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1. Ειςαγωγι
Θ παροφςα ζκκεςθ αναφζρεται ςτθν ςυνολικι δουλεία που ζγινε για τθν για εκπόνθςθ
μελζτθσ καταςκευισ μικροφ αποκθκευτικοφ φράγματοσ (weir) ςτθν περιοχι Natura 2000
Κκόςιθσ ςτθν Κοινότθτα Αβδελλεροφ ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE13 NAT/CY/000176 “Improving
lowland forest habitats for Birds in Cyprus” που ςυγχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα LIFE+,
του Φιλοδαςικοφ Συνδζςμου Κφπρου (ΦΣΚ). Το φράγμα είναι τφπου βαρφτθτασ από μθοπλιςμζνο ςκυρόδεμα (θ χριςθ ελάχιςτου οπλιςμοφ ζγινε ςε κρίςιμα ςθμεία), με
υπερχειλιςτι και ςωλινα εκκζνωςθσ. Στο παρόν ζγγραφο παρουςιάηονται: 1) Oι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτθν καταςκευι του φράγματοσ. 2) Οι
υπολογιςμοί που ζγινα για τθν μελζτθ και ςχεδιαςμό του φράγματοσ. Οι υπολογιςμοί αυτοί
αφοροφν τθν υδραυλικι μελζτθ-ςχεδίαςθ του φράγματοσ αλλά και τουσ ελζγχουσ ευςτακείασ
του. Επίςθσ παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ χωρθτικότθτασ του ταμιευτιρα του φράγματοσ. 3)
Το δελτίο ποςοτιτων (BOQ) του φράγματοσ με τθν εκτίμθςθ δαπάνθσ.
2. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
2.1 Θζςθ φράγματοσ
Το φράγμα κα καταςκευαςτεί ςτο υδατο-ρζμα (…) ςτθν περιοχι NATURA 2000 ΚΟΣΙΘΣ ςτθν
κοινότθτα Αβδελλζρου από μθ οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Σκοπόσ του είναι θ αποκικευςθ νεροφ
των πλθμμυρικϊν ροϊν του υδατο-ρζματοσ, για τθν ςυντιρθςθ τθσ πανίδασ τθσ περιοχισ. Το
φράγμα βρίςκεται ςε απόςταςθ 100 περίπου μζτρων από τον κφριο δρόμο Λάρνακασ
Αβδελλζρου. Θ κζςθ του φράγματοσ ςυνδζεται με τον κφριο δρόμο μζςω ενόσ πρόχειρου
αγροτικοφ δρόμου.
2.2 Τφποσ φράγματοσ
Το φράγμα είναι τφπου βαρφτθτασ από μθ οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με τθν ανάντθ πλευρά (ςτθν
πλευρά του ταμιευτιρα) να είναι κατακόρυφθ και τθν κατάντθ να είναι ςε κλίςθ 0.65 οριηόντια
: 1 κατακόρυφα. Κάποιοσ ελαφρφσ οπλιςμόσ χρθςιμοποιείται μονό για ςκοποφσ περιοριςμοφ
των ρωγματϊςεων όπωσ φαίνονται ςτα ςχεδία. Θ ςτζψθ του φράγματοσ βρίςκεται ςε
υψόμετρο 161.8 m AMSL και θ υπερχείλιςθ ςε υψόμετρο 161 m AMSL. Το πλάτοσ του
υπερχειλιςτι είναι 7 m και εντόσ κα διαμορφωκεί ςυμφϊνα με το ςχιμα του ogee weir όπωσ
φαίνεται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. Πλεσ οι απαραίτθτεσ καταςκευαςτικζσ λεπτομερζσ και
διαςτάςεισ δίνονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια. Σθμειϊνεται ότι το μζροσ του υπερχειλιςτι
διαχωρίηεται από το υπόλοιπο φράγμα μζςω δυο διαχωριςτικϊν τοιχαρχιϊν πλάτουσ 200 mm.
2.3 Θεμζλια φράγματοσ
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Θ εκςκαφι των κεμελείων κα γίνει ςτα βάκθ και ςτισ διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια,
ςτθν παρουςία του Επιβλζποντα Μθχανικοφ (Ε.Μ.). Ανάλογα με τισ γεωλογικζσ ςυνκικεσ κα
μποροφν ωα γίνουν διαφοροποιιςεισ ςτα βάκθ και διαςτάςεισ των κεμελείων. Εάν ζχουμε τθν
φπαρξθ αδυνάτων ηωνϊν ο Ε.Μ. δυνατό να δϊςει οδθγίεσ για κακαριςμό των ηωνϊν αυτϊν
και γζμιςμα τουσ με ςκυρόδεμα. Ππου ο Ε.Μ. κρίνει αναγκαία κα πρζπει να τοποκετθκεί
μείγμα νεροφ-τςιμζντου (slush grout) ςε αναλόγια που κα κακοριςτεί από τον Ε.Μ. για
γζμιςμα των ρωγμϊν ι άλλων αδυναμιϊν. Θ πλθρωμι για το μείγμα αυτό κα γίνεται κατά
βάροσ ξθροφ τςιμζντου.
2.4 Σκυροδζτθςθ
Θ ςκυροδζτθςθ του φράγματοσ κα γίνει ςε ζνα λογικό αρικμϊν ςτρϊςεων που κα τφχουν τθσ
ζγκριςθσ του Ε.Μ. Ρριν από τθν ςκυροδζτθςθ, θ επιφάνεια του υφιςταμζνου ςκυροδζματοσ
κα κακαρίηεται μζχρι να φάνουν τα ςκφρα-χαλίκια (with method of scabbling). Αυτό μπορεί να
γίνει με δυο τρόπουσ: 1) με τθν χριςθ πεπιεςμζνου νεροφ μετά από τθν τιξθ του
ςκυροδζματοσ (8 μζχρι 10 ϊρεσ μετά τθν ςκυροδζτθςθ), 2) με τθν χριςθ κρουςτικοφ
εργαλείου και μετά από 3 μζρεσ από τθν τιξθ του ςκυροδζματοσ. Πλα τα άχρθςτα υλικά και
ςκόνεσ που κα προκφψουν κα πρζπει να κακαριςτοφν. Επιςθμαίνεται ότι για να επιτφχουμε
ςτεγανοποίθςθ του φράγματοσ, πριν από κάκε ςκυροδζτθςθ νζασ ςτρϊςθ κα τοποκετείται
ςυνεχζσ ειδικό υδροδιογκοφμενο κορδόνι με βάςθ τον μπετονίτθ (waterstop profile) το όποιο
κα τφχει ζγκριςθ του Ε.Μ. , κακ’ όλο το μικοσ τισ υφιςτάμενθσ ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ. Στισ
κζςεισ που κα καταςκευαςτοφν τα διαχωριςτικά τοιχαράκια του υπερχειλιςτι κα
τοποκετθκοφν αναμονζσ οπλιςμοφ (starter bars) ςε ςχιμα Γ, που κα ενςωματωκοφν ςε
πολυςτερίνθ πάχουσ 30 χιλιοςτϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του κυρίωσ
φράγματοσ οι αναμονζσ οπλιςμοφ (starter bars) κα ιςιωκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
καταςκευι των τοιχαρίων. Θ μθ επίπεδθ επιφάνεια του υπερχειλιςτι κα διαμορφωκεί με τθν
χριςθ μεταλλικισ μπάρασ και ορκογϊνιασ μεταλλικισ μφςτρα. Το τελείωμα τθσ μθ επίπεδθσ
επιφάνειασ του υπερχειλιςτι κακϊσ επίςθσ και θ επιφάνεια ςτζψθσ του φράγματοσ, κα είναι
ςκλθβωτό με τθν χριςθ μεταλλικισ μφςτρασ αφοφ πρϊτα θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ
ςκονιςτεί με ξθρό τςιμζντο. Σθμειϊνεται ότι απαγορεφεται θ ςκυροδζτθςθ όταν θ
κερμοκραςία ςτο χϊρο ςκυροδζτθςθσ είναι μεγαλφτερθ ι ιςι με 35°C.
2.5 Καλοφπια
Κατά τθν καταςκευι του φράγματοσ κα γίνει θ χριςθ καλισ ποιότθτασ, γυαλιςτόσ αδιαπερατό
και κακαρό μαφρο πλακάη (τφπου fair face). Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ καλουπιοφ κα
χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ επίπεδεσ επιφάνειεσ του φράγματοσ είτε είναι κατακόρυφεσ, είτε
είναι κεκλιμζνεσ. Για επίτευξθ κάλου fair face ςτο ςκυρόδεμα, δεν κα γίνει οποιαδιποτε
αφαίρεςθ καλουπιοφ πριν να περάςουν 7 μζρεσ από τθν ςκυροδζτθςθ, επίςθσ δεν γίνεται
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καμιά μετακίνθςθ ι χαλάρωςθ των καλουπιϊν πριν το χρονικό αυτό διάςτθμα. Επιςθμαίνεται
ότι ςτισ ακμζσ του ςκυροδζματοσ κα τοποκετθκεί τριγωνικό κορδόνι 20 mm x 20 mm.
2.6 Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
Θ ςυντιρθςθ του ςκυροδζματοσ κατά τθν καταςκευι του κυρίωσ φράγματοσ κα ξεκινιςει
αμζςωσ μετά τθν ςκυροδζτθςθ μζςω διάβροχθ με νερό και για 7 μζρεσ (ακόμθ και μετά το
scabbling). Μετά τθν αφαίρεςθ των καλουπιϊν ςτισ κατακόρυφεσ και κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ
κα προςτατεφονται με curing compound κατά τθσ ζγκριςθσ του Ε.Μ. Στθν μθ επίπεδθ
επιφάνεια του υπερχειλιςτι, όςο και ςτθν ςτζψθ του φράγματοσ θ ςυντιρθςθ του
ςκυροδζματοσ, κα γίνει μόλισ τελειϊςει το ςκλθβϊμα των επιφανειϊν, μζςω τθσ χριςθσ
curing compound.
2.7 Άχρθςτα υλικά εκςκαφϊν
Τα άχρθςτα υλικά εκςκαφϊν μποροφν είτε να απομακρυνκοφν, ι εναλλακτικά να
τοποκετθκοφν ςυμφϊνα με τισ οδθγίεσ του Ε.Μ. κατάντθ του φράγματοσ και ςε επαφι με το
φράγμα ςτισ περιοχζσ εκτόσ του υπερχειλιςτι.
2.8 Βαλβίδα ςυρτοφ (Gate Value 150)
Θ Βαλβίδα ςυρτοφ (gate value 150) κα τοποκετθκεί ςτθν εξωτερικι πλευρά κατάντθ του
φράγματοσ, εφαρμοςμζνθ ςε ςωλινα γαλβάνιηε διαμζτρου 6ϋϋ, θ όποια κα λειτοφργει ωσ
εκκενωτισ του φράγματοσ. Για λογοφσ προςταςίασ ςτθν βαλβίδα κα πρζπει να τοποκετθκεί
μεταλλικό κάλυμμα τφπου ‘καπζλο’ το όποιο κα κλειδϊνει με απλι κλειδαριά (τςακροκλειδωνιά).

