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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

    

ΤΜΗΜΑ Α  

 

Ο Φάκελος  Ασφάλειας & Υγιεινής  εκπονείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 

305/96 (ΦΕΚ 212 Α/ 29-8-1996), της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266 Β/14-3-2001) καθώς και 

τις «Οδηγίες και Υπόδειγμα Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας» (Προκαταρκτική έκδοση).  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

 

Το υπό μελέτη έργο αφορά την αγροτική οδοποιία σε τμήματα της  Δ. Ε.Παπαφλέσσα.  

 Το παρόν  αφορά το έργο   ΄΄ Βελτίωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  πλην  

Έδρας (Τ.Δ Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα)΄΄.   

Η μελέτη έχει ανατεθεί στο μελετητικό γραφείο του Αναστασόπουλο Νικόλαο   και  έγινε  

απικαιροπίηση  από  την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

 

2. Ακριβής θέση του έργου: 

 

Βρίσκεται  εντός των  ορίων της Τ.Κ Μεταμόρφωσης. 

 

3. Κύριος του Έργου  

  (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς 

ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται 

κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες) : 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  
Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία  

Δήμος Πύλου Νέστορος  

 

Πύλος 

 

  

    

    

 

 



   

 

 

 

  

 

4.  Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

Κότσης Χρυσοβαλάντης  

Μηχανικός Τ.Ε   

Τεχνική  Υπηρεσία  Δήμου 

 
5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

6.  Στοιχεία προ της κατασκευής  

 

Αρχεία και φάκελοι Ασφαλείας και Υγείας 

Στοιχεία επί τόπου ερευνών 

Συμβατικά Τεύχη 

 



   

 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ Β  

 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ EΡΓΟΥ 

 

 Είχε  ανατεθεί  με Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως 

Δήμου Παπαφλέσσα και ήδη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα του Καλλικραικού Δήμου 

Πύλου Νέστορος  στο μελετητικό γραφείο του Νικόλαος Αναστασόπουλος,  η  μελέτη   

για  το  έργο   ΄΄ Βελτίωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  πλην  Έδρας (Τ.Δ Μεταμόρφωσης, 

Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα)΄΄.   

 Με την  υπ. αριθ. Συλλογική Απόφαση : ΕΠ426 ΤΡΟΠ.0 / 4-6-2013,  

Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

(ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-ΩΞΩ) εγκρίθηκε  η ένταξη στο ΠΔΕ 2013 το εν λόγω έργου με ποσό 

χρηματοδότησης 515.000,00Ευρώ. Από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου  έγινε  ενίσχυση 

της πίστωσης με 50.000,00 Ευρώ.   

 Από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου Πύλου Νέστορος γίνεται  η  

παρούσα  επικαιροποίηση της  μελέτης σύμφωνα με  τα νέα  Τιμολόγια  έτους 2013 και 

τις σχετικές ΕΤΕΠ εκτέλεσης του έργου.   

 

  Α. ΓΕΝΙΚΑ 
  Συγκοινωνιακή μελέτη για το έργο   « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πλην έδρας 

(τ.δ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα)».  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι : 

 

Η μελέτη  αφορά τη βελτίωση-διαπλάτυνση διαφόρων τμημάτων αγροτικών οδών 

στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Παπαφλέσσα που υποδείχθηκαν από το Δήμο 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, τα οποία αναλυτικά είναι τα κάτωθι. 

1. Τμήμα 1 (Αγ. Απόστολοι-Παπαφλέσσα) μήκους 2,026 χιλ 

2. Τμήμα 2 (Μονή Παναγίας επί της οδού προς Μαργέλη) 0,364 χιλ 

3. Τμήμα 3 (Μεταμόρφωση Σωτήρος δ.δ. Μεταμόρφωσης) 0,571 χιλ 

Σημειώνεται ότι στο  τμήμα  3,  από  την Χ.Θ. 0+190 έως 0+230  δεν  θα  

πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε  εργασία  

4. Τμήμα 4 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,372 χιλ. 

5. Τμήμα 5 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,316 χιλ 

6. Τμήμα 6 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,511 χιλ 

7. Τμήμα 7 ( δ.δ Μεταμόρφωσης) 0,102 χιλ 



   

 

 

 

  

δηλαδή το συνολικό αντικείμενο της βελτίωσης είναι 4,162 χιλ 

Σε όλα τα τμήματα γίνεται βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της 

διατομής και κατασκευή οδοστρωσίας, των απαιτούμενων τεχνικών και του τελικού 

ασφαλτοτάπητα. 

