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Πίνακας Περιεχοµένων 

Α. ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                            

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού  
2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 
3. Αριθµός αδείας 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 
6. Στοιχεία του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγειινής κατά την εκπόνηση του Έργου 
7. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του ΦΑΥ 

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γενική περιγραφή του έργου 

2. Αποχέτευση ακαθάρτων 
    3. Ύδρευση 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Υλικό σωλήνων 
2. Σκάµµατα αγωγών 
3. Τυπικά τεχνικά έργα - Συσκευές 
4. Σχέδια 
5. Στοιχεία για τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 
6. Εγχειρίδια λειτουρίας και συντήρησης για τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό 

∆. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

1. Γενικά 
2. Πυρόσβεση 
3. Εκκένωση 
4. Άλλες περιπτώσεις 

ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Θέσεις δικτύων 
2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
4. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
5. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 
6. Άλλες ζώνες κινδύνου 

7. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Ζ. Οδηγίες και χρήσιµα τηλέφωνα 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Η παρούσα µελέτη αφορά την επαναφορά του οδοστρώµατος στις θέσεις επισκευής βλαβών των 

δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης από συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Οι τοµές των οδοστρωµάτων που θα αποκατασταθούν βρίσκονται διάσπαρτες στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Μυτιλήνης (πόλη Μυτιλήνης, Αγία Μαρίνα, Αλυφαντά, Αφάλωνας, Λουτρά, Μόρια, Πάµφιλα και 

Παναγιούδα. 

3. Αριθµός αδείας: 

Θα καθορισθεί κατά τη φάση κατασκευής 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

• Κύριος του έργου είναι η ∆ΕΥΑ Λέσβου 

• Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ 

• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ. 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 

συµπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, όποτε επέρχεται αλλαγή στη συνολική ή στις 

επί µέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Ηµερ/νια 

κτήσεως 

Τµήµα του έργου όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία  

    

    

    

    

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

Ονοµατεπώνυµο:  

∆ιεύθυνση : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17, 81100 

Τηλέφωνο : 22510 – 27770 / 46388 

FAX :          22510 - 40121 
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6. Στοιχεία του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγιεινής κατά την εκπόνηση του Έργου 

(Θα καθορισθεί από τον Υπεύθυνο του Έργου) 

 

7. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµ/νία αναπροσαρµογής 
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Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Γενική περιγραφή του έργου 

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επαναφορά στις θέσεις επισκευής 

βλαβών των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης από συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το προτεινόµενο έργο µε τον τίτλο «Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων ∆ΕΥΑΛ 

στη ∆ηµοτική Ενότητα Μυτιλήνης» αφορά την επαναφορά στις θέσεις επισκευής βλαβών των 

δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης από συνεργεία της ∆ΕΥΑΛ 

Οι θέσεις των τοµών θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ και οι 

αποκαταστάσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα και αξιολόγηση της υπηρεσίας. 

Οι τοµές των οδοστρωµάτων που θα αποκατασταθούν βρίσκονται διάσπαρτες στην 

∆ηµοτική Ενότητα Μυτιλήνης (πόλη Μυτιλήνης, Αγία Μαρίνα, Αλυφαντά, Αφάλωνας, 

Λουτρά Μόρια, Πάµφιλα, Παναγιούδα). 

 

1.  Σχέδια 

 

Όλα τα αρχικά σχέδια της µελέτης σε µορφή Παραρτήµατος του Φ.Α.Υ. θα προσαρτηθούν, µετά την 

ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου, τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια αυτού. 

 

2. Στοιχεία για τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 

Όπως η εν εξελίξει εργολαβία. 

3. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης για τον εγκατεστηµένο εξοπλισµό 

Όπως η εν εξελίξει εργολαβία. 
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∆. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Στη φάση συντήρησης του τεχνικού έργου υπάρχει η πιθανότητα εµφάνισης των παρακάτω 

επικινδύνων καταστάσεων: 

Κίνδυνος από αστοχία εδάφους  

Πιθανότητα εµφάνισης: Μικρή 

Αιτία εµφάνισης: Παραµορφώσεις πρανών λόγω, µεγάλης φόρτισης 

παρακείµενων επιφανειών, λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών 

(π.χ. ισχυρών βροχοπτώσεων, πληµµύρων) λόγω υπογείων 

υδάτων, λόγω σεισµού, λόγω παρακείµενων κατασκευών. 

