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Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
 

Φ. Α. Υ.   
 
 
  
 
 
 

Τίτλος Έργου:  
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΛΑΓΙΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

 
 
Εργοδότης - Κύριος Έργου:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ   
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α1.   ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
 Α2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α3.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Α4.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 

ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Β3.   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
 Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 Β5.   ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 Β6.   ΣΧΕ∆ΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
 

ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 Γ1.   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
 ∆1.   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 ∆2.   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
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ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Α1.   ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
Το παρόν ΦΑΥ αναφέρεται και καλύπτει, καθ' όλη την διάρκεια ζωής του, το δηµιουργούµενο έργο, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω. Πλέον συγκεκριµένα, το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΓΙΟ∆ΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ". 
 

 
 

Α2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο χωροθετείται  στο ∆ήµο Μυκόνου, στην περιοχή πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιων στο 
Νέο Λιµένα Μυκόνου.  
 

Α3.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κωδ. 
Τµ. 
Έργου 

Κωδ. 
Μέρους 

Κατασκευή Νο Άδειας 
/Σύµβ. 

Ηµ/νία Έγκρ. Ιδιοκτήτης % Ηµ.Κτήσης Σχέδια            

      ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
  

100   

 

 
 

 

Α4.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 
A/A Όνοµα Ιδιότητα Έδρα Ηµεροµηνία             
0  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   

 



  

 4 από 8 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ανέθεσε στον ............. την αντικατάσταση κυβόλιθων 
και συντήρηση πλακοστρώσεων στην περιοχή πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιων στο νέο Λιµένα Μυκόνου. 
 
 

Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ,  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 
Β3.   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις διαµορφώσεις που θα διενεργηθούν στα πλαίσια της κατασκευής του έργου 
«Αντικατάσταση κυβόλιθων και συντήρηση πλακοστρώσεων στη περιοχή πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιων 
στο νέο Λιµένα Μυκόνου», ώστε αυτή να γίνει προσβάσιµη και ασφαλής για τους χρήστες µετά τις ζηµιές που 
προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τη συνεχή χρήση της. Η εφαρµογή της περιλαµβάνει τις 
διαµορφώσεις των χερσαίων χώρων του νέου λιµένα έκτασης 1,50 περίπου στρέµµατος, µήκους 170,00 
µέτρων περίπου και µέσου πλάτους 10,00 µέτρων. Η περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται µεταξύ της πύλης 
εισόδου στη περιοχή Σένγκεν έως την εσωτερική πύλη διαχωρισµού και περιλαµβάνει µόνο τη ζώνη 
στάθµευσης και κυκλοφορίας οχηµάτων. 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Λόγω της µεγάλης χρήσης και των δυσµενών συνθηκών που επικρατούν στη περιοχή (άνεµος, θαλάσσιο 

περιβάλλον, κλπ) έχουν προκληθεί εκτεταµένες ζηµιές στην οδοστρωσία. Συγκεκριµένα, σε εκτεταµένη 

επιφάνεια οδοστρωσίας η άνω επιφάνεια των κυβόλιθων έχει φθαρεί, καθιστώντας τους επικίνδυνους, ενώ σε 

άλλα σηµεία έχουν αποκολληθεί µαζί µε τη στρώση έδρασής τους.  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Καθαιρέσεις 

Η περιοχή πλαγιοδέτησης κρουαζιεροπλοίων που αποτελείται από επίστρωση κυβόλιθων καθαιρείται. 

Οµοίως, θα καθαιρεθεί η επίστρωση από πλάκες µαρµάρου καθ’ όλο το µήκος της ζώνης καθαίρεσης. Οι 

εργασίες καθαίρεσης είναι οι παρακάτω: 

− Καθαίρεση όλων των κυβόλιθων τύπου «PAVE», καθώς και της άµµου ενσφήνωσής τους και αποµάκρυνσή 

τους. Στα όρια της περιοχής οι κυβόλιθοι θα εξαχθούν µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην υπάρξει φθορά 

στην οριoθέτηση από πλάκες µαρµάρου. Η καθαίρεση θα γίνει µε συνήθη τρόπο καθαίρεσης (βλ. Μηχανικά 

µέσα). 