Για τις ανάγκες εκπόνησης της οριστικής μελέτης προηγήθηκε η λεπτομερής 

αποτύπωση της ζώνης των οδών σε κλίμακα 1:500 ως υπόβαθρο για το σχεδιασμό της 

οριστικής μελέτης.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

1.Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το προς βελτίωση οδικό Τμήμα 1 ενώνει οικισμούς του Δήμου μεταξύ τους, ήτοι 

τα δημοτικά διαμερίσματα Παπαφλέσσα, άνω Παπαφλέσσα, Μαργέλη, και Άγ. 

Απόστολοι, καθώς και με την Επαρχιακή οδό Τουλούπα Χάνι-Αριστομένης. Η 

υφιστάμενη οδός είναι ασφαλτοστρωμένη  προ εικοσαετίας περίπου, έχει πλάτος 5 μ., ο 

ασφαλτοτάπητας  εμφανίζει καθολικά κατά μήκος  ρωγμές και υποχωρήσεις οι οποίες 

εκτείνονται σε βάθος στο σώμα του οδοστρώματος για αυτό το λόγο προτείνεται η 

ανακατασκευή του οδοστρώματος. Επίσης από την Χ.Θ. 1+500 και έως το τέλος 

υπάρχει υπόγεια υδροφορία ανάντη της οδού η οποία εμφανίζεται στην αριστερή τάφρο 

και επηρεάζει το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος. 

Το τμήμα 2 πρόκειται για τμήμα περίπου 300 μ. της οδού στην οποία έχει 

αποσαθρωθεί ο παλιός ασφαλτοτάπητας με πλάτος 5 μ. και οδοστρωσία που βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση. 

Το τμήμα 3 είναι αγροτικός χωματόδρομος στο Δημ. Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης 

που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο προς την μονή Μεταμόρφωση Σωτήρος στην οποία 

αναβλύζει πηγή κυρίως κατά τους χειμερινού μήνες. Στο σημείο αυτό και σε μήκος 

περίπου 100 μ. υπάρχει διάχυτη υπόγεια υδροφορία η οποία επηρεάζει την σημερινή 

κατάσταση της οδού. Πρόκειται για αγροτική οδό πλάτους 3-4 μ. 

Τα Τμήματα 4,5,6 και 7 είναι αγροτικοί χωματόδρομοι πλάτους 3-4μ. οι οποίοι 

ευρίσκονται γύρω του οικισμού δ.δ. Μεταμόρφωσης και οδηγούν προς αντίστοιχες 

αγροτικές περιοχές. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην υφιστάμενη κατασκευή 

παρά μόνον το γεγονός ότι δεν έχουν το απαιτούμενο πλάτος για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των κατοίκων προς τις ιδιοκτησίες τους και επίσης στερούνται της 

απαιτούμενης οδοστρωσίας και των τεχνικών απορροής. Το Τμήμα 6 συνδέει τον 



   

 

 

 

  

οικισμό από διαφορετικό σημείο με την οδό που οδηγεί προς τον οικισμό του 

Μυρσινοχωρίου. 

 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. Γεωμετρικά και κυκλοφοριακά στοιχεία 

Η βάση αποδοχής των γενικών αρχών της χάραξης αποτέλεσαν οι οδηγίες μελετών 

για τα οδικά έργα (ΟΜΟΕ) που έχει εκδώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ /ΓΓΔΕ /ΔΜΕΟ έκδοση 2001 

και ειδικότερα το Τεύχος 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ). Με βάσει τις ανωτέρω οδηγίες οι  οδοί 

κατατάσσονται στην ομάδα των οδών Α υπεραστικές οδοί  στην κατηγορία ΑV 

δευτερεύουσα οδός, αγροτική οδός, όπου δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός 

ταχύτητας μελέτης, με κύριο λειτουργικό χαρακτηριστικό την  σύνδεση των αγροτικών 

περιοχών τις οποίες εξυπηρετούν με τους οικισμούς. 

Γενικά η εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος τεύχους δεν πρέπει να γίνεται αυστηρά 

αλλά με ευελιξία λόγω των πολλών, ποικιλόμορφων και πιθανόν ιδιόμορφων 

απαιτήσεων που τίθενται γενικά στις κύριες αστικές οδούς. Επιπλέον επιτρέπεται η 

απόκλιση από τις οριζόμενες και προτεινόμενες τιμές των διαφόρων παραμέτρων ,όταν 

η προκύπτουσα λύση ανταποκρίνεται στους στόχους σχεδιασμού και στις βασικές 

απαιτήσεις του οδικού δικτύου. 