3. Τπολογιςμοί
3.1 Απαιτιςεισ του πελάτθ
Συμφϊνα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ (Φιλοδαςικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου), που ιταν:





H χωρθτικότθτα ταμιευτιρα κα είναι από 500 m3 μζχρι 1000 m3
Tο φψοσ του από το πιο χαμθλό υψόμετρο του κεμελίου, αναμζνεται να είναι τθσ τάξθσ
των 4-5 μζτρων
Το φράγμα κα είναι τφπου βαρφτθτασ από ςκυρόδεμα με υπερχειλιςτι
Ο υπερχειλιςτι κα πρζπει να μπορεί να παροχετεφςει ροι νεροφ 20 m3 το
δευτερόλεπτο

3



Ο ςχεδιαςμόσ κα λάβει πρόνοια οφτωσ ϊςτε αν είναι δυνατό να μθν κατακλυςτεί
αγροτικόσ δρόμοσ που βρίςκεται περίπου 100 μζτρα ανάντθ τθσ κζςθσ του φράγματοσ
3.2 Υπολογιςμόσ ροισ νεροφ και διαςταςίολογθςθ του υπερχειλιςτι

Ακλουκϊντασ τισ απαιτιςεισ του πελάτθ και ςυμφϊνα με τθν τοπογραφία του υδατό-ρζματοσ
παρατθροφμε ότι το βζλτιςτο υψόμετρο που κα ξεκινά θ υπερχείλιςθ του φράγματοσ είναι το
161 m AMSL. Ο αγροτικόσ δρόμοσ που βρίςκεται περίπου 100 μζτρα ανάντθ τθσ κζςθσ του
φράγματοσ είναι ςε υψόμετρο 162 m AMSL, αυτό το μετρό μζνει για φψοσ υπερχείλιςθσ (το
ακριβζσ φψοσ υπερχείλιςθ υπολογίηεται πιο κάτω ςτα 0.8m) ςε περίπτωςθ ακραίασ
πλθμμφρασ τθσ τάξθσ ροισ νεροφ 20 m3/s. Πμωσ με αυτά τα δεδομζνα προκφπτει μια νζα
απαίτθςθ, θ όποια είναι ςε περίπτωςθ ακραίασ πλθμμφρασ τα ιδιωτικά τεμάχια γθσ που
ςυνορεφουν με το υδατό-ρζμα, ςτο δεξιό αντζρειςμα του φράγματοσ, κα πλθμυρίηουν για
αυτό το λόγο κα καταςκευαςτεί ζνα τοίχοσ για να τα προςτατεφει. Ο τοίχοσ κα είναι κάκετοσ
προσ το κυρίωσ φράγμα, ορκογωνικισ διατομισ με κυμαινόμενο φψοσ (κα ξεκινά από το
υψόμετρο 160,5m AMSL και κα καταλιγει ςτο υψόμετρο 162 m AMSL) και κα είναι από
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Ωσ αποτζλεςμα των πιο πάνω κα ζχουμε μια υπζρβαςθ ςτθν
χωρθτικότθτα του ταμιευτιρα κατά 30% (κεωρείτε κετικό). Ο υδραυλικόσ ςχεδιαςμόσ για
υπολογιςμό τθσ ροισ νεροφ και διαςταςίολογθςθ του υπερχειλιςτι ζγινε με βάςθ τισ πρόνοιεσ
που περιγράφονται ςτο βιβλίο ‘Design Gravity Dam’, ςυγκεκριμζνα ςτο υποκεφάλαιο 11 του
κεφάλαιο 9, ςελίδεσ 165 -170. Ο υπολογιςμόσ τθσ ροισ του νεροφ ζγινε με τθν εξίςωςθ 9-11-3
(ςελίδα 165):
Q = CLH3/2
Ππου:
Q = discharge (ροθ)
C = a variable coefficient of discharge (μεταβλθτι ςτακερά τθσ ροισ)
H = total head on the crest (ςυνολικό φψοσ υπερχείλιςθσ)
L = effective length of crest (εφικτό μικοσ υπερχειλιςτι)
Ο υπερχειλιςτισ κα ζχει κάκετθ επιφάνεια ανάντθ του φράγματοσ ωσ εκ τοφτου, για
υπολογιςμό του C πθγαίνουμε ςτο διάγραμμα 9-13 ςελίδα 170 (βλζπε το παρακάτω
διάγραμμα), όπου θ εξίςωςθ υπολογιςμοφ τθσ ροισ τροποποιείτε ςε Q = CοLHο3/2.
Ππου:
Q = ροι
Cο = μεταβλθτι ςτακερά τθσ ροισ
Hο = ςυνολικό φψοσ υπερχείλιςθσ
L = εφικτό μικοσ υπερχειλιςτι
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Διάγραμμα 3.1 είναι το γράφθμα για υπολογιςμό του Cο.

Υπολογιςμόσ ροισ νεροφ και διαςταςίολογθςθ του υπερχειλιςτι:
Στάδιο 1
Ραραδοχζσ: L = 6m, Hο = 0,75m και όπου  περνοφν μζςω όρο τα 4m
P/ Hο = 4/0.75 =5.333 άρα από το πιο πάνω διάγραμμα προκφπτει το Cο = 3.96
Q = CοLHο3/2 = 3.96*6*(0.75) 3/2 = 15.43 m3/s < 20 m3/s δεν είναι επαρκζσ
Στάδιο 2
Ραραδοχζσ: L = 7m, Hο = 0,75m και όπου  περνοφν μζςω όρο τα 4m
P/ Hο = 4/0.75 =5.333 άρα από το πιο πάνω διάγραμμα προκφπτει το Cο = 3.96
Q = CοLHο3/2 = 3.96*7*(0.75) 3/2 = 18 m3/s < 20 m3/s δεν είναι επαρκζσ
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Στάδιο 3
Ραραδοχζσ: L = 7m, Hο = 0,8m και όπου  περνοφν μζςω όρο τα 4m
P/ Hο = 4/0.8 =5 άρα από το πιο πάνω διάγραμμα περνοφμε περίπου το Cο = 3.96
Q = CοLHο3/2 = 3.96*7*(0.8) 3/2 = 19.83 m3/s κατά προςζγγιςθ είναι 20 m3/s είναι επαρκζσ
Τελικζσ διαςτάςεισ υπερχειλιςτι είναι:
Ολικό μικοσ υπερχειλιςτι L = 7m
Ολικό φψοσ υπερχειλιςτι Hο = 0,8m
Συνολικι ροθ υπερχειλιςτι Q = 20 m3/s
3.3 Υπολογιςμόσ και ςχεδιαςμόσ του ogee weir shape (προφίλ υπερχειλιςτι)
Ο υδραυλικόσ ςχεδιαςμόσ και διαςταςίολογθςθ του προφίλ του υπερχειλιςτι ζγινε με βάςθ
τισ πρόνοιεσ που περιγράφονται ςτο βιβλίο ‘Design Gravity Dam’, ςυγκεκριμζνα ςτο
υποκεφάλαιο 11 του κεφάλαιο 9, ςελίδεσ 165 -170. Ειδικότερα λάβαμε υπόψθ το διάγραμμα
9-12 και τισ εξιςϊςεισ του (ςελίδα 165), το όποιο παρουςιάηεται ςτο πιο κάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 3.2 το προφίλ του υπερχειλιςτι μαηί με τισ εξιςϊςεισ του
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Ο πινάκασ 3.1 παρουςιάηει τουσ υπολογιςμοφσ που ζγινα για ςχεδιαςμό του ogee weir shape,
ςυμφϊνα με τισ εξιςϊςεισ του πιο πάνω διαγράμματοσ. Το ςχιμα του υπερχειλιςτι
αποτελείται από δυο γραμμζσ και 7 καμπφλεσ, ςτο πινάκα 3.1 παρουςιάηονται οι αποςτάςεισ
από το κζντρο τουσ και οι ακτίνεσ για ςχεδιαςμό των καμπφλων αυτϊν. Ενϊ ο πινάκασ 3.2
παρουςιάηει τισ αποςτάςεισ των 10 ςθμείων για ςχεδιαςμό ολοκλιρου του ogee weir shape.
Οι αποςτάςεισ δίνονται ςυμφϊνα με τισ ςυντεταγμζνεσ που ορίηονται ςτο πιο πάνω
διάγραμμα 3.2 (για καλφτερθ κατανόθςθ των ςυντεταγμζνων και του ςχιματοσ του
υπερχειλιςτι βλζπε καταςκευάςτθκα ςχεδία DRG. No.2).
#
Line 1 (point0-1)
Line 2 (point1-2)
Center of curve 1 (point 2-3)
Center of curve 2 (point 3-4)
Center of curve 3 (point 4-5)
Center of curve 4 (point 5-6)
Center of curve 5 (point 6-7)
Center of curve 6 (point 7-8)
Center of curve 7 (point 8-9)

Distance y (mm)

Distance x (mm)

Radius R# (mm)

529
302
197,6
424
660
1111,2
2060
4005,6
6341,6

0
-2272
-65,6
0
0
-123,2
-704
-2934,4
-6663,2

0
0
188
424
660
1128
2240
5200
9600

Ρινάκασ 3.1 ακτίνεσ καμπφλων του ogee weir shape

#

Distance y (mm)

Distance x (mm)

Point 0
Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Point 6
Point 7
Point 8
Point 9

529
302
101,6
16,8
0
23,2
149,6
587,2
1244,8
2668,8

0
-227,2
-227,2
-117,6
0
173,6
446,4
984
1472
2206,4

Ρινάκασ 3.2 αποςτάςεισ ςθμείων του ogee weir shape

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν καταςκευι του φράγματοσ, για απλοποίθςθ του υπερχειλιςτι και για
εξοικονόμθςθ ςκυροδζματοσ και καλουπιϊν ζγινε μια διαφοροποίθςθ ςτο ςχιμα του
υπερχειλιςτι, από το ςθμείο 7 ξεκινά θ επίπεδθ κεκλιμζνθ επιφάνεια (αντί του ςθμείου 9) του
υπερχειλιςτι με κλίςθ 0.65 οριηόντια : 1 κατακόρυφα.
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3.4 Υπολογιςμοί ευςτακείασ του φράγματοσ
Οι υπολογιςμοί ευςτακείασ του φράγματοσ (stability analysis of dam), ζγινα για ζλεγχο
επαρκείασ του φράγματοσ ςε ότι αφορά: 1) ςυντελεςτι ολίςκθςθ του φράγματοσ (check
sliding factor), 2)ςυντελεςτθσ ανατροπισ του φράγματοσ (check overturning factor), 3)
ζλεγχοσ-υπολογιςμόσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity). Οι
τρεισ αυτοί ζλεγχοι ζγινα για δυο διαφορετικζσ μζγιςτεσ διατομζσ του φράγματοσ: α) ςτθν
διατομι υπερχείλιςθ (overflow section) και β) ςτθν διατομι μθ-υπερχείλιςθ (non-overflow
section). Οι ζλεγχοι ςτθν διατομι υπερχείλιςθ ζγινα ςε τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ όπου:
περίπτωςη 1 είχαμε το φράγμα να είναι γεμάτο νερό (case 1 dam is full water), περίπτωςθ 2
είχαμε το φράγμα γεμάτο νερό και μεγίςτθ ροθ πλθμυρϊν Q = 20 m3/s, (case 2 dam is full
water and maximum flow) και περίπτωςη 3 είχαμε το φράγμα να είναι γεμάτο νερό και να
ζχουμε ςειςμό (case 3 dam is full water and earthquake). Επίςθσ οι ζλεγχοι ςτθν διατομι μθυπερχείλιςθ ζγινα ςε τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ όπου: περίπτωςη 1 είχαμε το φράγμα να
είναι γεμάτο νερό (case 1 dam is full water), περίπτωςη 2 είχαμε το φράγμα γεμάτο νερό και
μεγίςτθ ροθ πλθμυρϊν Q = 20 m3/s και περίπτωςη 3 είχαμε το φράγμα να είναι γεμάτο νερό
και να ζχουμε ςειςμό (case 3 dam is full water and earthquake). Ραρακάτω παρουςιάηονται
αναλυτικά οι υπολογιςμοί που ζγινα, αρχίηοντασ από τθν διατομι υπερχείλιςθ.
Ευςτακείασ του φράγματοσ ςτθν διατομι υπερχείλιςθ για απλοποίθςθ τθσ διατομισ
υπερχείλιςθ κεωρικθκε ότι δεν είναι καμπυλωτι θ υπερχείλιςθ αλλά επίπεδθ (το εμβαδόν τθσ
εικονικισ διατομισ είναι μικρότερο κατά 0.1 m2 από το εμβαδόν τθσ πραγματικισ διατομισ),
όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα 3.3:
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Διάγραμμα 3.3 τθσ εικονικι διατομισ υπερχείλιςθσ.

Περίπτωςη 1 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 3,5 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0,2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0,6 m
Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2,88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0,3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height ) = 0,8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) = 20% υδροςτατικι πίεςθσ
Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 2.10 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 =

52.50 KN
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w2 = 3.99 m2 * 1 m * 25 KN/m3 =
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 =
Rv = w1 + w2 + w3 = 168.2 KN

99.75 KN
15.90 KN

Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 52.50 KN * 2.88 m = 151.2 KN m
w2 = 99.75 KN* 1.82 m = 181.54 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 358 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 = 61.25 KN
Rh = 61.25 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 61.25 KN * 1.23 m = 75.5 KN m
Mh = 75.5 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
παρακάτω δίγραμμα 3.4)
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
3
pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m =
15.9 KN
Ru = 62 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 358 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 203 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 358 / 203 = 1.76 > 1.5 είναι επαρκείσ
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
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F = 168.2 KN * 1 / 61.25 KN = 2.74 > 1 είναι επαρκείσ
3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 358 – 75.5 / 168.2 = 1.68 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.68 = -0.09 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 168.2 / 3.18 * (1 - (6* -0.09 / 3.18)) = 61.85 KPa
Pmin = 168.2 / 3.18 * (1 + (6* -0.09 / 3.18)) = 43.9 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο.