− Καθαίρεση της στρώσης άµµου, αποµάκρυνσή της και καθαρισµός της πλάκας υπόβασης από σκυρόδεµα. 

Η καθαίρεση θα γίνει µε συνήθη τρόπο καθαίρεσης.  
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− Καθαίρεση των µαρµάρινων πλακών που είναι σε επαφή µε τους κυβόλιθους και απόρριψή τους.  

− Καθαίρεση δοκίδων οριoθέτησης θέσεων στάθµευσης από σκυρόδεµα και αποµάκρυνσή τους.  

Οι εργασίες καθαίρεσης θα γίνουν µε την κατάλληλη προσοχή αποφυγής φθορών στο χώρο του Λιµένα. Ο 

ανάδοχος αναλαµβάνει την αντικατάσταση οποιασδήποτε φθοράς προκληθεί από τις εργασίες.  

Σκυροδέµατα 

• Πλάκα βάσης επιστρώσεων 

Η εφαρµογή των προβλεποµένων στην αρχιτεκτονική µελέτη τελικών επιφανειών των επιστρώσεων (µε 

κυβολίθους σκυροδέµατος ή µε χυτό σκυρόδεµα) προϋποθέτει ανθεκτική υπόβαση. Βασική παράµετρος για 

την επιτυχία του σχεδιασµού της πλάκας βάσης αποτελεί προφανώς η µη ύπαρξη καθιζήσεων. Στην 

περίπτωση προυπαρχόντων τοπικών µικροκαθιζήσεων ή µικροαστοχιών της πλάκας υπόβασης ή φθορών 

κατά την αποµάκρυνση των κυβόλιθων και των οριοδεικτών, αυτές θα πρέπει να αντιµετωπισθούν και να 

εξαληφθούν έγκαιρα, δηλαδή πριν την κατασκευή των τελικών επιφανειών.  

Εκ παραλλήλου, κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου, η ύπαρξη πλάκας υπόβασης αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο οργάνωσης και ελέγχου του εργοταξίου και κατ´ επέκταση και της ποιοτικής διασφάλισης της όλης 

κατασκευής. Η πολυσύνθετη αρχιτεκτονική δοµή των τελικών επιφανειών επιβάλλει σε κάθε περίπτωση την 

ύπαρξη σταθερού υποβάθρου εργασίας ενόψη του µεγάλου αριθµού επιµέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων 

(pαve, διαδρόµων κίνησης πεζών, µαρµάρινες επιστρώσεις, διελεύσεις δικτύων, εναλλαγές υλικών κ.λ.π.). 

Με την πλάκα υπόβασης δίδεται η ακριβής διαµόρφωση των ρύσεων, της τελικής επιφάνειας, στοιχείο 

ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς η µελέτη βασίζεται κυρίως σε επιφανειακή απορροή από τις χερσαίες επιφάνειες.  

Τέλος, αφού προηγηθούν οι καθαιρέσεις της ανωδοµής και καθαρισθεί από την άµµο, σε επαφή µε τα 

κράσπεδα και τις πλάκες µαρµάρου, θα κατασκευασθεί πλάκα ποιότητας C16/20 και πάχους 5 εκατοστών η 

οποία θα περικλείει την επίστρωση κυβολίθων. Η πλάκα θα έχει πλάτος σε όλο το µήκος της 1 µέτρο, πάνω 

στην οποία στη συνέχεια θα γίνουν οι διάδροµοι κίνησης πεζών, ενώ θα ακολουθεί τις ρύσεις της υπόβασης. 