 

2. Διατομή οδού - Γεωμετρικά στοιχεία 

Με βάσει τις προαναφερόμενες οδηγίες και με δεδομένο ότι οι οδοί αυτοί δεν 

εξυπηρετούν ιδιαίτερους φόρτους μιας και ευρίσκονται σε οικισμούς με μικρά 

πληθυσμιακά στοιχεία επιλέχθηκε η μικρότερη διατομή κατά ΟΜΟΕ η ζ2 με πλάτος 

οδοστρώματος 5.5 μ. και λωρίδα κυκλοφορίας 2.75 ανά κατεύθυνση με μη 

σταθεροποιημένο έρεισμα. Τα γεωμετρικά στοιχεία που εφαρμόσθηκαν έγινε 

προσπάθεια να εξασφαλίζουν παντού την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων ειδικά 

στην περίπτωση διασταύρωσης. Σε οδούς με μικρή ταχύτητα μελέτης σαν αυτές που 

μελετάμε, αυτό που καθορίζει την επιλογή των γεωμετρικών στοιχείων της χάραξης είναι 

κυρίως η γεωμετρία της πορείας και όχι η δυναμική της κίνησης των οχημάτων. Η 

ανωτέρω διατομή στις θέσει των ορυγμάτων συμπληρώνεται με επενδεδυμένη 

τριγωνική τάφρο. Η ελάχιστη επίκληση στην ευθυγράμμιζα καθορίστηκε σε 2.5% και 

στις καμπύλες 6% και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο 7%. 

  



   

 

 

 

  

3.Υπάρχοντα Τεχνικά –Λεκάνες απορροής 

Τα τεχνικά που υπάρχουν κατά μήκος της οδού στα διάφορα τμήματα είναι 

εγκάρσιοι σωληνωτοί οχετοί Φ40,Φ60,Φ80 όπου η θέση τους σημειώνεται στη 

οριζοντιογραφία. Επίσης υπάρχουν και χωμάτινες τάφροι σε μερικά σημεία κατά μήκος 

των οδών οι οποίες είναι επιχωμένες. Οι θέσεις των υπαρχόντων τεχνικών 

διατηρήθηκαν ενώ δημιουργήθηκαν όπου προέκυψε ανάγκη και νέα. Αναλυτικά 

περιγράφονται στο συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΕΤΩΝ  

  

    6. Μορφολογία 

    Η μορφολογία του εδάφους στα διάφορα τμήματα είναι ως εξής. 

Στο τμήμα 1 είναι ορεινή με εγκάρσιες κλίσεις που φθάνουν στο 40% σε μερικά 

σημεία και το έδαφος είναι από συνεκτικό γαιώδες έως ημιβραχώδες και καλύπτεται 

από δασική βλάστηση, χέρσους αγρούς καθώς και από καλλιέργειες ελιών και συκιών. 

Στο τμήμα 2 είναι λοφώδες συνεκτικό γαιώδες με κροκαλοπαγή και το έδαφος 

καλύπτεται από καλλιέργειες ελιάς.  

Τα υπόλοιπα τμήματα ευρίσκονται περιμετρικά του οικισμού Μεταμόρφωσης και 

τα εδάφη είναι με ήπιες κλίσεις συνεκτικά γαιώδη έως ημιβραχώδη και καλύπτονται από 

καλλιέργειες ελιάς. 

 Υπόγεια ύδατα υπάρχουν στο τμήμα 1 από Χ.Θ. 1+500 έως Χ.Θ. 2+000 και στο τμήμα 

3 από την Χ.Θ. 0+100 Έως την Χ.Θ. 0+200 που επηρεάζουν την οδό και απαιτείται στα 

σημεία αυτά η κατασκευή αποστραγγιστικών έργων  και έργων εξυγίανσης. 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ 

Γενικά 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου επειδή δεν είναι υπάρχει η δυνατότητα 

να διοχετευθεί η κυκλοφορία σε παρακείμενους δρόμους και με δεδομένο ότι σε όλα 

σχεδόν τα  σημεία το υφιστάμενο οδόστρωμα διατηρείται, θα γίνουν πρώτα οι εργασίες 

διαπλάτυνσης τα τεχνικά έργα τάφροι, οχετών κλπ. ,ώστε να μην δημιουργηθεί 

πρόβλημα διακοπής της κυκλοφορίας και σταδιακά  οι εργασίες θα εξελιχθούν έως το 

τελικό στάδιο της κατασκευής του νέου ασφαλτοτάπητα. Θα ήταν επιθυμητό το 

μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της κατασκευής να εξελιχθεί το χρονικό διάστημα 

εκτός των μηνών Ιούνιος- Ιούλιος - Αύγουστος -Σεπτέμβριος τότε που η κυκλοφορία 

έχει χαμηλό φόρτο διερχόμενων οχημάτων. 

  



   

 

 

 

  

1. Χωματουργικά έργα 

Η όλη εργασία εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη Π.Τ.Π. Χ1 και τα σχέδια της μελέτης λαμβάνοντας υπ’ όψιν των πίνακα  

χωματισμών και την προμέτρηση.  