Διάγραμμα 3.4 είναι το διάγραμμα ροϊν μαηί με το διάγραμμα των ανυψωτικϊν πιζςεων του φράγματοσ.
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Περίπτωςη 2 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό και μεγίςτθ ροθ πλθμυρϊν Q = 20 m3/s
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 3,5 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0,2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0,6 m
Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2,88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0,3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height ) = 0,8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) = 20% υδροςτατικι πίεςθσ
Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 2.10 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 =
w2 = 3.99 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 99.75 KN
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 15.90 KN
Rv = w1 + w2 + w3 = 168.2 KN

52.50 KN

Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 52.50 KN * 2.88 m = 151.2 KN m
w2 = 99.75 KN* 1.82 m = 181.54 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 358 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 = 61.25 KN
p2 = 0.8* 3.7 * 10 KN/m3 = 28 KN
Rh = 89.25 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 61.25 KN * 1.23 m = 75.5 KN m
p2 = 28 KN * 1.85 m = 51.8 KN m
Mh = 127.3 KN m
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Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
διάγραμμα 3.4):
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
3
pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m =
15.9 KN
Ru = 62 KN*
Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m*
*Σθμειϊνεται ότι ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ παραμζνουν οι ίδιεσ ακόμθ και αν ζχει
αυξθκεί θ ςτάκμθ του νεροφ ςτο φράγμα, διότι ο χρόνο παραμονισ ςτθν μεγίςτθ ςτάκμθ είναι
πολφ μικρόσ και δεν προλαμβάνουν οι ανυψωτικζσ πιζςεισ να αυξθκοφν.
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 358 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 255 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 358 / 255 = 1.40 < 1.5 κεωρείται επαρκείσ για το
μικρό χρονικό διάςτθμα παραμονισ τθσ μεγίςτθσ ροισ ςτο φράγμα.
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
F = 168.2 KN * 1 / 89.25 KN = 1.88 > 1 είναι επαρκείσ
3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 358 – 127.3 / 168.2 = 1.37 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.36 = 0.22 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 168.2 / 3.18 * (1 + (6* 0.22 / 3.18)) = 74.64 KPa
Pmin = 168.2 / 3.18 * (1 - (6* 0.22 / 3.18)) = 31.12 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο.
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Περίπτωςη 3 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό και να ζχουμε ςειςμό
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 3,5 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0,2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0,6 m
Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2,88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0,3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height ) = 0,8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) =20% τθσ υδροςτατικι πίεςθσ = *=7/8*ag*γw*H0.5]
Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 2.10 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 = 52.50 KN
w2 = 3.99 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 99.75 KN
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 15.90 KN
Rv = w1 + w2 + w3 = 168.2 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 52.50 KN * 2.88 m = 151.2 KN m
w2 = 99.75 KN* 1.82 m = 181.54 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 358 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 = 61.25 KN
p2 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 *20% = 12.25 KN
Rh = 73.5 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 61.25 KN * 1.17 m = 71.46 KN m
p2 = 12.25 KN * 2.33 m = 28.58 KN m
Mh = 100 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
διάγραμμα 3.4):
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
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pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
Ru = 62 KN

15.9 KN

Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 358 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 227.7 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 358 / 227.7 = 1.53 > 1.5 είναι επαρκείσ
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
F = 168.2 KN * 1 / 73.5 KN = 2.29 > 1 είναι επαρκείσ
3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 358 – 100 / 168.2 = 1.53 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.53 = 0.06 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 168.2 / 3.18 * (1 - (6* 0.06 / 3.18)) = 58.44 KPa
Pmin = 168.2 / 3.18 * (1 + (6* 0.06 / 3.18)) = 47.32 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο
Ευςτακείασ του φράγματοσ ςτθν διατομι μθ υπερχείλιςθ όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω
διάγραμμα 3.5:
Περίπτωςη 1 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 4.3 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0.2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0.25 m
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Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2.88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0.3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height ) = 0.8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) = 20% υδροςτατικι πίεςθσ

Διάγραμμα 3.5 διατομι μθ υπερχείλιςθ του φράγματοσ

Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 1.08 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 = 26.88 KN
w2 = 5.33 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 133.14 KN
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 15.90 KN
Rv = w1 + w2 + w3 = 175.9 KN

16

Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 26.88 KN * 3.06 m = 82.1 KN m
w2 = 133.14 KN* 1.95 m = 260.07 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 367.5 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 = 61.25 KN
Rh = 61.25 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 61.25 KN * 1.23 m = 75.5 KN m
Mh = 75.5 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
διάγραμμα 3.4):
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
3
pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m =
15.9 KN
Ru = 62 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 367.5 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 203.2 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 367.5 / 203.2 = 1.81 > 1.5 είναι επαρκείσ
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
F = 175.9 KN * 1 / 61.25 KN = 2.87 > 1 είναι επαρκείσ
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3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 367.5 – 75.5 / 175.9 = 1.66 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.66 = -0.07 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 175.9 / 3.18 * (1 - (6* -0.07 / 3.18)) = 62.56 KPa
Pmin = 175.9 / 3.18 * (1 + (6* -0.07 / 3.18)) = 48.08 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο.
Περίπτωςη 2 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό και μεγίςτθ ροι πλθμυρϊν Q = 20 m3/s
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 4.3 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0.2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0.25 m
Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2.88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0.3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height) = 0.8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) = 20% υδροςτατικι πίεςθσ
Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 1.08 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 = 26.88 KN
w2 = 5.33 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 133.14 KN
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 15.90 KN
Rv = w1 + w2 + w3 = 175.9 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 26.88 KN * 3.06 m = 82.1 KN m
w2 = 133.14 KN* 1.95 m = 260.07 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 367.5 KN m
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Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 4.3 * 4.3 * 10 KN/m3 = 92.45 KN
Rh = 92.45 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 92.45 KN * 1.43 m = 132.5 KN m
Mh = 132.5 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
διάγραμμα 3.4):
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
3
pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m =
15.9 KN
Ru = 62 KN*
Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m*
*Σθμειϊνεται ότι ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ παραμζνουν οι ίδιεσ ακόμθ και αν ζχει
αυξθκεί θ ςτάκμθ του νεροφ ςτο φράγμα, διότι ο χρόνο παραμονισ ςτθν μεγίςτθ ςτάκμθ είναι
πολφ μικρόσ και δεν προλαμβάνουν οι ανυψωτικζσ πιζςεισ να αυξθκοφν.
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 367.5 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 260.1 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 367.5 / 260.1 = 1.41 < 1.5 κεωρείται επαρκείσ για το
μικρό χρονικό διάςτθμα παραμονισ τθσ μεγίςτθσ ροισ ςτο φράγμα.
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
F = 175.9 KN * 1 / 92.45 KN = 1.90 > 1 είναι επαρκείσ
3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 367.5 – 132.5 / 175.9 = 1.33 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
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Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.33 = 0.26 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 175.9 / 3.18 * (1 + (6* 0.26 / 3.18)) = 78.28 KPa
Pmin = 175.9 / 3.18 * (1 - (6* 0.26 / 3.18)) = 32.36 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο.
Περίπτωςη 3 το φράγμα να είναι γεμάτο νερό και να ζχουμε ςειςμό
Δεδομζνα
Φψοσ φράγματοσ (height of dam) = 4.3 m
Φψοσ βάςθσ (height of base) = 0.2 m
Μικοσ ςτζψθσ (length of crest) = 0.6 m
Μικοσ βάςθσ (length of base) = 2.88 m
Μικοσ ςκαλιοφ (length scale) = 0.3 m
Φψοσ υπερχείλιςθ (overflow height ) = 0.8 m
Ειδικό βάροσ νεροφ (unit weight of water) = 10 KN/m3
Ειδικό βάροσ ςκυροδζματοσ (unit weight of concrete) = 25 KN/m3
Σειςμικόσ ςυντελεςτισ (earthquake factor) =20% τθσ υδροςτατικι πίεςθσ = *=7/8*ag*γw*H0.5]
Επίλυςθ
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από το βάροσ τθσ διατομισ:
w1 = 1.08 m2 * 1 m (ζνα μετρό πλάτουσ διατομισ)* 25 KN/m3 = 26.88 KN
w2 = 5.33 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 133.14 KN
w3 = 0.64 m2 * 1 m * 25 KN/m3 = 15.90 KN
Rv = w1 + w2 + w3 = 175.9 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από το βάροσ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του φράγματοσ
(at toe):
w1 = 26.88 KN * 3.06 m = 82.1 KN m
w2 = 260.07 KN* 1.95 m = 260.07 KN m
w3 = 15.90 KN* 1.59 m = 25.28 KN m
Mv = w1 + w2 + w3 = 367.5 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ:
p1 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 = 61.25 KN
p2 = 0.5 * 3.5* 3.5 * 10 KN/m3 *20% = 12.25 KN
Rh = 73.5 KN
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Υπολογιςμόσ ροπϊν από τθν υδροςτατικι πίεςθ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
p1 = 61.25 KN * 1.17 m = 71.46 KN m
p2 = 12.25 KN * 2.33 m = 28.58 KN m
Mh = 100 KN m
Υπολογιςμόσ δυνάμεων από ανυψωτικζσ πιζςεισ (uplift pressure) τθσ διατομισ (βλζπε
διάγραμμα 3.4):
pu1 = 0.5 * 2.9 m * 3.18 m * 10 KN/m3 =
46.1 KN
3
pu2 = 0.5 * 0.5 m * 3.18 m * 10 KN/m =
15.9 KN
Ru = 62 KN
Υπολογιςμόσ ροπϊν από ανυψωτικζσ πιζςεισ τθσ διατομισ ςτο άκρο τθσ βάςθ, κατάντθ του
φράγματοσ (at toe):
pu1 = 2.22 m * 47.7 KN = 105.89 KN m
pu2 = 1.59 m * 15.9 KN = 25.28 KN m
Mu = 127.6 KN m
1.Ζλεγχοσ ανατροπισ (check overturning)
οπζσ ςυγκράτθςθσ (restraining moments) => ΣMv = Mv = 367.5 KN m
οπζσ ανατροπισ (overturning moments) => ΣMh = Mh + Mu = 227.6 KNm
Συντελεςτισ ανατροπισ => ΣMv / ΣMh = 367.5 / 227.6 = 1.59 > 1.5 είναι επαρκείσ
2.Ζλεγχοσ του ςυντελεςτι ολίςκθςθσ (check sliding factor)
Ο ςυντελεςτισ αςφάλειασ για ολίςκθςθ δίνεται από το τφπο (factor of safety against sliding)
F = Rv * tanδ / Rh, όπου το δ κεωρείται 45°
F = 175.9 KN * 1 / 73.5 KN = 2.39 > 1 είναι επαρκείσ
3.Ζλεγχοσ κατακόρυφων εδαφικϊν τάςεων (check bearing pressure capacity)
Φψοσ από τθν βάςθ μζχρι τθν ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων δίνεται (lever arm of base resultant)
από τον τφπο x = ΣM / Rv (m) =
Mv - Mh / Rv = 367.5 – 100 / 175.9 = 1.52 m
Θ ςυνιςτάμενθ των δυνάμεων βρίςκεται ςτο μεςαίο τρίτον τθσ βάςθσ (within the middle third
of the base)
Εκκεντρότθτα τθσ βάςθσ (eccentricity of base reaction) e(m) = (b /2) – x, όπου b είναι
απόςταςθ βάςθσ e = [(2.88 +0.3) /2] – 1.49 = 0.07 m
Οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ εδαφικζσ πιζςεισ δίνονται από το τφπο P = Rv / b * (1 +- (6 * e / b))
Pmax = 175.9 / 3.18 * (1 - (6* 0.07 / 3.18)) = 62.61 KPa
Pmin = 175.9 / 3.18 * (1 + (6* 0.07 / 3.18)) = 48.03 KPa πολφ χαμθλζσ εδαφικζσ τάςεισ άρα
είναι επαρκείσ για βράχο
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3.5 Υπολογιςμόσ χωρθτικότθτασ ταμιευτιρα
Ο υπολογιςμόσ χωρθτικότθτασ του ταμιευτιρα του φράγματοσ, ζγινε με κατά προςζγγιςθ με
το εξισ τρόπο: πρϊτα ζγινε υπολογιςμόσ τθσ επιφάνειασ που κα κατακλφηεται από νερό κάκε
ιςοχψισ καμπφλθ και ακολοφκωσ πολλαπλαςιάηονταν με 0,5 m φψοσ, ςθμειϊνεται ότι ςτθν
πρϊτθ και τελευταία ιςοχψισ καμπφλθ το φψοσ ιταν 0,25 m. Στο παρακάτω πινάκα
παρουςιάηονται αναλυτικά το εμβαδό τθσ κάκε ιςοχψισ καμπφλθ και ο όγκοσ νεροφ που τθν
κατακλφηει. Θ ςυνολικι χωρθτικότθτα του ταμιευτιρα ανζρχεται ςτο 1315 m3 νεροφ.
Elevation (m)

Area (m2)

Height (m)

Volume (m3)

161
160,5
160,5
160
159,5
159,5
159
159
158,5
158
157,5

1283,9
779,7
3,6
503,8
44,7
302,9
193,8
12,0
100,7
42,6
8,6

0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
Total

321,0
389,9
1,8
251,9
22,4
151,5
96,9
6,0
50,4
21,3
2,2
1315

Ρινάκασ 3.3 υπολογιςμόσ χωρθτικότθτασ ταμιευτιρα.