Η κατασκευή θα πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις τρόπους παραγωγής, µεταφοράς, διάστρωσης, 

σκυροδέτησης, κλπ σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ. 

• ∆ιαµόρφωση λωρίδας κίνησης πεζών & ΑΜΕΑ                  

Αφού σκυροδετηθεί η πλάκα βάσης και έχει περάσει ικανό χρονικό διάστηµα ώστε να αποκτήσει τις 

απαιτούµενες αντοχές, θα σκυροδετηθεί πλάκα ποιότητας C20/25 από εξ ελαφρώ οπλισµένoυ χυτού 

σκυροδέµατος  µε πλέγµα Τ-131, συνολικού πάχους 10 εκατοστών. Η άνω επιφάνεια της πλάκας κίνησης 

πεζών θα έχει την ίδια στάθµη µε αυτή των κυβόλιθων µε τις οποίες θα γειτνιάζει, χωρίς να δηµιουργείται 

αναβαθµός. Επιπλέον, η ρύση θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η επιφανειακή απορροή των οµβρίων 

από την επιφάνεια τους προς τα φρεάτια απαγωγής. Από την είσοδο της περιοχής πλαγιοδέτησης έως τη 

µεσαία σιδερένια πύλη, ανατολικώς ο διάδροµος πλάτους 1 µέτρου και µήκους 145 µέτρων θα είναι χρώµατος 

πράσινου. Αντίστοιχα ο διάδροµος δυτικώς, µήκους 165 µέτρων, θα είναι χρώµατος κόκκινου σύµφωνα µε τη 

µελέτη. Και οι 2 ζώνες κίνησης θα διαθέτουν οριζόντια σήµανση-πληροφόρηση. Η κατασκευή θα 

πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις τρόπους παραγωγής, µεταφοράς, διάστρωσης, σκυροδέτησης, κλπ 

σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ.  
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Επιστρώσεις 

Οι προς συντήρηση χώροι της περιοχής Σένγκεν του νέου λιµένα είναι: 

� οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων 

� οι χώροι στάθµευσης. 

• Επιστρώσεις οδών κυκλοφορίας λιµενικής ζώνης 

 
1. Οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων επιστρώνονται µε τεχνητούς κυβόλιθους τύπου “Pavé”, 

χρώµατος κυρίως γκρι, οι οποίοι τοποθετούνται κατά διάφορες διατάξεις που φαίνονται στα 

σχέδια, όπως κυκλική, και µορφή βεντάλιας.  

2. Οι τεχνητοί κυβόλιθοι και η άµµος ενσφήνωσής τους διαστρώνονται πάνω σε υπάρχουσα 

πλάκα υπόβασης εξ ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος, κατηγορίας C16/20, η οποία 

επιτρέπει την ανάληψη των φορτίων της βαρειάς κυκλοφορίας του λιµένος χωρίς εµφάνιση 

καθιζήσεων και απαίτηση συνεχούς και δαπανηρής συντήρησης των κυβολίθων. 

3. Οι κυβόλιθοι περικλείονται ανατολικώς και δυτικώς από το διάδροµο πεζών, ενώ στην 

εσωτερική πλευρά τους οριοθετούνται είτε από υφιστάµενους κυβόλιθους είτε από µαρµάρινα 

κράσπεδα. Αντίστοιχα από την πύλη εισόδου έως τη µεσαία πύλη οριοθετούνται από πλάκες 

µαρµάρου.  

4. Καθ’ όλο το µήκος της περιοχής πλαγιοδέτησης κρουαζιεροπλοίων στο σηµείο επαφής των 

κυβόλιθων µε τις περιµετρικές πλάκες λευκού µαρµάρου προς το κρηπίδωµα θα 

κατασκευασθεί διάδροµος από σκυρόδεµα συνολικού µήκους περίπου 310,00µ και πλάτους 

1,00µ για την άνετη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.  