Τα υλικά των εκσκαφών από το τμήμα 1 μόνο με οπτική παρατήρηση και κατόπιν 

προσεκτικής διαλογής και ανάμειξης κρίνονται σε επαρκές ποσοστό κατάλληλα για τη 

δημιουργία επιχωμάτων τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από αυτά ή 

εφόσον δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν θα μεταφερθούν από τους δανειοθαλάμους στην 

περιοχή της μεταμόρφωσης. Η γεωλογική δομή των επιχωμάτων θα πρέπει να είναι η 

κατάλληλη κατά Π.Τ.Π Χ1.  Γενικώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό των 

επιχωμάτων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις θέσεις διαπλάτυνσης. Αυτό το υλικό θα πρέπει να 

αποτελείται μετά από κατάλληλη διαλογή μόνο από τα ημιβραχώδη και βραχώδη ορύγματα ,τα 

οποία θα διαστρώνονται και θα συμπυκνώνονται κατά στρώσεις. Ειδικά για την διαπλάτυνση 

της διατομής στο τμήμα 1 θα γίνει η εκσκαφή της διατομής στην πλευρά που διαπλατύνεται σε 

βάθος τουλάχιστον 0.50μ. και στη συνέχεια η εκσκαφή θα διαστρωθεί κατά στρώσεις από 

βραχώδη ορύγματα ή από ασβεστολιθικά ή κερατολιθικά προϊόντα εκσκαφής των 

δανειοθαλάμων. Στη συνέχεια θα γίνει η ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος και η 

τελική διάστρωση των στρώσεων. 

Στο τμήμα 3 (Μεταμόρφωση Σωτήρος) από την  Χ.Θ. 0+100 Έως την Χ.Θ. 0+200 θα 

γίνει εξυγίανση σε τόσο βάθος αφού υπάρξει η έγκριση της επίβλεψης του έργου, ώστε να 

απομακρυνθούν  η χαλαρή επιφανειακή στρώση και η εκσκαφή θα πληρωθεί με ελευθέρως 

στραγγιζόμενο υλικό από λιθοριπή  που θα προέρχεται από  θραυστό ασβεστολιθικό υλικό 

λατομείου με κοκομετρική διαβάθμιση 0-300 μμ. Στη συνέχεια θα διαστρωθούν οι στρώσεις της 

οδοστρωσίας.  

  Θα γίνει αφαίρεση των φυτικών γαιών σε πάχος 0.30 μ στις θέσεις 

των επιχωμάτων. Τα πρανή των επιχωμάτων θα επενδυθούν δια φυτικής γης μετά την 

κατασκευή τους , η οποία θα έχει αποθηκευτεί και συντηρηθεί σε προσωρινές θέσεις 

αποθέσεων κατά την εκσκαφή. 

 

2. Τεχνικά έργα 

Τα τεχνικά έργα που απαιτούνται περιγράφονται ανά Χ.Θ. και με τις διαστάσεις 
τους στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΕΤΩΝ. Επιπλέον θα κατασκευαστεί επενδεδυμένο τριγωνικό 
ρείθρο ορύγματος στις θέσεις των ορυγμάτων που θα αποφορτίζετε από τα εγκάρσια 
τεχνικά. 



   

 

 

 

  

Επίσης για την αποστράγγιση της οδού από τα υπόγεια ύδατα που επηρεάζουν 
το οδόστρωμα στο Τμήμα 1 από την Χ.Θ. 1+500 έως Χ.Θ. 2+000 θα κατασκευαστεί 
ανάντι γραμμικό στραγγιστήρι σύμφωνα με την ΠΤΠ Τ. 110     

  

3.Οδοστρωσία  

Τα υλικά της οδοστρωσίας προβλέπεται να μεταφερθούν στην περιοχή του 

έργου από το λατομείο των Γαργαλιάνων το οποίο λειτουργεί νόμιμα. Η οδοστρωσία 

στα διάφορα τμήματα θα κατασκευαστεί ως εξής: 

Στο Τμήμα 1 θα προηγηθούν οι χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης της 

διατομής, η πλήρωση της εκσκαφής με τα υλικά επιχώματος και στη συνέχεια θα γίνει η 

ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος σύμφωνα με την ΠΤΠ 170. Στο τέλος θα 

διαστρωθούν στην ενιαία διατομή από μία έως δύο στρώσεις αναλόγως όπου κριθεί 

αναγκαίο. 

Στο τμήμα 2 δεν θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας παρά μόνο όσο απαιτηθεί για 

την έδραση κατασκευής της επενδεδυμένης τάφρου. 

Στα υπόλοιπα τμήματα 3,4,5,6,7 θα γίνει οδοστρωσία σε τρις στρώσεις σύμφωνα 

με τις Π.Τ.Π. Ο150 και Π.Τ.Π. Ο155.  