Τρόποι αντιµετώπισης: ∆ιαρκής έλεγχος των κλίσεων των διαµορφωµένων πρανών 

 Σταθεροποίηση πρανών 

Κίνδυνος από οχήµατα  

Πιθανότητα εµφάνισης: Μικρή 

Αιτία εµφάνισης: Περιορισµένος χώρος ελιγµών 

 Έλλειψη συντονισµού χειριστή και παραγόντων  εργασιών 

συντήρησης 

 Κακή συντήρηση οχηµάτων 

Τρόποι αντιµετώπισης: Έλεγχος και σήµανση των επιφανειών προσέγγισης των 

οχηµάτων 

 Καλός συντονισµός του οδηγού του οχήµατος και του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του συνεργείου συντήρησης 

 Καλή και µε αποδεικτικά στοιχεία σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα συντήρηση των οχηµάτων 

Κίνδυνος από πτώση από µεγάλο ύψος  
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Πιθανότητα εµφάνισης: Μικρή 

Αιτία εµφάνισης: Απροσεξία ανθρώπινη σε φάση εργασίας επί επιφανειών του 

τεχνικού έργου 

 Μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας 

 Ανεπαρκής ιατρικός, προληπτικός έλεγχος των εργατών του 

συνεργείου συντήρησης 

Τρόποι αντιµετώπισης: Χρήση κράνους, ζωνών ασφαλείας, εξοπλισµού προστασίας 

από το εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεργείου συντήρησης 

 Εκτέλεση εργασιών µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό 

 ∆ιαρκής έλεγχος εκ µέρους του υπεύθυνου ασφαλείας. 

Κίνδυνος από πτώση υλικών και αντικειµένων 

Πιθανότητα εµφάνισης: Μικρή 

Αιτία εµφάνισης: Απροσεξία ανθρώπινη στη φάση των φορτοεκφορτώσεων 

κυρίως, καθώς και στη φάση εργασιών επί ικριωµάτων 

 Ανεπαρκής επίβλεψη εκ µέρους του υπεύθυνου του 

εργοταξίου 

Τρόποι αντιµετώπισης: Χρήση κράνους, ζωνών ασφαλείας, εξοπλισµού προστασίας 

από το εργατοτεχνικό προσωπικό 

 Εκτέλεση εργασιών µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό 

 ∆ιαρκής έλεγχος εκ µέρους του υπεύθυνου ασφαλείας 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

Πιθανότητα εµφάνισης: Μικρή 

Αιτία εµφάνισης: Απροσεξία ανθρώπινη στη φάση χειρισµού ηλεκτροκίνητων 

µηχανηµάτων 

 Ελλειπής συντήρηση των µηχανηµάτων, ελλειπής ενηµέρωση 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του συνεργείου συντήρησης 

Τρόποι αντιµετώπισης: Καλή και σε τακτικά χρονικά διαστήµατα συντήρηση των 

ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων 

 Ενηµέρωση του εργατοτεχνικού προσωπικού του συνεργείου 

συντήρησης για τον τρόπο χειρισµού και για τους πιθανούς 

κινδύνους 
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 Χρήση ειδικών χειροκτίων (γάντια) από τους χειριστές 
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Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

1. Γενικά 

Κατά τις εργασίες καθαρισµού και συντήρησης, του έργου υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης καταστάσεων 

εκτάκτου ανάγκης. 

Κάθε σοβαρό ατύχηµα πρέπει να αντιµετωπίζεται άµεσα σωστά και ολοκληρωµένα. Για το σκοπό αυτό 

πρέπει κάθε φορά να συντάσσεται σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης προτού αρχίσουν οι 

απαιτούµενες εργασίες.  

Το σχετικό σχέδιο πρέπει, µεταξύ άλλων, να περιλαµβάνει: 

α) Πληροφορίες για τις Αρχές της περιοχής, Υπηρεσίες και Στρατιωτικά Κλιµάκια, µε τα οποία θα ήταν 

δυνατόν να απαιτηθεί κατεπείγουσα επαφή και συνεργασία για εξασφάλιση συµπαράστασης (όπως πχ. 

Νοµαρχία, Αστυνοµικά Τµήµατα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Στρατιωτικές Μονάδες περιοχής Εργατικό 

Κέντρο, µεγάλα γειτονικά εργοτάξια). 

β) ∆ίκτυο Συναγερµού που να εξασφαλίζει την άµεση επικοινωνία µεταξύ Κέντρου Εργοταξίου και 

Υπογείων 'Εργων, Κέντρου Εργοταξίου και Εγκαταστάσεων Επιφανείας, Κέντρου Εργοταξίου και 

Γιατρών, Νοσοκοµείων, Τοπικών Αρχών, Αστυνοµίας. Για το σκοπό αυτό, σε διάφορες περιπτώσεις, 

ενδέχεται να είναι αναγκαία η εγκατάσταση, εκτός των τηλεφωνικών κυκλωµάτων, και άλλων µέσων 

ασυρµάτου, για την εξασφάλιση της επικοινωνίας. 

γ) Αντιµετώπιση πυρκαϊάς, εκπόνηση ΕΚΠΥ σε συνεργασία µε την πλησιέστερη Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

δ) Πρόβλεψη εφεδρικών µέσων για αντιµετώπιση όλων των πιθανών καταστάσεων ανάγκης. 