5. Οι προβλεπόµενες ρύσεις της τελικής επιφανείας των δαπέδων του έργου µορφώνονται από 

τις υποκείµενες στρώσεις οδοστρωσίας.  

• Επιστρώσεις µε ένθετες κροκάλες (Βοτσαλόστρωση) 

Η περιοχή πλαγιοδέτησης κρουαζιεροπλοίων που αποτελείται από κυβόλιθους οριοθετείται από ισοµεγέθεις 
πλάκες µαρµάρου. Οι πλάκες αυτές θα καθαιρεθούν και στη θέση τους θα γίνει διάδροµος από επίστρωση µε 
χειρόθετες λευκές κατά κύριο λόγο κροκάλες. Οι κροκάλες θα είναι ποταµίσιες ή θαλάσσιες διαµέτρου 5-10 
εκατοστών και θα τοποθετηθούν σε λευκή τσιµεντοκονία πάχους µέχρι 5 εκατοστών. Οι κροκάλες θα 
τοποθετηθούν δια χειρός ¨κολυµβητές¨ επί της νωπής ισχυρής τσιµεντοκονίας 600χγρ. εκ λευκών αδρανών 
και λευκού τσιµέντου. Έπειτα θα γίνεται συµπίεσή τους καθώς και επίπαση της τελικής επιφάνειας δια λευκού 
τσιµέντου προς δηµιουργία οµοιογενούς καλαίσθητης επιφάνειας. Ο διάδροµος που θα δηµιουργηθεί θα είναι 
πλάτους περίπου 0,60 µέτρων και µήκους περίπου 105 µέτρων, ενώ θα διαθέτει ρύση για να επιτυγχάνεται η 
επιφανειακή απορροή προς τη θάλασσα. Η τελική τους στάθµη θα είναι ίδια µε αυτή των κυβόλιθων. 

 
 

Β5.   ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Κατηγορία Τίτλος Παραδοχής Είδος Παραδοχής Τιµή             

 

 
Β6.   ΣΧΕ∆ΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
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ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Γ1.   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 
Υλικό Κίνδυνος Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 
Απορρίµµατα ακάλυπτα ή 
σε µεγάλες ποσότητες και 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 

Επικίνδυνη η έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες, 
αυτανάφλεξη, εστία 
ανάπτυξης εντόµων 

Κάλυψη και εν κλειστώ 
αποθήκευση, τακτική και 
συχνή αποµάκρυνση, 
µέτρα κατά τον χειρισµό 

  

Πλαστικά οικοδοµικά υλικά 
γενικά 

Επικίνδυνες ουσίες κατά 
την πυρκαγιά 

Μέτρα πυροπροστασίας, 
αποκαπνισµού χώρου 

  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
∆1.   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

Εργασία ∆ιαδικασία Χώρος Σχέδια 
Εργασία µε έκθεση σε χηµικό 
παράγοντα (οικοδοµικά υλικά, 
µυοκτονίες, απεντοµώσεις, 
παραγωγική διαδικασία) 

 Προηγείται η αναγνώριση του 
επικίνδυνου παράγοντα από το 
Μηχανικό  

  

  Προσδιορίζονται οι τρόποι εισόδου 
του παράγοντα στον άνθρωπο και οι 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον  

  

  Εκτιµάται η έκθεση στον παράγοντα 
των εργαζοµένων και περιοίκων και ο 
τρόπος αποφυγής (πχ αερισµός)  

  

  Επιλέγονται τα κατάλληλα Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας µε γνώµονα την 
ελάχιστη επιβάρυνση και κίνδυνο του 
εργαζοµένου  

  

  Η εργασία επιβλέπεται    

  Τυχόν επικίνδυνα κατάλοιπα ή 
απορρίµµατα αδρανοποιούνται και 
στέλνονται προς ασφαλή απόθεση.  

  

 Μόνον έµπειρα και εκπαιδευµένα 
άτοµα θα εµπλέκονται σε τέτοιες 
εργασίες. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