 

3. Ασφαλτικά 

Τα υλικά των ασφαλτικών θα μεταφερθούν στην περιοχή του έργου από 

συγκρότημα ευρισκόμενο στην περιοχή της Καλαμάτας ,προβλέπονται τα κάτωθι: 

      Στο Τμήμα 2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά Π.Τ.Π. ΑΣ12 και Α201 στο  

υφιστάμενο οδοστρώμα. Στη συνέχεια η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης 

κατά Α265 με σκοπό την ισοπέδωση του οδοστρώματος σε σημεία που θα απαιτηθεί, 

και στη συνέχεια η κατασκευή του τελικού ασφαλτοτάπητα. Στα υπόλοιπα τμήματα 

αφού γίνει η ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με Π.Τ.Π. Α.Σ. 11 και Α201 θα 

διαστρωθεί ο τελικός ασφαλτοτάπητας σύμφωνα με την  Π.Τ.Π. Α265. 

Η τιμή της ασφάλτου υπολογίζεται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 21/2-10-2008 και στις τιμές του ασφαλτικού σκυροδέματος έχει προστεθεί 

(0,17ΧΒ+2,17) Ευρώ/ton ή (0,02ΧΒ+0,25) Ευρώ/m2 όπου Β η απόσταση σε χιλ. από το 

πλησιέστερο συγκρότημα, ενώ η μεταφορά της ασφάλτου προστίθεται ως σταθερά 2,17 

ή 0,25 αντίστοιχα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  



   

 

 

 

  

Λόγω  μη ύπαρξης  απαλλοτριώσεων οι ενέργειες  θα  περιορισθούν  στην 

υφιστάμενη  κατάσταση.  

 

6.      ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

  

6.1.  Το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος του κατασκευάζεται επί του υφισταμένου δρόμου. 

Στην ουσία γίνεται βελτίωση με μικρή διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου . Η 

κατασκευή θα πρέπει να γίνει τους μήνες που δεν γίνονται αγροτικές εργασίες και θα 

πρέπει, με κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση, να έχει γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας 

προς άλλες αγροτικές οδούς που δεν επηρεάζονται από την κατασκευή του δρόμου. 

Κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εργοταξιακή, 

οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.  

6.2. Χώρος λήψεως αδρανών υλικών όπου πλήρη τις απαιτήσεις ΕΤΕΠ κ ΕΛΟΤ. 

 

3.  «ΩΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΕΙ – AS BUILT» ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Στη παρούσα φάση δίδεται πίνακας με τα τεύχη και σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν από 

τους Μελετητές. Ο κατασκευαστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα σχέδια που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο είναι τα «ως κατασκευάσθει» σχέδια. 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΤΕΥΧΗ 
 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. προϋπολογισμός 

3. προμετρήσεις  

ΣΧΕΔΙΑ 
 
1.  Γενική Οριζοντιογραφία      1:5.000 

2.  Οριζοντιογραφίες    1: 500 

3.  Μηκοτομές     1:1000 / 1:100 

4.          Διατομές     1:100 

5.  Διάγραμμα Επικλίσεων                      1:1.000 

6.  Τυπική Διατομή    διάφορες 



   

 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ Γ  

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

  Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών.  

1. Εργασίες σε ύψος 

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα) 

3. Προστασία από Σκόνη/Θόρυβο 

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής/Μέσης/Υψηλής Τάσης) 

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές 

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες 

8. Πρόληψη/Προστασία από Πυρκαγιά 

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης 

10. Βαφή με Ψεκασμό 

11. Εργασίες σε φρέατα , υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας , πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες. 

12. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

13. Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός 

14. Εργασίες Λείανσης με Αμμοβολή 

ΤΜΗΜΑ Δ  

Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων 
 

 Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης 

κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις επιπτώσεις στο 

προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία. 

Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού – Μέσου – Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του 

παρακάτω πίνακα: 

Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
αρκετές φορές 
στο έργο 
 

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
τουλάχιστον 
μία φορά στο 
έργο  

Μπορεί να 
εμφανιστεί 
μία φορά στο 
έργο 

Απίθανο να 
εμφανιστεί 
στο έργο 
 

Σοβαρός τραυματισμός ή 
θάνατος πολλών ατόμων  

Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Σοβαρός τραυματισμός ή 
θάνατος ενός ατόμου ή 
ελαφρύς τραυματισμός 
πολλών ατόμων 

Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Χαμηλός 

Ελαφρύς τραυματι-σμός 
ενός ατόμου  

Μέτριος Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός 

                 

[Βλ. Παράρτημα] 



   

 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ Ε  

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεων του 

 

Η συντήρηση συνίσταται στην περιοδική επιθεώρηση, στην περιοδική συντήρηση 

ορισμένων στοιχείων, στην αποκατάσταση των πιθανών φθορών που εμφανίστηκαν και στον 

καθαρισμό των εμφανών επιφανειών του έργου. Στις γέφυρες, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται 

στην παρακολούθηση πιθανής ανάπτυξης ρηγμάτωσης, στην κατάσταση και καλή λειτουργία 

των εφεδράνων (εάν υπάρχουν) , στον καθαρισμό των φρεατίων αποστράγγισης ομβρίων 

υδάτων και των υδρορροών , στον καθαρισμό των αρμών διαστολής / συστολής και στα 

στηθαία ασφαλείας ( παραπέτα ). 