4. Δελτίο Ποςοτιτων & Εκτίμθςθ Δαπάνθσ
Το δελτίο ποςοτιτων και ακολοφκωσ θ εκτίμθςθ δαπάνθσ που περιγράφονται ςτο πινάκα 4
είναι ενδεικτικά, ετοιμάςτθκα κατά το ςτάδιο τθσ μελζτθσ, όπου οι ποςότθτεσ που
υπολογίςτθκα είναι βάςθ ςχεδίων και κατά προςζγγιςθ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθν
αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτο επίπεδο κεμελίωςθ του φράγματοσ, είναι πρακτικά αδφνατο ο
υπολογιςμόσ των ποςοτιτων ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ. Θ τελικι αμοιβι του εργολάβου κα
βαςιςτεί ςτισ πραγματικζσ ποςότθτεσ που κα μετρθκοφν ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ του
φράγματοσ. Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να πλθροφορθκοφν οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι,
ότι αλλά ζξοδα τα όποια δεν αναφζρονται ςτο δελτίο ποςοτιτων (BOQ), ςτθν πρόςφορα τουσ
κα τα ςυμπεριλάβουν ςτισ τιμζσ μονάδοσ των υφιςτάμενων εξόδων που βρίςκονται ςτο δελτίο
ποςοτιτων.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΟ
ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΤ
1 Ενεργοποίθςθ-οργάνωςθ εργοταξίου
(mobilization)
2 Γενικά ζξοδα (αυτοκίνθτα, καφςιμα,
μεταφορικά κτλ)

Ποςότθτα

Μονάδα

Σιμι
μονάδοσ

ΠΟΟ
€ CENT
500,00

1

500

1

1000

3 Δθμιουργία πρόςβαςθσ
4 Εκςκαφζσ
i Διαμόρφωςθ επιφάνειασ μζχρι τθν
γραμμι ςκαφϊν φράγματοσ

1

300

300,00

1

Μζρεσ

225,00

225,00

ii Διαμόρφωςθ επιφάνειασ μζχρι τθν
γραμμι ςκαφϊν τοίχου επζκταςθσ

1

Μζρεσ

225,00

225,00

iii Διαμόρφωςθ κατάντθ επιφάνειασ
φράγματοσ και τοίχου επζκταςθσ από
άχρθςτα υλικά ςκαφϊν ι
απομάκρυνςθ των υλικϊν αυτϊν

1

Μζρεσ

225,00

225,00

41
3
9

M3
M3
M3

100,00
100,00
100,00

4.050,00
346,00
865,00
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M3

100,00

1.885,00

1

M3

100,00

50,00

160
99
65
345

Kg
Kg
Kg
Kg

0,90
0,90
0,90
0,90

144,14
88,70
58,21
310,46

11
20

M2
M2

25,00
25,00

275,00
496,25

4

M2

25,00

92,50

17
39

M2
M2

25,00
25,00

433,00
975,00

5
i
ii
iii

Οπλιςμζνο κυρόδεμα C25/30
Σκυρόδεμα υπερχειλιςτι φράγματοσ
Σκυρόδεμα τοίχου επζκταςθσ
Σκυρόδεμα φράγματοσ δεξιό
αντζρειςμα
iv Σκυρόδεμα φράγματοσ αριςτερό
αντζρειςμα
v Σκυρόδεμα τοιχαρακιϊν υπερχειλιςτι

3 ιδθροφσ Οπλιςμόσ
Διάμετροι 10mm (Υ10/200)
i Οπλιςμόσ υπερχειλιςτι
ii Οπλιςμόσ τοίχου επζκταςθσ
iii Οπλιςμόσ τοιχαρακιϊν υπερχειλιςτι
vi Οπλιςμόσ φράγματοσ
6 Καλοφπια τφπου Fair Face (μαφρο
πλακάη)
i Κεκλιμζνθ επιφάνεια υπερχειλιςτι
ii Κεκλιμζνθ επιφάνεια φράγματοσ
(καντάντθ)
iii Κάκετθ επιφάνεια φράγματοσ
(καντάντθ)
iv Κάκετθ επιφάνεια τοίχου επζκταςθσ
v Κάκετθ επιφάνεια φράγματοσ
(ανάντθ)

1.000,00
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vi Κάκετθ επιφάνεια τοιχαρακιϊν
υπερχειλιςτι
vii Κεκλιμζνθ επιφάνεια υπερχειλιςτι
(ανάντθ) - πλακά
7 Διάφορεσ εργαςίεσ
i Υδροδιογκουμζνθ κορδόνι με βάςθ τον
μπετόνιτθ (water stop)
ii Σωλινασ γαβανιηζ6ϋϋ
iii Βαλβίδα ςυρτοφ (gate value 150) με το
μεταλλικό κάλυμμα τθσ και κλειδαριά
iv Διαμόρφωςθ μθ-επίπεδθσ επιφάνειασ
υπερχειλιςτι και ςκλιβωμα
v Ξθρό τςιμζντο για slush grout

4

M2

25,00

111,50

7

M

25,00

175,00

18

Μ

10,00

180,00

4,5
1

Μ
τεμ.

25,00
200,00

112,50
200,00

2
100

ιμερο100
μίςκια
Kg
1,00
ΑΡΟΒΛΕΡΤΑ 20%

200,00

100,00
2.724,65
€
ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ 16.347,93
€

Ρινάκασ 4 υπολογιςμόσ δελτίου ποςοτιτων (BOQ) με ενδεικτικι κοςτολόγθςθ των ποςοτιτων και εκτίμθςθ
δαπάνθσ.
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ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΜΙΚΡΟΤ
ΥΡΑΓΜΑΣΟ ΣΟ
ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ
ΣΑΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΧΡΙΣΟ ΛΟΙΗΟΤ Αρ. Μθτρϊου ΕΣΕΚ Α142928
15/07/2015

1. Ειςαγωγή
Σο παρόν ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ ζχει ετοιμαςτεί από τον μελετθτι του ζργου και αφορά
το ςτάδιο τθσ μελζτθσ. Σο περιεχόμενο και οι πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτο ςχζδιο
βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ των Περί Αςφάλειασ και Τγείασ (Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ για
Προςωρινά ι Κινθτά Εργοτάξια) Κανονιςμϊν του 2002, ετοιμάςτθκαν με ςκοπό τθν
εναρμόνιςθ τθσ Κυπριακισ Νομοκεςίασ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 92/57/ΕΟΚ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τζκθκαν ςε εφαρμογι ςτισ 5 Απριλίου 2002. Οι Κανονιςμοί αυτοί
επιβάλλουν τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν οι οποίεσ διαςφαλίηουν τθν εφαρμογι των αρχϊν
πρόλθψθσ, τθ ςυνεργαςία και το ςυντονιςμό ανάμεςα ςτουσ παρεμβαίνοντεσ τόςο κατά το
ςτάδιο τθσ μελζτθσ του ζργου όςο και κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ. Επιπρόςκετα οι
Κανονιςμοί κακορίηουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να
εφαρμόηονται ςτα εργοτάξια.
Σο παρόν ζγγραφο ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ ςκοπό ζχει να ενθμερϊςει και να
ςυμβουλεφςει τουσ ςυντελεςτζσ του ζργου και κυρίωσ τον κφριο εργολάβο που κα αναλάβει
τθν εκτζλεςθ του ζργου, για τθν φφςθ του ζργου, τισ διάφορεσ εργαςίεσ που κα
πραγματοποιθκοφν αλλά κυρίωσ για τουσ κινδφνουσ που κα υπάρξουν κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Ο ςτόχοσ του ςχεδίου είναι θ δθμιουργία αςφαλϊν και υγιεινϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτα
εργοτάξια για τουσ εργαηόμενουσ, τουσ διερχόμενουσ και άλλα πρόςωπα και εγκαταςτάςεισ
που μπορεί να επθρεαςτοφν από τισ εργαςίεσ, μειϊνοντασ επίςθσ ςτο ελάχιςτο τισ επιπτϊςεισ
ςτο περιβάλλον. Για τθν επίτευξι του ςτόχου, γίνονται ειςθγιςεισ για τισ εκτιμιςεισ κίνδυνου
που πρζπει να ετοιμαςτοφν από τουσ εργολάβουσ που κα αναλάβουν τα ζργα κακϊσ επίςθσ
και τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν. Θ μελζτθ
εκτίμθςθσ των κινδφνων και οι κανονιςμοί υγείασ και αςφάλειασ κα πρζπει να είναι μζροσ του
ςχεδίου αςφάλειασ και υγείασ για το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ των ζργων που κα ετοιμαςτεί από
το εργολάβο που κα εκτελζςεισ τισ εργαςίεσ.
Οι ςχετικζσ νομοκεςίεσ που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι αςφάλεια και υγεία βρίςκονται
ςτο διαδίκτυο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Γραφείου Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ του Τπουργείου
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ςτθν διεφκυνςθ www.mlsi.gov.cy/dli.
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2. Συντελεςτζσ Του Ζργου
Κατά τθν παροφςα φάςθ οι ςυντελεςτζσ του ζργου που είναι γνωςτοί είναι οι ακόλουκοι:
2.1.
Κφριοσ του Ζργου – Εργοδότθσ:
 Φιλοδαςικόσ φνδεςμοσ Κφπρου (ΦΚ) ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE13 NAT/CY/000176
“Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus” που ςυγχρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα LIFE+
 Άτομο επικοινωνίασ: Γραμματζα του ΦΚ κ. Κωνςταντίνο Περικλζουσ
 Σθλζφωνο: 00357 22449276
 Email: c.pericleous@hotmail.com
2.2.
Μελετθτισ Ζργου
 Άτομο επικοινωνίασ: Χρίςτοσ Λοΐηου
 Σθλζφωνο: 00357 97765130
 Email: chrloizou@outook.com
2.3.
υγγραφζασ χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ Κατά τθν Εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ
 Άτομο επικοινωνίασ: Χρίςτοσ Λοΐηου
 Σθλζφωνο: 00357 97765130
 Email: chrloizou@outook.com
Οι άλλοι ςυντελεςτζσ του ζργου, (π.χ. εργολάβοσ, κλπ.), κα επιλεγοφν ςε κατοπινό ςτάδιο,
μετά από προκιρυξθ και κατακφρωςθ προςφορϊν εκ μζρουσ του κυρίου του ζργου (ΦΚ).
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3. Περιγραφή Ζργου και Εργαςιών
3.1 Περιγραφι Ζργου
Σο ζργο αφορά τθν καταςκευι μικροφ αποκθκευτικοφ φράγματοσ (weir) ςτθν περιοχι
NATURA 2000 ΚΟΙΘ ςτθν κοινότθτα Αβδελλεροφ από μθ οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Σο ζργο
ανικει ςτθν κατθγορία των Σεχνικϊν Ζργων, πρόκειται για υδραυλικό ζργο το οποίο κα
χρθςιμεφςει για τθν ςυντιρθςθ και πανίδασ που περιγράφετε ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE13
NAT/CY/000176 “Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus” που
ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+. Πρόκειται για φράγμα βαρφτθτασ από μθ
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (ςε κάποια ςθμεία χρθςιμοποιείται ελάχιςτοσ οπλιςμόσ μονό για
ςκοποφσ περιοριςμοφ των ρωγματϊςεων όπωσ φαίνονται ςτα ςχεδία), με ζργο υπερχείλιςθσ
ςτο κζντρο του.
3.2 Περιγραφι Εργαςιϊν
Οι εργαςίεσ που εμπλζκονται ςτθν καταςκευι του μικροφ αποκθκευτικοφ φράγματοσ (weir)
είναι:
a) Προκαταρτικζσ εργαςίεσ είναι:
 Θ γνωςτοποίθςθ του εργοταξίου ςτο αντίςτοιχο Επαρχιακό Σμιμα Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ που υπάγεται θ κοινότθτα Αβδελλζρου όπου κα γίνουν οι εργαςίεσ. Θ
γνωςτοποίθςθ του εργοταξίου κα γίνεται από τον εργολάβο ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και εφόςον θ διάρκεια και θ φφςθ του εργοταξίου είναι
τζτοια που να εμπίπτει ςτισ διατάξεισ των Περί Αςφάλειασ και Τγείασ (ελάχιςτεσ
προδιαγραφζσ για Προςωρινά ι Κινθτά Εργοτάξια) Κανονιςμϊν του 2002. το
παράρτθμα Α του παρόντοσ ςχεδίου επιςυνάπτεται δείγμα εντφπου γνωςτοποίθςθ.
φμφωνα με τθν νομοκεςία ζνα εργοτάξιο πρζπει να γνωςτοποιείται όταν θ
προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ μζρεσ και ςε αυτό
απαςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργοδοτοφμενοι ι ο προβλεπόμενοσ
όγκοσ εργαςίασ του εργοταξίου κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια.
 Περίφραξθ του εργοταξίου και κακοριςμόσ ειςόδων και εξόδων.
 Σοποκζτθςθ απαραίτθτθσ ςιμανςθσ (προειδοποιθτικισ, ενθμερωτικισ, απαγορευτικισ)
 Σοποκζτθςθ απαραίτθτων πινακίδων που να αναγράφουν τον μθχανικό, τον εργολάβο
κλπ. βάςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.
 Εγκατάςταςθ χϊρων πρόνοιασ (χϊρο εςτίαςθσ, αποχωρθτθρίων και αποκικθσ
εργοταξίου).
 Φόρτωμα και απομάκρυνςθ των ςκουπιδιϊν και άλλων άχρθςτων υλικϊν
b) Εκςκαφζσ και απομάκρυνςθ εκςκαφζντων χωμάτων
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c)
d)
e)
f)
g)

Ετοιμαςία / ςυναρμολόγθςθ και τοποκζτθςθ καλουπιϊν
Ετοιμαςία και τοποκζτθςθ οπλιςμοφ
Ετοιμαςία και τοποκζτθςθ ςκυροδζματοσ
Σοποκζτθςθ μονϊςεων
Διάφορεσ μεταλλικζσ εργαςίεσ όπωσ:
 Σοποκζτθςθ μεταλλικοφ
 αγωγοφ (ςωλινασ) εκκζνωςθσ
 Κλπ.
h) Γενικι κακαριότθτα των χϊρων μετά το πζρασ των εργαςιϊν.
Όλεσ οι πιο πάνω εργαςίεσ κα γίνουν βάςθ ςυμβολαίου / ςυμφωνίασ που κα γίνουν μεταξφ
του ΦΚ και του εργολάβου που κα αναλάβει το ζργο. Είναι πολφ πικανόν μερικζσ από τισ
εργαςίεσ που αναφζρονται πιο πάνω να μθν απαιτοφνται.

