξηζζέλησλ ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ  

 
 Εηαιπεί

α 

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν  

Ανάδοτοι Καηαζκεσής  

Καηάινγνο ζε κνξθή πίλαθα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ αλάδνρσλ νξγαληζκώλ  
πνπ εκπιέθνληαη ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, καδί κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο 
απαζρόιεζεο (ηε ζεκείσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όινη νη αλάδνρνη πξόδξνκσλ 
εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ)   

 Εηαιπεί
α 

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν 
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Μελεηηηές 

Ισάλλεο 
Σξηαληαθύιινπ 

Ληδσξίθη, Σ.Κ. 33053, Σει: 2266350124 

ΟΚΩ (Εκηροπή σπηρεζιών) 
 Τπηπεζία  

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος γ ια επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

Άλλες αλληλεπιδράζεις με Σρίηοσς  
 Τπηπεζία  

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο ησλ θπηεύζεσλ, πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:  
Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ θπηεύζεσλ  
Λίπαλζε ησλ θπηηθώλ εηδώλ 

Τπνζηύισζε ησλ εηδώλ θαη αληηθαηάζηαζε απηώλ όπνηε πξνθύπηεη.  
Οη θίλδπλνη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πηζαλόλ 
ηξαπκαηηζκό ησλ εξγαηώλ από ηελ ρξήζε ησλ ρεηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ εξγαιείσλ. 
Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο 
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ’ όιε 
ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ).  
Οη εξγαζίεο ηεο ζπληήξεζεο γίλνληαη ζην ρώξν ππό κειέηεο θαη επνκέλσο ν αλάδνρνο 
θαηαζθεπήο ζα πξνζδηνξίζεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 
Θα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή θαη ζύκθσλα κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ λα είλαη ζε ζέζε λα 
δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνλ Τπεύζπλν Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνύ έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε επέκβαζε ησλ νρεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ 
εθηάθηνπ αλάγθεο (ΔΚΑΒ, ππξνζβεζηηθή)  

ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ  

Η εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο  

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ’ όιε 
ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ.  
Οη θίλδπλνη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πηζαλόλ 
ηξαπκαηηζκό ησλ εξγαηώλ από ηελ ρξήζε ησλ ρεηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ εξγαιείσλ, 
από ηελ ζπληήξεζε ηεο βιάζηεζεο, ησλ πξαζηώλ, ηνπ απνζηξαγγηζηηθνύ θαη αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ ηνπ θπησξίνπ.  Απηά κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ κε ηα παξαθάησ: 
Α) Υξήζε αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ  
Β) ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ρξήζε ησλ  
κεραληθώλ κέζσλ θαη αλαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδώζεη ζηνλ Γήκν έλα 
ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ηνπ Έξγνπ (ησλ 
πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνύ θηλεηνύ θαη κε θιπ.).  
Σν Δγρεηξίδην απηό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο κηαο 
πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 
(1) Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξόκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πιηθά, εμνπιηζκό, θιπ. 
γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. 
(2) Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 
πεξηνδηθά ζην κέιινλ. 
(3) Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη 
δεκηώλ, πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ κειινληηθά. 

Παπάπηημα Α 

Δθηίκεζε Δπηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ 

Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο 
θηλδύλνπ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ ζνβαξόηεηα ελόο θηλδύλνπ αλάινγα κε ηηο επηπηώζεηο 
ζην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. Η εθηίκεζε γίλεηαη κε θιίκαθα Υακεινύ – Μέζνπ – Τςεινύ θηλδύλνπ κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Κυδικόρ επγαζίαρ : 1.  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 
μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 

Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα  Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ Ττηλόρ 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 

 

 
Κυδικόρ επγαζίαρ : 2 .ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 

μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 
 Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα Πιθανό να 

εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ Ττηλόρ 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 

 

 



ΦΑ ΚΕΛ ΟΣ Α ΣΦΑΛΕΙΑ Σ ΚΑΙ Υ ΓΕΙΑ Σ                                                                                                                                                            5  

 

 

 

Κυδικόρ επγαζίαρ : 3. ΠΡΑΙΝΟ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 
μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 

 Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ 

Ττηλόρ 
 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ 
Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 

 

 

 

εκείσζε: 
Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα παξαιάβεη απηό ην ΦΑΤ από ηνλ Γήκν σο κέξνο ηεο 
ππνβιεζείζαο κειέηεο. 
Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηύμεη απηό ην ΦΑΤ πξνζζέηνληαο θαη βειηηώλνληαο  
πιεξνθνξίεο όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα.  
Δηδηθόηεξα, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα αλαπηύμεη εθηηκήζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ θάζε 
ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ  ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.  