 

Η περιοδικότητα επιθεώρησης και το μέσο καθαρισμού δίνονται αναλυτικά στον Πίν. 1. 

 

Ειδικά για τις γέφυρες πλην της γενικής επιθεώρησης η οποία θα γίνεται μία φορά το 

χρόνο προβλέπεται και η επιφανειακή επιθεώρηση μία φορά την εβδομάδα. Κατά τη γενική 

επιθεώρηση εξειδικευμένοι μηχανικοί θα ελέγχουν όλα τα αντιπροσωπευτικά και κύρια στοιχεία 

της κατασκευής (εφέδρανα, βάθρα, ακρόβαθρα, φορέας κτλ.) και θα υποβάλλουν αναλυτική 

έκθεση. Κατά την επιφανειακή επιθεώρηση, η οποία θα γίνεται από μηχανικούς της εταιρείας, 

θα αναφέρεται κάθε εμφανής φθορά ή ατέλεια των στοιχείων που επηρεάζει άμεσα την 

κυκλοφορία ή οδηγεί σε ταχεία επιδείνωση της εμφανισθείσης φθοράς.  Ο σκοπός της 

επιθεώρησης αυτής είναι να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

περαιτέρω επιδείνωση. 

 

Πλην των παραπάνω επιθεωρήσεων προβλέπονται και ειδικές επιθεωρήσεις από 

εξειδικευμένους μηχανικούς. Τέτοιου είδους επιθεωρήσεις μπορούν να απαιτηθούν ύστερα από 

κάποιο σοβαρό ατύχημα, πλημμύρα, σεισμό κτλ. Σημειώνεται ότι οι ειδικές επιθεωρήσεις 

επεκτείνονται και στα άλλα στοιχεία όπως τοίχοι αντιστήριξης και οχετοί. 

 

 Στον εξοπλισμό του τεχνικού περιλαμβάνονται επιίσης  η σήμανση ( κατακόρυφη και 

οριζόντια ), τα  στηθαία ασφαλείας, τα New Jersey, οι αποστραγγιστικές ανοικτές τάφροι,, τα 

φρεάτια κάθε κατηγορίας, ο ηλεκτροφωτισμός. Οι εργασίες συντήρησης συνίστανται σε 

περιοδική επιθεώρηση, έλεγχο, καθαρισμό και σε αποκατάσταση των φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων στοιχείων. Η αποκατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων στοιχείων θα 

γίνεται από τα ίδια υλικά κατά την κατασκευή του έργου. 

 



   

 

 

 

  

Πίνακας 1   

Συντήρηση τεχνικών έργων 

 

Ε ί δ ο ς  σ τ ο ι χ ε ί ο υ  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό τ η τ α  

Επιθεώρησης 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό τ η τ α  

καθαρισμού 

Μ έ σ ο  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  

 

 

Γέφυρα  

 

α) Γενική  

επιθεώρηση,  

μία / έτος 

 

β) Επιφανειακή  

επιθεώρηση κάθε 

εβδομάδα 

 

γ) Ειδική επιθεώρηση        

(όποτε χρειασθεί) 

 

Κάθε χρόνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε 6 μήνες  

( ή όποτε χρειαστεί ) 

 

 

 

 

Κάθε χρόνο  

( ή όποτε χρειαστεί ) 

 

 

Όποτε χρειαστεί 

 

Υδρορροές : 

Με πεπιεσμένο αέρα και κατάλληλα 

μηχανικά  μέσα, κατόπιν δοκιμή με 

νερό για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας 

Για ρηγματώσεις : 

Ανάλογα  με την αιτία που τις 

προκάλεσαν, ειδικό ασφαλτούχο 

υλικό ή ειδικές τσιμεντοενέσεις 

Για αρμούς διαστολής : 

Mε πεπιεσμένο αέρα και μεταλλικές 

ράβδους. Αποκατάσταση του 

αρμού  

( εάν χρειαστεί ) ως κατά την 

κατασκευή 

Καθαρισμός στηθαίων 

(Παραπέτα ) Από λάσπες : 