4. Χρονοδιάγραμμα Ζργου
Σο χρονοδιάγραμμα του ζργου (π.χ. οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν) δεν είναι
γνωςτό ςτο παρόν ςτάδιο. Σα χρονοδιάγραμμα κα αποφαςιςτεί αφοφ κατακυρωκεί θ
πρόςφορα ςτο εργολάβο.
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5. Υφιςτάμενο Περιβάλλον, Πιθανοί Κίνδυνοι & Προφυλάξεισ
5.1 Τφιςτάμενο Περιβάλλον
Θ ακριβισ τοποκεςία ανζγερςθσ του μικροφ αποκθκευτικοφ φράγματοσ (weir), ζχει
κακοριςκεί από τον κφριο του ζργου (ΦΚ) και βρίςκεται ςτο υδατο-ρζμα (…) ςτθν περιοχι
NATURA 2000 ΚΟΙΘ ςτθν κοινότθτα Αβδελλζρου (Φφλλο/χζδιο XL/14).
Ωσ εκ τοφτου το υφιςτάμενο περιβάλλον ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί το εργοτάξιο, βρίςκεται
ςε αγροτικζσ περιοχζσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν κφτθ του υδατο-ρζματοσ όπου υπάρχουν κάμνοι
και χόρτα. Θ κζςθ φράγματοσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 100 περίπου μζτρων από τον κφριο
δρόμο Λάρνακασ Αβδελλζρου, και ςυνδζεται με τον κφριο δρόμο μζςω ενόσ πρόχειρου
αγροτικοφ δρόμου. Για το λόγο αυτό δεν κα μετακινιςεισ πεηϊν / παιδιά, θ τροχαία κίνθςθ
(πολφ ελάχιςτθ και για αγροτικοφσ ςκοποφσ).
5.2 Τφιςτάμενοι Πικανοί Κίνδυνοι & Προφυλάξεισ
Επειδι οι εργαςίεσ κα διεξάγουν ςε αγροτικι περιοχι οι πικανοί κίνδυνοι που διατρζχουν οι
εργαηόμενοι είναι κατά κάποιο τρόπο μειωμζνοι, αλλά δεν παφει να υπάρχουν. Για προςταςία
του προςωπικοφ αλλά και τυχόν διερχόμενων πολιτϊν, είναι αναγκαίο οι χϊροι των εργαςιϊν
/ εργοταξίου κα πρζπει να περιφράςςονται περιμετρικά με τθν κατάλλθλθ περίφραξθ (π.χ.
μεταλλικι ςχάρα) και να τοποκετείται θ απαραίτθτθ ςιμανςθ που κα ενθμερϊνει το κοινό για
τθν διεξαγωγι των εργαςιϊν και τουσ διάφορουσ κινδφνουσ (π.χ. εκςκαφζσ, φπαρξθ
μθχανθμάτων κλπ.) που υπάρχουν αλλά και τθν απαγόρευςθ ειςόδου τουσ ςτο χϊρο των
εργαςιϊν (εργοτάξιο).
Οι πάςςαλοι τθσ ΑΘΚ, τθσ ΑΣΘΚ με τα εναζρια καλϊδια που πικανόν να υπάρχουν κοντά ςτο
εργοτάξιο, αποτελοφν ςοβαρό κίνδυνο για τουσ εργαηομζνουσ γιατί οι εργαςίεσ κα διεξάγονται
πολφ κοντά ςε αυτά. Επίςθσ υπάρχει ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ, λόγω επαφισ με τα καλϊδια
και τουσ παςςάλουσ, ςτθν περίπτωςθ που κα χρειαςκεί θ χριςθ μεγάλων (ψθλϊν) οχθμάτων
όπωσ αντλιϊν ςκυροδζματοσ, γερανϊν, μπετονιζρων κλπ.. Γι’ αυτό κα πρζπει να ενθμερωκεί
το προςωπικό του εργοταξίου για τουσ υφιςτάμενουσ κινδφνουσ και να τοποκετθκεί ειδικι
ςιμανςθ που κα τουσ το υπενκυμίηει και κα τουσ κρατεί ςε εγριγορςθ. ε περίπτωςθ που
κεωρθκεί αναγκαία θ διακοπι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα εν λόγω καλϊδια, ο υπεφκυνοσ
αςφάλειασ και υγείασ του εργοταξίου κα πρζπει να αναςτείλουν προςωρινά τισ επικίνδυνεσ
εργαςίεσ και να ζρκουν ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν διακοπι του. Επίςθσ κα
πρζπει να αποφευχκεί θ επαφι των μθχανθμάτων με τουσ παςςάλουσ αλλά και με τα
ςυρματόςχοινα ςτιριξισ τουσ γιατί αυτό πικανότατα να προκαλζςει τθν πτϊςθ τουσ.
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Θ μετακίνθςθ των ςκουπιδιϊν, μπαηϊν, εκςκαφζων υλικϊν, κλπ. που πικανόν να υπάρχουν
ςτο χϊρο του εργοταξίου εγκυμονεί κινδφνουσ για το προςωπικό που κα τα απομακρφνει γιατί
πικανόν να υπάρχουν αιχμθρά αντικείμενα, ι επικίνδυνεσ ουςίεσ που να προκαλζςουν
τραυματιςμό ςτο προςωπικό και βλάβθ ςτον εξοπλιςμό. Τπάρχει ακόμα θ πικανότθτα
φπαρξθσ ερπετϊν (κυρίωσ φιδιϊν) μζςα ςτα χόρτα και ςτα ςκουπίδια, γεγονόσ το όποιο
ενιςχφεται λόγο τθσ κζςθ του ζργου που είναι μζςα ςτθν κφτθ του υδατορζματοσ. Γι’ αυτό κα
πρζπει να γίνει ζνασ καλά οπτικόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί θ φφςθ των ςκουπιδιϊν και να
ενθμερωκεί το προςωπικό για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τα μζτρα προφφλαξθσ.
Ακόμα ζνα ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι θ πικανι φπαρξθ ξερϊν
χόρτων και κάμνων ςτα μζςα ςτθν κφτθ του υδατορζματοσ αλλά και ςτα γφρω χωράφια
πλθςίον του εργοταξίου τα οποία αποτελοφν αιτία για πρόκλθςθ πυρκαγιάσ, ιδιαίτερα κατά
τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Γι’ αυτό ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ κα πρζπει να
ενθμερϊςει το προςωπικό του εργοταξίου να είναι ιδιαίτερα προςεχτικό και να μθν πετά
αναμμζνα τςιγάρα ι οτιδιποτε άλλο μπορεί να προκαλζςει φωτιά. Αν είναι εφικτό, καλό κα
ιταν να γίνει αποψίλωςθ των χόρτων.
Ζνασ άλλοσ πικανόσ κίνδυνοσ είναι θ κλίςθ που κα δοκεί τα αντερείςματα του φράγματοσ. Για
το λόγο αυτό το άτομο ι τα άτομα (μθχανοδθγοί) τα οποία κα αναλάβουν τισ χωματουργικζσ
εργαςίεσ κα πρζπει να είναι ζμπειρα και εκπαιδευμζνα ςε παρόμοιεσ εργαςίεσ και να
χρθςιμοποιιςουν τα κατάλλθλα μθχανιματα / εκςκαφείσ γιατί υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ
ανατροπισ των μθχανθμάτων και καταπλάκωςθσ των ατόμων που τα χρθςιμοποιοφν.
Επιπρόςκετα ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου κα πρζπει να ενθμερϊςουν τουσ
μθχανοδθγοφσ για τουσ διάφορουσ κινδφνουσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Επίςθσ πρζπει να
ελζγξουν τα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ των μθχανθμάτων και τισ επαγγελματικζσ άδειεσ
των μθχανοδθγϊν (όπου απαιτείται).
το χϊρο ανζγερςθσ του φράγματοσ βρίςκετε δίπλα ζνασ αγροτικόσ δρόμοσ, εκτόσ από τα
μζτρα για προςταςία των διερχομζνων που πρζπει να παρκοφν, κα πρζπει επίςθσ να
διαςφαλιςκεί ότι οι εργαςίεσ του εργοταξίου δεν κα επθρεάςουν τθν απρόςκοπτθ χριςθ του
αγροτικοφ δρόμου
ε περίπτωςθ θ ανζγερςθσ φράγματοσ ςε αγροτικι περιοχι όπου πικανό να επιτρζπεται το
κυνιγι, υπάρχει κίνδυνοσ (αν και απομακρυςμζνοσ), να χτυπθκεί κατά λάκοσ κάποιοσ
εργοδοτοφμενοσ από ςφαιρίδια όπλων των κυνθγϊν που πικανόν να βρίςκονται ςτθν περιοχι.
Για το λόγο αυτό υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ κα πρζπει να ζρκει ςε επαφι με τισ
αρμόδιεσ αρχζσ τθσ περιοχισ ζτςι ϊςτε να τοποκετθκεί ςιμανςθ θ οποία να ενθμερϊνει τουσ
κυνθγοφσ ότι το κυνιγι απαγορεφεται πλθςίον των εργοταξίων. Επίςθσ αν κατά τισ μζρεσ του
κυνθγιοφ οι εργαηόμενοι αντιλθφκοφν κυνθγοφσ κοντά ςτο εργοτάξιο να ενθμερϊςουν τισ
αρμόδιεσ αρχζσ και παράλλθλα να ηθτιςουν από τουσ κυνθγοφσ να απομακρυνκοφν.
6

Γενικά αυτό που πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα ςτο εργοτάξιο είναι θ πικανι παρουςία
οχθμάτων και πεηϊν θ οποία από μόνθ τθσ εγκυμονεί πολλοφσ κινδφνουσ. Γι' αυτό, όπωσ ζχει
ιδθ αναφερκεί κα πρζπει να τοποκετθκεί ςωςτι και ςτερεά περίφραξθ και κατάλλθλθ
ςιμανςθ για τθν προςταςία του κοινοφ αλλά και των εργαηομζνων.
5.3 Προειδοποιθτικι και ενθμερωτικι ςιμανςθ
Ο εργολάβοσ κα πρζπει να τοποκετιςει τθν απαραίτθτθ ςιμανςθ για τθν προςταςία του
κοινοφ, των οχθμάτων, των εργαηομζνων κλπ.. Θ ςιμανςθ που κα χρθςιμοποιείται κα είναι
ςφμφωνα με τθν τελευταία ζκδοςθ των προτφπων εγχειριδίων του Σμιματοσ Δθμοςίων Ζργων
και του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ του Τπουργείου υγκοινωνιϊν και Ζργων.
ε κάκε περίπτωςθ ο εργολάβοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςθματοδότθςθσ και
ςιμανςθσ του χϊρου. αν μζςα ςιμανςθσ / ςθματοδότθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα
ακόλουκα:






Πινακίδεσ ςιμανςθσ
Φορθτά μεταλλικά κιγκλιδϊματα
τακερά μεταλλικά κιγκλιδϊματα (ςτακερι περίφραξθ)
Κϊνοι
Φωτεινά ςιματα που κα αναβοςβινουν κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ

