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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Αποκατάσταση οδοφωτισµού οδικού 
δικτύου Ν. Καβάλας 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προϋπολογισµός:: 72.000,00 € 
 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  (Φ.Α.Υ.) 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Γενικά 
Το παρόν τεύχος του ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - (Φ.Α.Υ.), αφορά τη σύνταξη της µελέτης του 
έργου: «Αποκατάσταση οδοφωτισµού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας». 
Η µελέτη συντάχθηκε από τους Ηλία Κακογεωργίου και Κωνσταντίνο Κουνάκο, Μηχανολόγους Μηχανικούς 
ΤΕ, υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης. 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) είναι σύµφωνος µε το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ Α/212/29.08.96) για τις 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/02.03.01 (ΦΕΚ 
Β/266/14.03.01) Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε για την «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του 
έργου». 

 
Είδος του έργου και χρήση αυτού 
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισµό του οδικού δικτύου Ν. Καβάλας. 
 
∆ιεύθυνση του έργου 
Νοµός Καβάλας.     

   
Στοιχεία του κυρίου έργου  
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή. 

 
Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας. 

 
Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ. 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας. 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελεσθεί στη Νέα Καρυά ∆ήµου Νέστου Ν. Καβάλας που βρίσκεται στην 8η επαρχιακή οδό. 
 
Φορέας του έργου 
Ο φορέας του έργου θα είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
 
Σύντοµη περιγραφή του έργου       
Η παρούσα µελέτη αφορά ηλεκτροφωτισµό στους κόµβους εισόδου και εξόδου της παράκαµψης της Νέας 
Καρυάς. Ο εν λόγω ηλεκτροφωτισµός αναµένεται να συµβάλει θετικά στην οδική ασφάλεια των χρηστών της 
συγκεκριµένης οδού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου υπάρχει συχνή κυκλοφορία οχηµάτων. 

 
Κόστος του έργου 
Το κόστος έργου κατά το στάδιο της µελέτης ανέρχεται σε 24.000,00 €. 
 
Περιγραφή της κατασκευής: 
Κύριο αντικείµενο των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού είναι η αποκατάσταση ζηµιών 
που προκλήθηκαν από δυναµικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες κλπ) καθώς και η άρση 
βραχυκυκλωµάτων ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, εποµένων των λοιπών εργασιών τακτικής – 
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προληπτικής συντήρησης που θα γίνονται µετά από εντολή της Υπηρεσίας. Ειδικότερα για τη σωστή και 
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού, την ευθύνη των οποίων θα φέρει ο Ανάδοχος κατά τη 
διάρκεια του έργου, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

α) Εργασίες άµεσης άρσης βλαβών ή ζηµιών ή επικίνδυνων καταστάσεων, που προκλήθηκαν από 
δυναµικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες, κλπ) και εγκυµονούν κινδύνους σοβαρών ατυχηµάτων στους 
χρήστες του οδικού δικτύου ., όπως πτώσεις ιστών οδοφωτισµού στο οδόστρωµα, επικρεµάµενα φωτιστικά, 
βραχίονες, καπάκια, προσβάσιµα ηλεκτροφόρα καλώδια κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αίρεται οπωσδήποτε η επικινδυνότητα και σε δεύτερη φάση θα 
αποκαθίσταται οριστικά η ζηµιά.  

β) Εργασίες άρσης βλαβών που προκάλεσαν ολική διακοπή λειτουργίας µιας εγκατάστασης ή ενός 
κλάδου αυτής και οφείλονται σε φυσιολογικές ηλεκτρολογικές βλάβες όπως καµένες ασφάλειες, κατεστραµµένα 
ρελέ, φωτοκύτταρα, χρονοδιακόπτες, βραχυκυκλώµατα ή διακοπές καλωδίων κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η ολική αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αποµονώνεται το στοιχείο που υπέστη τη βλάβη και η 
υπόλοιπη εγκατάσταση θα δίνεται σε κανονική λειτουργία. 

γ) Λοιπές εργασίες άρσης βλαβών ή ζηµιών που προκλήθηκαν από δυναµικά ή άλλα αίτια και δεν 
εµφανίζουν άµεση επικινδυνότητα, όπως τοποθέτηση ιστών, φωτιστικών, των προηγούµενων (α) και (β) 
περιπτώσεων, άρση βραχυκυκλωµάτων ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, κλπ.  

δ) Εργασίες τακτικής – προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού µε σκοπό τη 
µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και τη µείωση των εµφανιζόµενων βλαβών. 

ε) Αντικατάσταση φθαρµένων τσιµεντοϊστών οδοφωτισµού και στρεβλών µεταλλικών ιστών και 
βραχιόνων.   