Χειρωνακτικά με νερό υπό μικρή 

πίεση 

Από graffiti : Χειρωνακτικά με 

νερό υπό πίεση και κατόπιν βάψιμο 

της περιοχής με υγρό 

αντιρρυπαντικής προστασίας 



   

 

 

 

  

Οχετοί 

 

 

 

 

 

 

 

Τοίχοι αντιστήριξης 

 

Μία φορά το χρόνο 

 

 

 

 

 

 

 

α ) Γενική  

επιθεώρηση : 

Κάθε δύο χρόνια 

β ) Επιφανειακή  

Κάθε χρόνο 

Μία φορά το χρόνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε 2 χρόνια 

Για καθαρισμό : 

Χειρωνακτικά ή με κατάλληλα 

μηχανικά μέσα 

Για αρμούς : 

Mε κατάλληλο ασφαλτούχο 

υγρομονωτικό υλικό 

 

 

Για μετακίνηση : 

Με ταχύμετρο  

(τοπογραφικό συνεργείο ), ανάλογα 

της αιτίας  

( άμεσος καθαρισμός των 

στραγγιστηρίων έως και ενίσχυση 

της στήριξης ) 

Για καθαρισμό στραγγιστηρίων  : 

Χειρωνακτικά με μηχανικά  μέσα 

  

 

 

Κάθε χρόνο 

 

 

 

Όποτε χρειαστεί 

 

 

Όποτε χρειαστεί 

Για υγρομόνωση αρμών  

( εάν χρειαστεί ) : 

Με κατάλληλο ασφαλτούχο υλικό 

Καθαρισμός από αγριόχορτα : 

Χειρωνακτικά και ψεκασμό 

κατάλληλου χημικού διαλύματος 

Καθαρισμός από graffiti : 

Με συσκευή υπέρθερμου 

πεπιεσμένου αέρα ( hot air lance) 

και αποκατάσταση του χρώματος  

( εάν υπάρχει ). 

 

 

 

 



   

 

 

 

  

Η περιοδικότητα επιθεώρησης, ο τρόπος ελέγχου της αποτελεσματικότητας/ λειτουργικότητας αυτών και 

ο τρόπος καθαρισμού δίνεται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2   

Συντήρηση εξοπλισμού του τεχνικού 

Στοιχείο 

 

 

Περιοδικότητα 

επιθεώρησης και 

καθαρισμού 

Τρόπος ελέγχου 

Λειτουργικότητας 

Τρόπος και μέσο καθαρισμού 

Πινακίδες σήμανσης 

 

Στηθαία ασφαλείας 

& μόνιμη περίφραξη 

 

Αντανακλαστικοί 

Οριοδείκτες 

 

Διαγράμμιση 

 

 

Αποστραγγιστικές 

Ανοικτές τάφροι 

 

Φρεάτια παντός τύπου & 

δεξαμενές 

 

Ηλεκτροφωτισμός 

( φωτιστικά σώματα ) 

 

 

 

Μία φορά το χρόνο  

( και όποτε χρειαστεί ) 

Μία φορά το χρόνο  

( και όποτε χρειαστεί ) 

 

Μία φορά το χρόνο  

( και όποτε χρειαστεί ) 

 

Μία φορά το χρόνο  

( και όποτε χρειαστεί ) 

 

Μία φορά το χρόνο 

 

 

Επιθεώρηση : Kάθε έτος 

Καθαρισμός : Κάθε 2 έτη 

 

Ανιχνευτική: 

Κάθε 14 ημ. το χειμώνα 

Κάθε 30ημ. τον υπόλοιπο 

χρόνο 

 

Οπτικώς το βράδυ μετά 

από καθαρισμό 

Οπτικώς 

 

 

Οπτικώς το βράδυ μετά 

από καθαρισμό 

 

Οπτικώς 

 

 

Οπτικώς 

 

 

Οπτικώς 

 

 

Οπτικώς μετά το 

άναμμα των φωτιστικών 

σωμάτων 

 

Χειρωνακτικά με νερό 

μαλακιά βούρτσα 

Με κατάλληλο μηχάνημα 

καθαρισμού 

 

Με νερό και μαλακιά 

βούρτσα 

 

Όπου χρειαστεί, ψεκασμός 

νέου χρώματος, ως 

κατασκευή, με μηχάνημα 

Με κατάλληλο μηχάνημα 

καθαρισμού ή και 

χειρωνακτικά 

Καθαρισμός χειρωνακτικά 

και με ειδικό μηχάνημα 

 

Χειρωνακτικά 

 

 

 



   

 

 

 

  

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ   

 
Επισημάνσεις 

  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 αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία : 

 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1. ύδρευσης 

1.2. αποχέτευσης 

1.3. ηλεκτροδότησης (χαμηλής τάσης) 

1.4. παροχής διαφόρων αερίων 

1.5. παροχής ατμού 

1.6. κενού 

1.7. λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων των έργων (μη ορατών) 

1.8. 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. 