Επίςθσ ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται κα πρζπει να φζρει τισ προκακοριςμζνεσ
φωςφορίηοντεσ ταινίεσ και να βρίςκεται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από πλευράσ
κακαριότθτασ όςο και λειτουργικότθτασ.
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6. Υφιςτάμενεσ Υπηρεςίεσ
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ λόγω των εναζριων καλωδίων
και των παςςάλων τθσ ΑΘΚ και τθσ ΑΣΘΚ που πικανόν να υπάρχουν ςτθν περιοχζσ του ζργου.
Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί τα καλϊδια κα είναι ενεργά γι’ αυτό ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και
υγείασ κα πρζπει να βεβαιωκεί ότι κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι
οποιονδιποτε δυςάρεςτων καταςτάςεων (βλζπε παράγραφο 5.2 Τφιςτάμενοι Πικανοί
Κίνδυνοι & Προφυλάξεισ).
Θ παροχι θλεκτριςμοφ ςτα εργοτάξια κα γίνεται είτε με τθ χριςθ γεννιτριασ τθν οποία κα
παρζχει ο εργολάβοσ, είτε με τθν εγκατάςταςθ προςωρινισ παροχισ θλεκτριςμοφ από τθν
ΑΘΚ, είτε από το υφιςτάμενο δίκτυο / εγκατάςταςθ θλεκτριςμοφ που πικανόν να υπάρχει ςτο
χϊρο του εργοταξίου. ε κάκε περίπτωςθ, καλϊδια (extensions) τα οποία κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να ςτερεϊνονται ψθλά για
να αποφεφγεται θ επαφι των εργαηομζνων αλλά και του κοινοφ με αυτά. ε περίπτωςθ που
τα καλϊδια κα διαςταυρϊςουν το αγροτικό δρόμου κα πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ειδικζσ
προςτατευτικζσ ςωλινεσ / καλφμματα.
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7. Επικίνδυνα Υλικά & Ουςίεσ, Είναι Πιθανόν Να Ζρθει Σε Επαφή Το Προςωπικό
7.1 Τλικά Καταςκευισ και επικίνδυνεσ ουςίεσ
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν το προςωπικό του εργολάβου είναι πολφ πικανόν να
χρθςιμοποιιςει (ανάλογα με τισ εργαςίεσ που κα διεκπεραιϊςει) τα πιο κάτω υλικά / ουςίεσ:








Λαδομπογιζσ για το μπογιάντιςμα των μεταλλικϊν επιφανειϊν
Αςφαλτικζσ μονϊςεισ και άλλα υδρομονωτικά υλικά
Σςιμζντο
κυρόδεμα και πρόςμιχτα ςκυροδζματοσ
Πολυουρεκάνθ (π.χ. ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ κουφωμάτων)
Γόμα για κόλλθμα των εξαρτθμάτων (για τθν διεκπεραίωςθ υδραυλικϊν εργαςιϊν)
Γράςο

Για όλα τα επικίνδυνα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να υπάρχουν τα δελτία
δεδομζνων αςφαλείασ (Materials Safety Data Sheets – MSDS), τα οποία ο υπεφκυνοσ
αςφάλειασ και υγείασ του εργολάβου, πρζπει να ενθμερωκεί για τουσ κίνδυνουσ που
εμπεριζχει θ χριςθ των υλικϊν αυτϊν και τουσ τρόπουσ προςταςίασ των εργαηομζνων και του
κοινοφ. Ακολοφκωσ κα πρζπει να ενθμερϊςει τουσ εργαηόμενουσ και να τουσ εφοδιάςει με
όλα τα απαραίτθτα προςτατευτικά μζςα. τθν περίπτωςθ όπου είναι αναγκαία, θ χριςθ
τζτοιων υλικϊν.
7.2 Επικίνδυνα υλικά και άλλεσ ουςίεσ.
Εκτόσ από τα υλικά καταςκευισ τα οποία αναμζνεται να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν, οι εργαηόμενοι πικανόν να ζρκουν αντιμζτωποι και με άλλα επικίνδυνα υλικά /
ουςίεσ κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τουσ και κυρίωσ κατά τισ εργαςίεσ ςε εκςκαφζσ.
Για τθν αποφυγι δυςάρεςτων καταςτάςεων ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ του
εργοταξίου κα πρζπει να ενθμερϊςει το προςωπικό για τουσ πικανοφσ κίνδυνουσ και για τισ
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ που κα πρζπει να πάρουν (π.χ. κατάλλθλθ ενδυμαςία, χριςθ
μάςκασ αναπνοισ, χριςθ ειδικϊν οργάνων για ανίχνευςθ βλαβερϊν αερίων κλπ.).
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8. Μελζτη Του Ζργου
8.1 Αρχζσ και Παραδοχζσ του χεδιαςμοφ / Μζκοδοι Εργαςίασ
Θ καταςκευι του φράγματοσ κα γίνει κυρίωσ με τθ χριςθ ξφλινων καλουπιϊν (τφπου fair face)
τα οποία κα διακζτει ο εργολάβοσ.
Οι αρχζσ ςχεδιαςμοφ ζχουν κακοριςτεί από τον μελετθτι και φαίνονται ςτθ ςτατικι μελζτθ, τα
καταςκευαςτικά ςχζδια και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ μζκοδοσ εργαςίασ που κα
εφαρμοςτεί για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κα ετοιμαςτεί από το Εργολάβο και κα είναι
βαςιςμζνθ πάνω ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ που
κα πάρει ο Εργολάβοσ από το Επιβλζπων Μθχανικό (ΕΜ) του φράγματοσ.
Ο εργολάβοσ, κα πρζπει να εντάξει ςτο πρόγραμμα που κα ακολουκιςει για τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςιϊν, τα πιο κάτω:




Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφάλειασ
Δυνατότθτα παράλλθλθσ εργαςίασ ςε διαφορετικά ςθμεία
Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και προβλεπόμενθ θμερομθνία αποπεράτωςθσ

Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να υποβλθκεί, από το εργολάβο, πρόγραμμα εργαςιϊν, ϊςτε
να υπάρχει απόλυτθ ςυνεργαςία με τθν αςτυνομία και τισ αρμόδιεσ τοπικζσ αρχζσ όπου και
εάν εμπλζκονται.
8.2 χζδια
Σα καταςκευαςτικά ςχζδια του μικροφ αποκθκευτικοφ φράγματοσ (weir) κα δοκοφν ςτο
εργολάβο από το Φιλοδαςικό φνδεςμο Κφπρου (ΦΚ).
8.3 Προςδιοριςμόσ πικανϊν κινδφνων κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν το προςωπικό που κα εργαςκεί κα αντιμετωπίςει οριςμζνεσ
επικίνδυνεσ για τθν αςφάλεια και υγεία τουσ καταςτάςεισ οι οποίεσ δεν είναι δυνατόν να
αποφευχκοφν λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν που πρζπει να γίνουν. Για το ςκοπό ο εργολάβος
που κα εκτελζςει το ζργο κα πρζπει να ετοιμάςει γραπτι εκτίμθςθ των κινδφνων για τισ
επικίνδυνεσ εργαςίεσ που κα διεκπεραιϊςει, και να λάβει όλα τα απαραίτθτα προςτατευτικά
μζτρα. Όπου απαιτείται να αναφζρεται και θ αςφαλισ μζκοδοσ εργαςίασ που κα ακολουκθκεί
για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Θ μελζτθ εκτίμθςθσ των κινδφνων και όλα τα ςχετικά κα
πρζπει να παραδίνονται ςτο υπεφκυνο αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ (που είναι ο Επιβλζπον
Μθχανικόσ του ζργου – Μελζτθσ του ζργου) πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για ζλεγχο.
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Οι διάφορεσ εργαςίεσ που κα λάβουν χϊρα κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και οι οποίεσ
εμπεριζχουν κινδφνουσ για το προςωπικό, το κοινό κλπ. είναι οι ακόλουκεσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χριςθ ςκαλωςιϊν
Εργαςία ςε φψοσ
Εργαςία ςε χϊρο με κόρυβο
Χειρονακτικι Εργαςία
Χριςθ φορθτοφ εξοπλιςμοφ (τράπανα, ςμυρίλια κλπ.)
Χριςθ ανυψωτικοφ τθλεςκοπικοφ μθχανιματοσ, χριςθ forklift και ανυψωτικϊν
πλατφόρμων
7. Χριςθ αεροςυμπιεςτι
8. Αποκικευςθ, χριςθ και διάκεςθ επικίνδυνων ουςιϊν και υλικϊν
9. Χριςθ οχθμάτων και κυκλοφορία τουσ
10. Χριςθ φορθτϊν ςκαλϊν
11. Χριςθ οχιματοσ με γερανό
12. Εργαςία ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ / οδικό δίκτυο
13. Ετοιμαςία και τοποκζτθςθ ςκυροδζματοσ ςτα καλοφπια
14. Χριςθ εκςκαφζων και εργαςία ςε εκςκαφζσ
15. Κατεδαφίςεισ και ςπάςιμο επιφανειϊν
16. Εργαςία κάτω ι δίπλα από θλεκτροφόρεσ γραμμζσ
17. Εργαςία ςε περιβάλλον με ςκόνθ
18. Αποκικευςθ υλικϊν, εργαλείων και εξοπλιςμοφ ςτα εργοτάξια – Διαχείριςθ άχρθςτων
υλικϊν ςτα εργοτάξια
19. Χριςθ γεννιτριασ
20. Χριςθ οχθμάτων ςτα εργοτάξια (αντλίεσ μπετόν, αναμικτιρεσ ςκυροδζματοσ, οχιματα
για φόρτωμα – ξεφόρτωμα κλπ.)
21. Εργαςία ενόσ ατόμου (δουλεφοντασ μοναχόσ)
22. Εργαςία με τθν χριςθ φιαλϊν αερίου και εργαςία με τθ χριςθ υγραερίου
23. Χριςθ θλεκτριςμοφ ςτα εργοτάξια
24. Κόλλθςθ με ιλεκτρα, CO2 κλπ.
25. Τδραυλικζσ και μθχανολογικζσ εργαςίεσ
26. Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ
27. Χριςθ μθχανισ για κόψιμο και λφγιςμα ςιδιρων
28. Εργαςία ςε κλειςτό/περιοριςμζνο χϊρο (π.χ. εκςκαφι)
29. Εργαςία με τθ χριςθ μικροφ οδοςτρωτιρα ι άλλων ‘μικρϊν’ μθχανθμάτων (π.χ.
‘παπφρασ’)
30. Εργαςία με τθ χριςθ ανυψωτικισ πλατφόρμασ
31. Χριςθ εκρθκτικϊν για άνοιγμα εκςκαφϊν, διόδων, ςπάςιμο βράχων κλπ.
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Επιπρόςκετα, για τισ εργαςίεσ που περιγράφονται πιο κάτω ο υπεφκυνοσ του εργοταξίου
πικανόν να πρζπει – αν οι εργαςίεσ αυτζσ κρικοφν υψθλοφ κινδφνου - να ετοιμάςουν (πριν τθν
διενζργεια των εργαςιϊν), αςφαλείσ μεκόδουσ εργαςίασ (Safety Method Statements - SMS) τισ
οποίεσ κα πρζπει ελζγξει ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ (που είναι ο Επιβλζπον
Μθχανικόσ του ζργου – Μελζτθσ του ζργου). Οι αςφαλείσ μζκοδοι εργαςίασ πρζπει να είναι
διακζςιμεσ ςτο εργοτάξιο και ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Οριςμζνεσ από τισ εργαςίεσ που
απαιτοφν ι πικανόν να απαιτοφν τθν ετοιμαςία SMS είναι:









Σοποκζτθςθ/ςυναρμολόγθςθ και αφαίρεςθ/αποςυναρμολόγθςθ ξφλινων καλουπιϊν
Σοποκζτθςθ οπλιςμοφ ςτα καλοφπια
Σοποκζτθςθ ςκυροδζματοσ (χφςιμο μπετόν) ςτα καλοφπια
τιςιμο ςκαλωςιϊν για τθν καταςκευι του φράγματοσ
Εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. Θ ζλλειψθ οξυγόνου είναι ζνασ πολφ ςοβαρόσ
κίνδυνοσ που πικανόν να αντιμετωπίςει το προςωπικό. Για τθν αποφυγι οποιοδιποτε
δυςάρεςτων καταςτάςεων κα πρζπει ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ του
εργοταξίου να μετροφν τθν ποςότθτα του οξυγόνου (εάν απαιτείται) με ειδικό όργανο
και ακολοφκωσ να δίνουν άδεια ςτουσ εργαηόμενουσ να ειςζλκουν ςτουσ
περιοριςμζνουσ χϊρουσ
Χριςθ εκρθκτικϊν για άνοιγμα εκςκαφϊν, διόδων, ςπάςιμο βράχων κλπ.
Οποιαδιποτε άλλθ εργαςία κρίνεται πολφ επικίνδυνθ

το παράρτθμα Β του παρόντοσ ςχεδίου επιςυνάπτεται δείγμα εντφπου που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί από το υπεφκυνο του εργοταξίου για τθν ετοιμαςία SMS. ε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ πικανόν να απαιτείται και ειδικι άδεια εργαςίασ από τον ΕΜ του ζργου πριν τθν
ζναρξθ των εργαςιϊν.
8.4 Σακτοποίθςθ ςτο εργοτάξιο και ςτο χϊρο εργαςίασ
Θ πρόςβαςθ ςτο εργοτάξιο κα γίνεται μζςω των δθμόςιων δρόμων γι’ αυτό ο υπεφκυνοσ του
εργοταξίου κα πρζπει:





