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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Γενικά 

Το έργο αφορά κυρίως αμφίπλευρη επέκταση κατά μήκος του γηπέδου ποδοσφαίρου στην 
Ύδρα, παράλληλα δηλαδή με τις γραμμές τερμάτων, ούτως ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες 
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των περιμετρικών γραμμών του αγωνιστικού χώρου και της 
περίφραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
 

1. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΤΜΗΜΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
2. Στοιχεία του υποχρέου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: Μουστάκης Παναγιώτης Πολιτικός 

μηχανικός ΤΕ 
 

3. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση 
μεθόδων εργασίας. 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α'.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

1 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  

1.2 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1.3 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1.4 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

1.5 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

1.6 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  

1.7 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

1.8 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

1.9 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

1.10 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών  

1.11 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

1.2 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου 

1.13 Πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών στην 'Ύδρα του άρθρου 12 του 
τιμολογίου 

 ΟΜΑΔΑ Β'.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

2.1 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 

2.2 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

2.3 
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
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2,4 
Πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών στην 'Ύδρα των άρθρων 14, 15, 16 
του τιμολογίου 

2.5 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 

2.6 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

2.7 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

2.8 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

2.9 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

 ΟΜΑΔΑ Γ'.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ- ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

3.1 
Αποξήλωση μετά προσοχής  λωρίδων τεχνικού χλοοτάπητα 

3.2 
Αφαίρεση μετά προσοχής περιφράξεων με συρματόπλεγμα 

3.3 
Επανατοποθέτηση χλοοτάπητα 

3.4 
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση τεχνιτού χλοοτάπητα.   

3.5 Τοποθέτηση περίφραξης  

3.6 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού. Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 
εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm.  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 
Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 

Οδηγίες Σύνταξης 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από 
προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις 
και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 
1) Αντιστοιχίζει τις φάσεις – υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετούμενου έργου 

όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.5 του ΣΑΥ, σε θέσεις του 
πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν 
υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει 
αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2) Για κάθε επιμέρους φάση / υπόφαση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους 
που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την 
αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται 
η πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την 
αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / 
υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε 
παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 
επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το 
έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι 
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος 
ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 
κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 
κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),  
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είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να 
επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε 
συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1), 
καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και 
συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που 
επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

02401 Φ1.1 έως και      
Φ 1.13 
Και Φ2.1 έως και  
Φ2.9 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 
46,49, 71, 80, 81, 91 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 395/94  

Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής 
προστασίας της ακοής (κυρίως για 
τους χειριστές (JCB, bobcat κλπ.). Α 
αυτοκίνητα εγχύσεως διά πιέσεως, 
ετοίμου σκυροδέματος  

05306 Φ3.1 έως και 
Φ3.6 

ΠΔ 1073/81: Άρθρα 
85, 86, 91    

Να λαμβάνεται μέριμνα για την 
σωστή συσκευασία των φορτίων 
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10106 Φ1.1 έως και 
Φ3.6 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 
102, 106,108,109, 110   

Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 
ενδεδυμένο 

 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) 
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 
εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. Άρθρο 3, παρ.5 του π.δ.305/96) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 
Πρόσθετα στοιχεία 

 
Οδηγίες Σύνταξης 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της 
θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο 
(π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα 
παρακάτω στοιχεία: 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
4. Χώροι αποθήκευσης 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος 

αποκομιδής τους) 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  
7. \Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας 

 
Πλήρης φάκελος των νομοθετικών διατάξεων, των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα 
του τμήματος Γ΄ του ΣΑΥ υπάρχει στην Υπηρεσία. 
  
 
 
                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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