στ) Εργασίες βελτίωσης – επέκτασης ανακαίνισης υφιστάµενων εγκαταστάσεων οδοφωτισµού καθώς 
και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων οδοφωτισµού. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες της περίπτωσης (α), περί άρσης επικίνδυνων καταστάσεων, θα εκτελούνται 
άµεσα, µετά την καθοιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του Αναδόχου επιβλέπουσα υπηρεσία. Οι προς εκτέλεση 
εργασίες της περίπτωσης (β) θα εκτελούνται αυθηµερόν µετά την γνώση του αναδόχου κλπ. 
 Οι προς εκτέλεση εργασίες των περιπτώσεων (γ), (δ),  (ε) και (στ) θα καθορίζονται, ανάλογα µε το είδος και 
την έκτασή τους, µε εντολή της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα 
γίνεται εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 

− Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια προς τα εγκαταστηµένα και περιγράφονται αναλυτικά 
στο Τιµολόγιο της παρούσας Μελέτης. 

                        
Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 

Ο οδοφωτισµός των οδών πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών. 

Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα από τον ανάδοχο για 
το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από το νόµο και µέχρι την οριστική παραλαβή και στη συνέχεια από 
συνεργείο της αρµόδιας υπηρεσίας διαχείρισης της οδού.    

                  
 

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
• ∆εν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου. 
• ∆εν υπάρχουν θέσεις εξόδων κινδύνων. 
• ∆εν απαιτούνται οδοί διαφυγής καθόσον το εργοτάξιο είναι πανταχόθεν ελεύθερο. 
• ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες στατιστικές µελέτες. 
• ∆εν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν προστασίας. 

 
 
3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα πρώτων 
βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
Θα υπάρχουν φαρµακεία µε επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση µικροατυχηµάτων στο 
εργοτάξιο. 
Αν ένας εργαζόµενος τραυµατισθεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβληµα υγείας, πρέπει να κληθεί κατάλληλη 
βοήθεια µε τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήµατος είναι ηλεκτροπληξία ή 
φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα αποµακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύµα. 
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∆ιαπιστώνεται η κατάσταση του θύµατος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το 
δυνατόν η µετακίνησή του εκτός αν πρέπει να αποµακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται 
ζεστός και στεγνός και να ελεγχθεί ο σφυγµός του. Αν διαπιστωθεί ότι το θύµα αναπνέει µε δυσκολία, 
πρέπει να εφαρµοσθεί πίεση στην πληγή. Αν η αιµορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να 
βρίσκεται σε ύψος για να µειωθεί η αιµορραγία. 
 
3.2 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήµατα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας. 
Οι εργαζόµενοι θα ενηµερώνονται µέσω αυτών των σηµάτων και αφισών, για τους κινδύνους που αφορούν 
την εργασία τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε µορφή σκίτσων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
ασφάλειας. 
 
3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός κάθε εργαζόµενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε 
κατάσταση τέτοια, ώστε να µην τον εκθέτει σε κινδύνους. 
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε κινούµενα µέρη µηχανηµάτων ή µε ενεργοποιηµένο εξοπλισµό, ή όπου η 
διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόµοιος κίνδυνος: 
1. Τα ρούχα των εργαζοµένων θα εφαρµόζουν στο σώµα. 
2. ∆εν θα φοριούνται κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή παρόµοια αντικείµενα. 
3. Τα µαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο µήκος ώστε να αποφεύγεται η 
περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας. 
4. Οι εργαζόµενοι που χειρίζονται µηχανήµατα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού 
των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήµατα. 
5. Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούµενων οχηµάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
6. Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν υποδήµατα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα τακούνια 
των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήµατα 
που έχουν φτάσει σε σηµείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία, δε θα 
χρησιµοποιούνται. 
7. Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι ενδεχόµενος ο 
κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειµένων.  
8. Όταν οι εργαζόµενοι εργάζονται σε υψηλά σηµεία πρέπει να εφοδιάζονται και να χρησιµοποιούν ζώνες 
ασφαλείας ή άλλες συσκευές προστασίας από πτώση. 
9. Όταν οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν µη αγώγιµο προστατευτικό 
εξοπλισµό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση. 
10. Όπου οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέµους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την 
απώλεια του εξοπλισµού αυτού, θα δένεται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του. 
11. Όλα τα άτοµα που χειρίζονται υλικά που ενδεχοµένως τραυµατίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν 
προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυµατισµών. 
12. Είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόµενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχοµένως να 
προκαλέσει τραυµατισµό ή ερεθισµό των µατιών η χρήση καταλλήλων γυαλιών, προστατευτικών 
καλυµµάτων προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα µάτια, κατάλληλα για την εργασία που 
εκτελείται. 
13. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και 
λειτουργίας. 
 
3.4 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρµόδιας 
αρχής. 
 