Το σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εφαρµόζεται δοκιµαστικά για την 

διαπίστωση και ενδεχόµενη διόρθωση τυχόν ατελειών αλλά και για τη διατήρηση της απαραίτητης 

ετοιµότητας. 

Ο εργοδότης οφείλει: 

α) Να λαµβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από 

εργαζόµενους τα αναγκαία µέτρα τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα. 

β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδοµή και εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις µε αρµόδιες 

εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας 

ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας. 
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γ) Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα µηχανολογικά µέσα και τον εξοπλισµό και να µεριµνά για την 

κατά το δυνατό άµεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση µε την υγιεινή και ασφάλεια 

των εργαζοµένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άµεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία 

και ασφάλεια των εργαζοµένων πρέπει να διακόπτεται αµέσως η εργασία στο σηµείο που εµφανίζονται 

οι ελλείψεις, µέχρι την αποκατάστασή τους. 

δ) Να ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό τους εργαζόµενους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν 

σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο, σχετικό µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. 

ε) Να λαµβάνει µέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόµενους, ώστε να µπορούν σε περίπτωση 

σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν 

αµέσως το χώρο εργασίας και να µεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο. 

στ) Να µη ζητά από τους εργαζόµενους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογούµενες από τις 

περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι την εργασιακή δραστηριότητά τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

σοβαρός και άµεσος κίνδυνος.  

ζ) Ο εργοδότης πρέπει µεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόµενους που είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των 

χώρων από τους εργαζόµενους. Αυτοί οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιµόρφωση να 

είναι επαρκείς σε αριθµό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα µε το µέγεθος 

και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.  

2. Πυρόσβεση 

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαϊών κατά την διάρκεια ζωής του έργου πρέπει να τηρούνται οι 

"Κανονισµοί Πυρασφαλείας" του Πυροσβεστικού Σώµατος και κατά περίπτωση οι οικείες ∆ιατάξεις 

του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Σε περίπτωση πυρκαϊάς πρέπει να ειδοποιείται ο πλησιέστερος 

Πυροσβεστικός Σταθµός. 

3. Εκκένωση 

Πρέπει να υποβάλλεται σχέδιο εκκένωσης του χώρου από κατάλληλες οδούς προσβάσεων.  

4. Άλλες περιπτώσεις 

Σε περίπτωση ατυχήµατος κάποιου εργαζοµένου στον τόπο εργασίας οι νόµω υπόχρεοι εργοδότες και 

οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται να ειδοποιούν αµελλητί την πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή, να 

αναγγέλουν δε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το ατύχηµα στο οικείο Τµήµα ή Γραφείο Εργασίας 

και εφ' όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να διατηρούν αµετάβλητα όλα τα 

στοιχεία, τα οποία δύναται να χρησιµεύσουν προς εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. 
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Ο εργοδότης ή ο εκπροσωπών τούτον υποχρεούται ευθύς ως συµβή το ατύχηµα να µεριµνήσει για την 

άµεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα και µεταφοράς του  στο πλησιέστερο κέντρο υποδοχής 

(Νοσοκοµείο  ή άλλο κατά περίπτωση).  

Επίσης πρέπει να υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός και υλικό Πρώτων Βοηθειών του οποίου να 

εξασφαλίζεται η διατήρηση σε καλή κατάσταση.  Στο πλαίσιο της ίδιας µέριµνας, πρέπει να 

εξασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

• Ενδεχόµενη διάθεση ελικοπτέρου για διάσωση τραυµατιών - επειγόντων περιστατικών. 

• ∆ιάθεση αναπαυτηρίου, εφόσον δεν υπάρχουν επί τόπου άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες 

να προσφέρονται για τον σκοπό αυτό, για προσωρινή παραµονή τραυµατιών. 

• Πρώτες βοήθειες και Ιατρική βοήθεια, όπως γενικότερα προβλέπουν οι ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τέλος πρέπει να υπάρχει πρόχειρο µικρόν φαρµακείο δια την παροχή πρώτων βοηθειών, 

τοποθετηµένων εις θέση ευκόλως προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλµένου µερίµνη του εργοδότου, 

να περιέχει όλα τα απαραίτητα είδη για την αντιµετώπιση τραυµατισµού. 

 

 ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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 ατµών 

1.6. κενού 

1.7. λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων των έργων (µη ορατών) 
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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 την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούµενης παραγράφου 1. 

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

(δεν έχουν υποδειχθεί) 

4. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

(δεν έχουν υποδειχθεί) 

5. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

(δεν έχουν υποδειχθεί) 

6. Άλλες ζώνες κινδύνου 

(δεν έχουν υποδειχθεί) 

7. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

(δεν έχουν υποδειχθεί) 

Ζ. Οδηγίες και χρήσιµα τηλέφωνα 

∆ήµος Μυτιλήνης: 22510-27777 

Πυροσβεστική:  

Πρώτες βοήθειες:  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 

 

 

          

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ                                     ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ                                
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