 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

  Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1. 

 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

3.1. αμίαντος και προϊόντα αυτού 

3.2. υαλοβάμβακας 

3.3. πολυουρεθάνη 

3.4. πολυστερίνη 

3.5. άλλα υλικά 

4. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 



   

 

 

 

  

 

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 

6. Αλλες ζώνες κινδύνου 

 

7. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 

Τ Μ Η Μ Α Ζ   

Καθαίρεση 

 Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται καταρχάς καθαίρεση του συγκεκριμένου έργου καθώς 

αφορά σε έργα τελικής φάσης.  Μια ενδεχόμενη – στο μέλλον – καθαίρεση του έργου θα πρέπει 

να εντάσσεται σε κάποιο έργο αναθεώρησης του έργου. Τότε θα έχουν εκπονηθεί οι σχετικές 

μελέτες οι οποίες θα συνοδεύονται από αναθεωρημένο σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής. 

 Θα πρέπει τότε η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος να ανατρέξει στο Μητρώο του έργου από όπου 

θα πάρει τις πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα δίκτυα που έχουν εγκατασταθεί (καλώδια 

οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, σωλήνες αποχέτευσης, φυσικού αερίου, ύδρευσης κτλ.) ώστε 

να ληφθούν υπόψη τόσο κατά τη μελέτη όσο και την κατασκευή.  

 Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα απορριφθούν σε χώρους απόθεσης σύμφωνα με τους 

επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους.  

 Κατά την τυχόν κατασκευή των έργων στο μέλλον  θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη 

διαχείριση της κυκλοφορίας. Στα τμήματα όπου η κατασκευή θα γίνεται με σύγχρονη 

κυκλοφορία θα πρέπει να εφαρμόζονται μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας οι οποίες θα έχουν 

εγκριθεί από την υπηρεσία. 

 

Πύλος,  1/7/2013                                                                                     
Ο συντάξας  

 
 
 
 

Κότσης Χρυσοβαλάντης                                                                                    
Μηχανικός Τ.Ε. 

Πύλος, 1 / 7 /2013 
Θεωρήθηκε  

Ο προϊστάμενος Τ.Υ  
Δήμου Πύλου Νέστορος 

 
 
 

Βέργος Κωνσταντίνος   
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 



   

 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Οδηγίες για την εκτίμηση των κινδύνων 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος εκτίμησης 

κινδύνου που λαμβάνει υπόψη την σοβαρότητα ενός κινδύνου ανάλογα με τις επιπτώσεις στο 

προσωπικό ή τρίτους καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης του για κάθε συγκεκριμένη εργασία. 

Η εκτίμηση γίνεται με κλίμακα Χαμηλού – Μέσου – Υψηλού κινδύνου με την βοήθεια του 

παρακάτω πίνακα: 

  
 
Κωδικός εργασίας : Κωδικός κινδύνου: 

     Πιθανότητα 
 
 
 
Σοβαρότητα  

Πιθανό να 
εμφανιστεί 
αρκετές 
φορές στο 
έργο 
 

Πιθανό να εμφα-
νιστεί τουλάχι-
στον μία φορά 
στο έργο  

Μπορεί να 
εμφανιστεί μία 
φορά στο έργο 

Απίθανο να 
εμφανιστεί στο 
έργο 
 

Σοβαρός τραυματι-
σμός ή θάνατος 
πολλών ατόμων  

Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Σοβαρός 
τραυματισμός ή 
θάνατος ενός 
ατόμου ή ελαφρύς 
τραυματισμός 
πολλών ατόμων 

Υψηλός Υψηλός Μέτριος 
 

Χαμηλός 

Ελαφρύς τραυματι-
σμός ενός ατόμου  

Μέτριος Μέτριος Χαμηλός Χαμηλός 

 

 

Σημείωση: 

Ο ανάδοχος κατασκευής θα παραλάβει αυτό το ΦΑΥ από τον Δήμο Πύλου Νέστορος ως 

μέρος της υποβληθείσας μελέτης. 

Ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει αυτό το ΦΑΥ προσθέτοντας και βελτιώνοντας  

πληροφορίες όπου υπάρχει η δυνατότητα. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος κατασκευής θα αναπτύξει εκτιμήσεις επικινδυνότητας για την 

φάση συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ  του έργου μετά το πέρας της κατασκευής του. 

Ο ανάδοχος κατασκευής θα επισκοπήσει κάθε εκτίμηση επικινδυνότητας του μελετητή 

και θα συμπληρώσει – βελτιώσει τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν.  Αυτό 

θα αποτελεί το σημείο έναρξης για την ανάπτυξη του ΦΑΥ από τον ανάδοχο κατασκευής. 

 