3.5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός θα φέρουν κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η επαφή των 
εργαζοµένων µε κινούµενα τµήµατα αυτών και να παρεµποδίζεται η πρόσβαση των εργαζοµένων σε 
χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι. 
Τα προστατευτικά µέσα θα είναι σχεδιασµένα, κατασκευασµένα, εγκατεστηµένα και συντηρηµένα ώστε να 
είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται. 
Οι περιστρεφόµενοι άξονες σύνδεσµοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι 
ενδεχόµενη η επαφή µε εργαζοµένους. 
Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυµµα επαρκούς αντοχή. 
Σε εργασίες τροχίσµατος - µονταρίσµατος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και µάσκας. 
Η συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή µε τα κινούµενα µέρη 
µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζοµένους. 
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3.6. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο κινητός εξοπλισµός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, 
επισκευή, συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισµού θα γίνεται µόνο όταν ο εξοπλισµός δεν είναι σε λειτουργία, 
εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισµού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού 
παρέχονται ασφαλή µέσα γι' αυτό. 
Ο κινητός εξοπλισµός θα είναι εφοδιασµένος µε: 
• Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήµα. 
• Τρόπο φωτισµού της διαδροµής που διανύει, µπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις περιόδους 
ανεπαρκούς φωτισµού και δυσµενών ατµοσφαιρικών συνθηκών.  
• Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισµό του χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό 
εξοπλισµό. 
• Έναν καθρέπτη ή καθρέπτες, παρέχοντας στο χειριστή µη παραποιηµένη θέα πίσω από το όχηµα ή 
σύµπλεγµα οχηµάτων. 
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισµού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείµενα τα οποία: 
• αποτελούν κίνδυνο για πτώση 
• παρεµποδίζουν τον έλεγχο του οχήµατος 
• αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήµατος. 
Κανένας εργαζόµενος δε θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχηµα, ενόσω αυτό βρίσκεται σε κίνηση, 
εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Κανένας εργαζόµενος δε θα χειρίζεται κινητό εξοπλισµό, εκτός εάν ο χειριστής: 
• είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νοµοθετικές διατάξεις. 
• γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχηµα και 
• έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισµό. 
Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισµός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο, πρέπει να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα. 
 
3.7 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και κοπτικών εργαλείων θα 
είναι σύµφωνα µε: 
• τις συστάσεις του κατασκευαστή 
• τις προδιαγραφές του έργου 
• τις σχετικές διατάξεις 
∆ε θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις, εκτός εάν όλοι οι εκτεθειµένοι σε ακτινοβολία, εργαζόµενοι, 
φέρουν κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας µατιών ή αν προστατεύονται από χωρίσµατα ή προπετάσµατα. 
Αυτά θα είναι κατασκευασµένα ή θα έχουν επικάλυψη πυροπροστασίας. 
Οι εργαζόµενοι θα φέρουν προστασία για τα µάτια κατά τον καθαρισµό των συγκολλήσεων. 
Οι χώροι εκτέλεσης συγκολλήσεων θα είναι καθαροί από υπολείµµατα ηλεκτροδίων, µεταλλικά υπολείµµατα 
και άλλους κινδύνους ολίσθησης. Τα καλώδια και λάστιχα συγκόλλησης θα τακτοποιούνται, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης ή ολίσθησης. 
Όλοι οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν: 
• φλογοεπιβραδυντικά ρούχα εργασίας. Ρούχα εργασίας από πολυεστερικές, ακρυλικές ή µίγµα ινών µε 
βαµβάκι ή µαλλί δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. 
• δερµάτινα γάντια για την προστασία των χεριών. 
• δερµάτινη ποδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και δερµάτινες περικνηµίδες. 
• προστασία των µατιών και του προσώπου από επικίνδυνη ακτινοβολία ή µεταλλικά αντικείµενα. 
• προστατευτικά υποδήµατα από δέρµα ή άλλο παρεµφερές υλικό. 
 
3.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Οι εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήµατα εργασίας ή εξοπλισµός 

που ίσως φράζουν µερικώς ή ολικώς το δρόµο. 
• Όταν υπάρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην περιοχή κατασκευής όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι 

µεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν χρησιµοποιείται σύστηµα σηµατοδότησης. 
• Όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα κυκλοφορίας, 
• Όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά 

που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε µία διασταύρωση και έτσι 
παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 

• Όταν εργαζόµενοι ή εξοπλισµός απασχολούνται στο ρεύµα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου 
επερχόµενα οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. 

• Σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία ενόσω 
όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται. 

• Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι άµεσα διαθέσιµα. 
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• Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζοµένους, εξοπλισµό και 
κυκλοφορία µέσω άλλων τρόπων ρύθµισης κυκλοφορίας. 

Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί: 
• Κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία 
• Κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία  
• Τρόπο επικοινωνίας µε άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της οµάδας όπου δεν είναι ορατοί µεταξύ τους 
• Φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας 
 
3.9 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών µετά το τέλος της εργασίας µε ανακλαστικό 
κόκκινο πλέγµα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σηµάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν 
απαιτείται, θα εξασφαλίζεται ο περιορισµός των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού και γενικότερα των 
υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του κόκκινου πλέγµατος. 
 
3.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο θα πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα από τον ανάδοχο για 
το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από το νόµο και µέχρι την οριστική παραλαβή και στη συνέχεια από 
συνεργεία της ∆ΤΕ ΠΕ Καβάλας. 

 
 
 
 
Καβάλα, 20-10-2017 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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