 

ΣΜΗΜΑ: ΔΡΓΟ – ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Σ.Κ. ΓΙΥΩΡΙΟΤ Γ.Δ. 
ΒΑΡΓΟΤΙΩΝ  

            

            

 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΑΛΛΟΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΣΟ ΕΡΓΟ 

πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο , ηάδην Μειέηεο  
Καηάινγνο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ δηνξηζζέλησλ ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ  
πληνληζηήο/έο Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο, ηάδην Καηαζθεπήο  
Καηάινγνο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ δηνξηζζέλησλ ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ  

 Εηαιπεί
α 

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν  

Ανάδοτοι Καηαζκεσής  

Καηάινγνο ζε κνξθή πίλαθα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όισλ ησλ αλάδνρσλ νξγαληζκώλ  
πνπ εκπιέθνληαη ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, καδί κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο 
απαζρόιεζεο (ηε ζεκείσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όινη νη αλάδνρνη πξόδξνκσλ 
εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ)   

 Εηαιπεί
α 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 
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Σα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ Αλάδνρν  

Μελεηηηές 

Ισάλλεο 
Σξηαληαθύιινπ 

Ληδσξίθη, Σ.Κ. 33053, Σει: 2266350124 

ΟΚΩ (Εκηροπή σπηρεζιών) 
 Τπηπεζία  

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

Άλλες αλληλεπιδράζεις με Σρίηοσς  
 Τπηπεζία  

 

 

 

 

Όνομα απμόδιος για επικοινυνία  Διεύθςνζη / ηηλέθυνο / Απ θαξ / ζηοισεία επικοινυνίαρ / Email 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

Η εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε, απνθπγή θίλδπλσλ θαηά ηηο 
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ’ όιε 
ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ.  
Οη θίλδπλνη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πηζαλόλ 
ηξαπκαηηζκό ησλ εξγαηώλ από ηελ ρξήζε ησλ ρεηξνθίλεησλ θαη κεραλνθίλεησλ εξγαιείσλ, 
από ηελ ζπληήξεζε ηεο βιάζηεζεο, ησλ πξαζηώλ, ηνπ απνζηξαγγηζηηθνύ θαη αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ ηνπ θπησξίνπ.  Απηά κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ κε ηα παξαθάησ: 
Α) Υξήζε αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ  
Β) ρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ρξήζε ησλ 
κεραληθώλ κέζσλ θαη αλαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδώζεη ζηνλ Γήκν έλα 
ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ηνπ Έξγνπ (ησλ 
πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνύ θηλεηνύ θαη κε θιπ.).  
Σν Δγρεηξίδην απηό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο κηαο 
πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 
(1) Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξόκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, πιηθά, εμνπιηζκό, θιπ. 
γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. 
(2) Σεύρνο νδεγηώλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 
πεξηνδηθά ζην κέιινλ. 
(3) Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο θζνξώλ θαη 
δεκηώλ, πνπ ηπρόλ ζα παξνπζηαζζνύλ κειινληηθά.  

Παπάπηημα Α 

Δθηίκεζε Δπηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ  

Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ 
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Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο 
θηλδύλνπ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ ζνβαξόηεηα ελόο θηλδύλνπ αλάινγα κε ηηο επηπηώζεηο 
ζην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. Η εθηίκεζε γίλεηαη κε θιίκαθα Υακεινύ – Μέζνπ – Τςεινύ θηλδύλνπ κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Κυδικόρ επγαζίαρ : 1.  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 
μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 

Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα  Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ Ττηλόρ 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 

 

 
Κυδικόρ επγαζίαρ : 2 . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 

μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 
 Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα Πιθανό να 

εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ 

Ττηλόρ 
 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 

 

 
Κυδικόρ επγαζίαρ : 3. ΠΡΑΙΝΟ Κυδικόρ κινδύνος: πηώζη , ολίζθηζη, κακή σπήζη επγαλείυν και 

μησανημάηυν, καιπικέρ ζςνθήκερ 
 Πιθανόηηηα/ οβαπόηηηα Πιθανό να 

εμθανιζηεί 
απκεηέρ θοπέρ 
ζηο έπγο 

Πιθανό να 
εμθανιζηεί 
ηοςλάσιζηον μία 
θοπά ζηο έπγο 

Μποπεί να 
εμθανιζηεί μία θοπά 
ζηο έπγο 

Απίθανο να 
εμθανιζηεί ζηο έπγο 

 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ πολλών αηόμυν  Υαμηλόρ Υαμηλόρ Μέηπιορ 

Ττηλόρ 
 

οβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ή 
θάναηορ ενόρ αηόμος ή ελαθπύρ 
ηπαςμαηιζμόρ πολλών αηόμυν 

Μέηπιορ Μέηπιορ Μέηπιορ 
 

Υαμηλόρ 

Ελαθπύρ ηπαςμαηιζμόρ ενόρ 
αηόμος  Μέηπιορ Μέηπιορ Ττηλόρ Υαμηλόρ 
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Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα επηζθνπήζεη θάζε εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο ηνπ κειεηεηή θαη ζα 
ζπκπιεξώζεη – βειηηώζεη ηηο εθηηκήζεηο επηθηλδπλόηεηαο, όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ.  Απηό ζα 
απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΦΑΤ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο.  
 

 

 

 

Λιδωπίκι, 07/02/2019                                                      Λιδωπίκι, 07/02/2019 

   Ο ςνηάξαρ                                                                     Θεωπήθηκε  

                                                                                        Ζ  Πποϊζηαμένη Σ.Τ.  
 

 

 

 

 

 Ηωάννηρ Σπιανηαθύλλος                                               Βαζιλική Εοςμά 

Μησανολόγορ Μησανικόρ  Σ.Δ.                                 Σοπογπάθορ Μησανικόρ Π.Δ.  
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