Να διατθροφν τουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε τάξθ, τα υλικά ςυγυριςμζνα και τισ διόδουσ
ελεφκερεσ.
Να αποκθκεφουν πάντα ςωςτά τα υλικά για αποφυγι επικίνδυνων καταςτάςεων.
Να απομακρφνουν τα άχρθςτα και εφφλεκτα υλικά πριν προβοφν ςε εργαςίεσ που
μπορεί να προκαλζςουν πυρκαγιά.
Σα ανοίγματα (π.χ. εκςκαφζσ) πρζπει να είναι καλυμμζνα ι περιφραγμζνα

Όλεσ οι εργαςίεσ κα επιτθροφνται από Επιβλζποντα Μθχανικό του φράγματοσ και ο
υπεφκυνοσ του εργοταξίου οφείλει να ακολουκεί τισ οδθγίεσ που κα τουσ δίνει.
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8.5 Ατομικι Προςταςία
Ο υπεφκυνοσ του εργοταξίου οφείλει να διαςφαλίςει ότι το προςωπικό τουσ χρθςιμοποιεί τον
κατάλλθλο εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ ανάλογα με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων που
ενζχονται ςτισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν, όπωσ:








Να φοροφν κράνοσ πάντοτε και ςε κάκε χϊρο ςτο εργοτάξιο.
Να φοροφν παποφτςια ι μπότεσ αςφαλείασ με κζλυφοσ και ςόλα από χάλυβα για να
αποφεφγονται τραυματιςμοί και ςυνκλίψεισ.
Να φοροφν φωςφοροφχα γιλζκα εάν οι εργαςίεσ κα γίνουν κοντά ςτο δρόμο
Να φοροφν γάντια κατάλλθλα για τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται για να αποφεφγονται
αρρϊςτιεσ του δζρματοσ, κοψίματα και τρυπιματα.
Να χρθςιμοποιοφν ωτοαςπίδεσ όπου υπάρχει κόρυβοσ για προςταςία τθσ ακοισ.
Να φοροφν κατάλλθλα ροφχα αν το απαιτοφν οι εργαςίεσ.
Να χρθςιμοποιοφν γυαλιά και προςτατευτικά καλφμματα όταν χρειάηεται για
προφφλαξθ από εκτοξεφςεισ κραυςμάτων.

τον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα πρότυπα με τα οποία πρζπει να ςυνάδουν τα
Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) που κα φοροφν οι εργαηόμενοι ςτα εργοτάξια.

Πινάκασ 1: Πρότυπα για μζςα ατομικισ προςταςίασ
Α/Α

Περιγραφή

Πρότσπο /
Τύπος

1.

Πποζηαηεςηικό κπάνορ

ΕΝ 397

2.

Ωηοαζπίδερ

ΕΝ 352-1

3.

Ωηοκαλύπηπερ

ΕΝ 352-2

4.

Παπούηζια αζθαλείαρ

5.

Γάνηια (για σειπιζμό μεηαλλικών ςλικών και ηλεκηποζςγκολλήζειρ)

6.

Γςαλιά (σπήζη ηλεκηποκίνηηος εξοπλιζμού

7.

Πποζωπίδερ (για ηλεκηποζςγκόλληζη)

8.

Μάζκερ ζωμαηιδίων (για πποζηαζία από ζκόνη)

9.

Μάζκερ αεπίων και αημών, για μπογιάνηιζμα και επικίνδςνερ οςζίερ

ΕΝ 140, 405, 407

10.

Μάζκερ αναπνοήρ και θίληπα για πποζηαζία από ηον αμίανηο ηύπος

FFP3

11.

Φόπμερ επγαζίαρ μιαρ σπήζηρ για πποζηαζία από ηον αμίανηο

ΕΝ 345, 346, 347
ΕΝ 420, 388
ΕΝ 166
ΕΝ 175, 166
EN 149

TYPE 5
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9. Οργάνωςη Των Χώρων Του Εργοταξίου
9.1 θμεία εξόδου και ειςόδου ςτο εργοτάξιο
Σο εργοτάξιο κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον δφο ειςόδουσ / εξόδουσ μία εκ των οποίων κα
χρθςιμοποιείται και από τα οχιματα. Θ τοποκεςία των ειςόδων και εξόδων του εργοταξίου
πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν εγκυμονεί κινδφνουσ για τα διερχόμενα οχιματα, τα
οχιματα του εργοταξίου, τουσ εργαηόμενουσ του εργοταξίου αλλά και το κοινό.
9.2 Διαδρομζσ τροχαίασ / πεηϊν
Όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί πικανόν το εργοτάξιο κα είναι ςε απόςταςθ περίπου 100 μζτρα
από τθν κυρία οδικι αρτθρία που ςυνδζει τθν κοινότθτα Αβδελλζρου με τθν Λάρνακα, και κα
είναι δίπλα από αγροτικό δρόμο. Είναι πολφ πικανό να υπάρχει διζλευςθ οχθμάτων και πεηϊν
κοντά ςτο εργοτάξιο. Για τθν καλφτερθ αςφάλεια των οχθμάτων και των πεηϊν κα
τοποκετθκοφν ειδικά προςτατευτικά και προειδοποιθτικά ςιματα για όςο καιρό κα
διαρκζςουν οι εργαςίεσ.
Θ είςοδοσ ςτο εργοτάξιο κα επιτρζπεται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Οποιοςδιποτε
άτομο εκτόσ του εργοταξίου ειςζρχεται ςτο χϊρο του εργοταξίου κα πρζπει να ςυνοδεφεται
και να ακολουκεί πιςτά τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ.
Ζνα άλλο ςθμείο που πρζπει να προςζξει ο υπεφκυνοσ του εργοταξίου είναι θ διζλευςθ
οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ – πυροςβεςτικισ, αςκενοφόρου, αςτυνομίασ που ςε καμία
περίπτωςθ δεν πρζπει να παρεμποδίηεται.
Όςον αφορά διαδρομζσ τροχαίασ και πεηϊν μζςα ςτα εργοτάξια, λόγω τθσ μικρισ ζκταςθσ του
εργοταξίου δεν κα υπάρχουν ενδεδειγμζνοι χϊροι διακίνθςθσ οχθμάτων και πεηϊν.
9.3 Διευκολφνςεισ πρόνοιασ
Ο εργολάβοσ κα φροντίςει για τθν φπαρξθ υπθρεςιϊν πρόνοιασ όπωσ τουαλζτεσ, γραφείο,
αποκικθ και περιοχι γεφματοσ οι οποίεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το προςωπικό
κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ / εργαςίασ τουσ ςτο εργοτάξιο. Σθν ευκφνθ για τθν
κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων πρόνοιασ κα ζχει ο εργολάβοσ. Οι χϊροι που κα είναι
εγκατεςτθμζνεσ οι υπθρεςίεσ πρόνοιασ κα υποδεικνφονται από τον εργολάβο ςτον ΕΜ του
ζργου πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.
9.4 Ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ
το εργοτάξια κα πρζπει να υπάρχει κουτί πρϊτων βοθκειϊν το οποίο κα είναι υπό τθν
ευκφνθ του υπεφκυνου εργοταξίου. Σο κουτί πρϊτων βοθκειϊν κα είναι εφοδιαςμζνο με όλα
τα απαραίτθτα φάρμακα και ιατρικό εξοπλιςμό (γάηεσ, τςιρότα κλπ.).
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9.5 Ιατρικό Κζντρο
Για το εργοτάξιο κα πρζπει ο υπεφκυνοσ να ορίςει το ιατρικό κζντρο ςτο οποίο κα αποτακοφν
ςε περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ. υνικωσ ωσ ιατρικό κζντρο ορίηεται το Γενικό
Νοςοκομείο τθσ πόλθσ που βρίςκεται το εργοτάξιο. τθν περίπτωςθ των εργοταξίων που
βρίςκονται ςτθν επαρχία ωσ ιατρικό κζντρο ορίηεται το πλθςιζςτερο νοςθλευτικό κζντρο. Σα
τθλζφωνα των ιατρικϊν κζντρων πρζπει να κοινοποιοφνται ςτουσ εργαηομζνουσ.
Επιπρόςκετα, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, το προςωπικό μπορεί να επικοινωνιςει ςτο
κζντρο άμεςθσ ανάγκθσ ςτο τθλζφωνο 112.
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10. Κανονιςμοί Εργοταξίου
Ανεξάρτθτα με τισ εκτιμιςεισ κινδφνου και τισ μεκόδουσ αςφαλείασ που κα ακολουκθκοφν, το
προςωπικό ςτο εργοτάξιο πρζπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψθ τουσ γενικοφσ κανόνεσ /
κανονιςμοφσ αςφάλειασ που υποδεικνφονται πιο κάτω και οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για
όλο το προςωπικό που κα εμπλακεί ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.














ε όλο το προςωπικό που κα εργάηεται ςτο εργοτάξιο κα παρζχεται, από τον εργοδότθ,
ο αναγκαίοσ ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κατάλλθλοσ για κάκε
δραςτθριότθτα. Σθν ευκφνθ για παροχι προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ςτο προςωπικό
των υπεργολάβων ζχουν οι υπεργολάβοι. Ωσ ελάχιςτο, αυτό κα αποτελείται από:
κράνθ αςφαλείασ, παποφτςια αςφαλείασ και γάντια. Επιπρόςκετα κα παραςχεκοφν, αν
κεωρθκεί αναγκαίο, φωςφοροφχα γιλζκα, προςτατευτικά γυαλιά, ηϊνεσ αςφαλείασ,
μάςκα αναπνοισ, φόρμεσ εργαςίασ και ωτοαςπίδεσ. Σα κράνθ, και τα παποφτςια
αςφαλείασ κα φοριοφνται ςυνεχϊσ από όλα τα άτομα που εργάηονται ςτο εργοτάξιο
και ο άλλοσ ατομικόσ εξοπλιςμόσ κα φοριζται όπου και όταν απαιτείται. Ο ατομικόσ
εξοπλιςμόσ προςταςίασ κα πρζπει να ςυνάδει με τα διεκνι πρότυπα τα οποία
φαίνονται ςτον πίνακα 1 (παράγραφοσ 8.5):
Όλεσ οι εργαςίεσ κα περιορίηονται αυςτθρά εντόσ του εργοταξίου, που ορίηονται από
τθν περιμετρικι περίφραξθ τουσ και θ πρόςβαςθ ςε άλλεσ περιοχζσ κα απαγορεφεται.
Οι κανονιςμοί κα ακολουκοφνται πιςτά και πάντοτε. Σο προςωπικό κα ςυμμορφϊνεται
επίςθσ και με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν
εργαςία.
Σο προςωπικό κα ενθμερωκεί για τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ και υγείασ που
ιςχφουν ςτο εργοτάξιο.
Σο εργοτάξιο κα αςφαλίηετε τθ νφχτα, τα ςαββατοκφριακα και τισ αργίεσ για όςο καιρό
διαρκζςουν οι εργαςίεσ.
Σο κοινό και το προςωπικό κα προςτατεφεται από όλεσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ και τισ
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ κατά μικοσ τθσ περιμζτρου του εργοταξίου με περίφραξθ
ορκά αςφαλιςμζνθ.
Αν παρατθρθκεί οποιοδιποτε ελάττωμα ςτα μθχανιματα ι ςτον εξοπλιςμό κα πρζπει
να αποφεφγεται θ χρθςιμοποίθςθ τουσ και να ενθμερϊνεται ο υπεφκυνοσ του
εργοταξίου. Αν το μθχάνθμα / εξοπλιςμόσ ανικει ςε υπεργολάβο τότε πρζπει να
ενθμερϊνεται ο αντιπρόςωποσ του.
ε όλα τα θλεκτρικά εργαλεία κα παρζχεται προςταςία RCD. Ο υπεφκυνοσ του
εργοταξίου κα επικεωρεί τον θλεκτρολογικό εξοπλιςμό κακθμερινά πριν τθ χριςθ του.
Πρζπει να διαςφαλίηεται ότι όλα τα μθχανιματα / εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείτε ςτο
εργοτάξιο (γεννιτριεσ, αεροςυμπιεςτζσ, οχιματα με γερανό, εκςκαφείσ κλπ.) είναι ςε
καλι λειτουργιςιμθ κατάςταςθ.
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Μθχανιματα όπωσ:
- Οχιματα με γερανοφσ
- Αναβατόρια
- Αεροςυμπιεςτζσ (κομπρεςςόροι)
- Οχιματα
που πικανόν να χρθςιμοποιθκοφν ςτo εργοτάξιο κα πρζπει να ζχουν πιςτοποιθτικά
καταλλθλότθτασ για να διαςφαλίηεται θ καλι και λειτουργιςιμθ τουσ κατάςταςθ. Σα
πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ πρζπει να είναι διακζςιμα όταν ηθτθκοφν.
Οι χϊροι του εργοταξίου να διατθροφνται κακαροί και ςυγυριςμζνοι
Όλα τα απορρίμματα / ακακαρςίεσ που πικανόν να προκφψουν κατά τθν διεκπεραίωςθ
των εργαςιϊν κα μαηεφονται από το προςωπικό του εργοταξίου και κα τοποκετοφνται
ςε ειδικό χϊρο που κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο. Σα απορρίμματα / απόβλθτα κα
μεταφζρονται εκτόσ εργοταξίου και κα απορρίπτονται ςε εγκεκριμζνεσ χωματερζσ
μόνο.
Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνονται κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του εργοταξίου οι οποίεσ κα
αναγράφονται ςτο ςυμβόλαιο του ΦΚ με τον εργολάβο. Για εργαςίεσ εκτόσ των ωρϊν
αυτϊν κα πρζπει να παρκεί ζγκριςθ από τον κφριο του ζργου (ΦΚ).
το εργοτάξιο κα υπάρχουν μζςα πυρόςβεςθσ τα οποία κα παρζχονται από τον
εργολάβο. Σο προςωπικό του εργοταξίου υποχρεοφται να ενθμερωκεί για τα
πυροςβεςτικά ςθμεία που κα υπάρχουν ςτο εργοτάξιο και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ.
Ανάλογα με τθ φφςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να επιλζγονται και τα κατάλλθλα μζςα
πυρόςβεςθσ. ε ζνα εργοτάξιο ςυςτινεται να υπάρχουν, εκτόσ από το νερό που
παρζχεται από το δίκτυο, και φορθτοί πυροςβεςτιρεσ οι οποίοι κα χρθςιμοποιθκοφν
ςε περίπτωςθ που διακόπτεται θ παροχι νεροφ αλλά και ςε περίπτωςθ που το νερό
δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν μζςο πυρόςβεςθσ (φωτιά ςε θλεκτρολογικό πίνακα,
φωτιά ςε καφςιμα κλπ.).
ε περίπτωςθ διενζργειασ εργαςίασ που εμπεριζχει ειδικοφσ κινδφνουσ κα πρζπει να
ετοιμάηεται αςφαλισ μζκοδοσ εργαςίασ (Safety Method Statement), από υπεφκυνο και
αρμόδιο άτομο και να δίνεται ςτον υπεφκυνο αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ (που είναι
ο Επιβλζπον Μθχανικόσ του ζργου – Μελζτθσ του ζργου), για ζλεγχο.
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11. Διαδικαςίεσ Επικοινωνίασ Εμπλεκόμενων Στο Ζργο
Για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ κα υπάρχει ςυνεχισ
επικοινωνία μεταξφ του υπεφκυνου αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ (Επιβλζπον Μθχανικόσ) και
του εμπλεκομζνου ςτο ζργο (εργολάβοσ). Οι υπεφκυνοι αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ και του
εργολάβου κα διαςφαλίηουν ότι όλο το προςωπικό που εργάηεται ςτο εργοτάξιο ακολουκεί
τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγείασ και ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ των υπευκφνων.
Για οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτον ςχεδιαςμό του ζργου, ςτο πρόγραμμα εργαςίασ ι και ςτισ
εργαςίεσ, ο υπεφκυνοσ του ζργου (ΦΚ) είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει ζγκαιρα τοω
υπεφκυνο του εργοταξίου για να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν
περίπτωςθ αλλαγισ του προγράμματοσ εργαςιϊν από τθν πλευρά του εργολάβου.
Σο ςυντονιςμό των εργαςιϊν κα ζχει το άτομο που κα οριςτεί από τον εργολάβο οποίοσ κα
είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με τον υπεφκυνο του ΦΚ (Επιβλζπον Μθχανικόσ) για να παίρνει
οδθγίεσ /κατευκυντιριεσ γραμμζσ όταν και όπου απαιτείται.
Επιπρόςκετα ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ και υγείασ του ΦΚ (Επιβλζπον Μθχανικόσ) κα
επικεωρεί, όποτε αυτόσ κρίνει αναγκαίο, το εργοτάξιο και κα κάνει ειςθγιςεισ και υποδείξεισ
ςτο εργολάβο.
Μετά από κάκε ςθμαντικι αλλαγι ςτο πρόγραμμα εργαςιϊν ι ςτισ μεκόδουσ εργαςίασ και
γενικά ςτο όλο ζργο κα πρζπει να ανακεωροφνται τα ςχζδια αςφάλειασ και υγείασ (για το
ςτάδιο τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ) από τα αρμόδια άτομα.
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12. Πληροφορίεσ & Οδηγίεσ Για Την Ετοιμαςία Του Σχεδίου Αςφάλειασ & Υγείασ Στο
Στάδιο Τησ Εκτζλεςησ
Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο εργολάβοσ ο οποίοσ κα εκτελζςει το ζργο κα πρζπει να
ετοιμάςει το ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ για το ςτάδιο τθσ καταςκευισ το οποίο κα πρζπει
να περιζχει τουλάχιςτον τα ακόλουκα:










Πλθροφορίεσ για το ζργο
Πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ και διεφκυνςθ των εργαςιϊν
Χωροταξικά ςχζδια του εργοταξίου
Πρότυπα
Κριτιρια επιλογισ του εργολάβου, υπεργολάβων, αυτοεργοδοτοφμενων, προμθκευτϊν
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλθροφόρθςθ / ςυνεργαςία ςτο εργοτάξιο
Κατάλογο με τισ δραςτθριότθτεσ που ενζχουν κινδφνουσ
Εκτιμιςεισ κινδφνου για όλεσ τισ επικίνδυνεσ δραςτθριότθτεσ
Διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν, ατυχθμάτων και επικίνδυνων
ςυμβάντων
 Διευκετιςεισ για τουσ χϊρουσ υγιεινισ, κακαριςμοφ, αποδυτθρίων και λιψθσ
γευμάτων για τουσ εργαηόμενουσ
 Διευκετιςεισ για τθν ενθμζρωςθ / εκπαίδευςθ εργαηομζνων
 Πλθροφορίεσ για τον τρόπο διαβοφλευςθσ με τουσ εργαηομζνουσ
 Κανονιςμοφσ εργοταξίου
 Οδθγίεσ για ετοιμαςία φάκελου αςφάλειασ και υγείασ
 Διευκετιςεισ για τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ με τισ πρόνοιεσ τθσ νομοκεςίασ, τουσ
κανονιςμοφσ εργοταξίου και το ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ετοιμαςία του χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ
υπάρχουν ςτο ειδικό ζντυπο του Τπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων με τίτλο
‘Οδθγόσ για το ςχζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ ςτα Καταςκευαςτικά Ζργα’.
Αντίγραφα των ςχεδίων αςφάλειασ και υγείασ για το ςτάδιο τθσ καταςκευισ πρζπει να
υπάρχουν πάντα ςτο εργοτάξιο υπό τθν ευκφνθ του υπεφκυνου του εργοταξίου.
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13. Πληροφορίεσ & Οδηγίεσ Για Την Ετοιμαςία Του Φάκελου Αςφάλειασ & Υγείασ Μετά
Την Ολοκλήρωςη Του Ζργου
Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, τα άτομα / εταιρία που εκτζλεςαν το ζργο είναι
υποχρεωμζνα να ετοιμάςουν το φάκελο αςφάλειασ και υγείασ του ζργου το οποίο
διεκπεραίωςαν. Όςον αφορά τισ πλθροφορίεσ που κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτο φάκελο
αςφάλειασ και υγείασ μετά τθν ολοκλιρωςθ του όλου ζργου, είναι υποχρζωςθ του εργολάβου
να τισ ςυλλζξουν. Επίςθσ όλοι οι υπεργολάβοι που κα εμπλακοφν ςτθν ολοκλιρωςθ των
εργαςιϊν ζχουν υποχρζωςθ να παρζχουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτον κφριοσ
εργολάβο για τθν ετοιμαςία των φακζλων.
Οι φάκελοι αςφάλειασ και υγείασ των ζργων κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν (όπου
εφαρμόηεται), τουλάχιςτον τα ακόλουκα:








Σα τελικά ςχζδια των ζργων
Σα εγχειρίδια / οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ όλου του εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων
τα οποία πικανϊν να εγκαταςτακοφν ςτο ζργο (π.χ. εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ
αντλιϊν, κλπ.)
Αντίγραφο του ςυμβολαίου του ζργου
Οδθγίεσ / πλθροφορίεσ που αφοροφν πικανζσ μελλοντικζσ εργαςίεσ
Αντίγραφα των ςχεδίων αςφάλειασ και υγείασ που ετοιμάςτθκαν ςτο ςτάδιο τθσ
μελζτθσ και ςτο ςτάδιο τθσ καταςκευισ
Πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ του ζργου δθλαδι:
- Κφριο του ζργου (ιδιοκτιτθ)
- Μελετθτι
- Κφριο εργολάβο
- Τπεργολάβουσ
- Προςωπικό που εργάςτθκε για ολοκλιρωςθ των ζργων
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14. Κριτήρια Επιλογήσ Εργολάβου / Υπεργολάβων
Ο κφριοσ του ζργου (ΦΚ), ζχει κακορίςει τα κριτιρια για τθν επιλογι των εργολάβων /
προμθκευτϊν του. κοπόσ του είναι να διαςφαλίςει τθν ςυνεργαςία του με άτομα / εταιρίεσ οι
οποίεσ μποροφν να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ του και παράλλθλα να πλθροφν τα κριτιρια
αςφάλειασ και υγείασ που ζχει κζςει και ακολουκεί το ΦΚ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του.
Σα κριτιρια που ζχει κζςει το ΦΚ για τθν επιλογι του εργολάβου / προμθκευτϊν του είναι:
1. Θ άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ του εργολάβου (όπου αυτό εφαρμόηεται)
2. Οι δουλειζσ που ζχει εκτελζςει ςτο παρελκόν
3. Σο προςωπικό που διακζτει και κατά πόςον είναι εκπαιδευμζνο, ζμπειρο και νόμιμο
(εγγεγραμμζνο ςτο ταμείο των κοινωνικϊν αςφαλίςεων, άδεια παραμονισ/εργαςίασ
ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν, κλπ.)
4. Tο προςωπικό του να κατζχει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ άδειεσ για τα οχιματα
/ μθχανιματα τα οποία διακζτει και κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο εργοτάξιο. Οι
επαγγελματικζσ άδειεσ είναι υποχρεωτικζσ για άτομα τα οποία χειρίηονται οχιματα /
μθχανιματα τα οποία το μεικτό τουσ βάροσ (βάροσ μθχανιματοσ / οχιματοσ ςυν το
βάροσ του φορτίου ) υπερβαίνει τα 7500Kg.
5. Σα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν. Σα
μθχανιματα που απαραίτθτα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ
είναι:
• Αναβατόρια (πρζπει να επικεωροφνται κάκε 6 μινεσ)
• Γερανοί (πρζπει να επικεωροφνται κάκε 12 μινεσ)
• Αεροςυμπιεςτζσ (πρζπει να επικεωροφνται κάκε 26 μινεσ)
• Οχιματα (πρζπει να επικεωροφνται κάκε 24 μινεσ)
Σα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ ελζγχονται από τον υπεφκυνο αςφάλειασ και υγείασ του
ΦΚ για να βεβαιωκεί για τθν εγκυρότθτα τουσ. Αν ο υπεφκυνοσ κρίνει αναγκαίο, μπορεί να
ηθτιςει από τον εργολάβο να προςκομίςει τα διάφορα μθχανιματα / εξοπλιςμό του για
ζλεγχο.
Αφοφ αξιολογθκοφν οι υποψιφιοι και καταλιξει ο ΦΚ να επιλζξει ζνα από αυτοφσ, τότε
ενθμερϊνεται για τουσ κανονιςμοφσ τουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί. Για το
ςκοπό αυτό ο ΦΚ πικανόν να ετοιμάςει ειδικό ζγγραφό το οποίο να υπογράφεται από το
εργολάβο και το οποίο να διαςφαλίηει τθν ςυμμόρφωςθ τουσ με τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ
και υγείασ του ΦΚ αλλά και με τθν ςχετικι νομοκεςία περί επαγγελματικισ αςφάλειασ και
υγείασ. Όςον αφορά τθν προμικεια επικίνδυνων υλικϊν (π.χ. χθμικά, μπογιζσ κλπ.), ο
εργολάβοσ πρζπει να ηθτά από τουσ προμθκευτζσ να προςκομίςουν τα δελτία δεδομζνων
αςφαλείασ των υλικϊν (MSDS) για ζλεγχο και ακολοφκωσ να προβαίνουν ςτθν παραγγελία
τουσ.
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15. Παράρτημα Α: Ζντυπο Γνωςτοποίηςη Εργοταξίου
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16. Παράρτημα Β: Ζντυπο SMS
Αζθαλήρ Μέθοδορ Επγαζίαρ – Safety Method Statement (SMS)
Τίηλορ
Έπγος:
Απιθμόρ
Επγαζίαρ:
Τοποθεζία:
Πεπιγπαθή Επγαζίαρ / Σκοπόρ

Πιθανοί Κίνδςνοι

Μησανήμαηα και εξοπλιζμόρ πος θα σπηζιμοποιηθούν

Πποζωπικό πος θα εμπλακεί ζηην επγαζία

Απαιηούμενερ εκηιμήζειρ κινδύνος

Μεθοδολογία εκηέλεζηρ επγαζίαρ
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