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ΤΜΗΜΑ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

1.

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Ο

παρόν

Φάκελος

Ασφάλειας

και

Υγείας

(Φ.Α.Υ.)

αφορά

στα

λιμενικά

έργα

αποκατάστασης και ενίσχυσης της υφιστάμενης θωράκισης στο λιμένα Μαλαγαρίου, ο
οποίος έχει υποστεί ζημιές.
1.1

Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης– Ιστορικό Μελέτης

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τις κάτωθι εργασίες ανά ειδικότερη περιοχή
παρέμβασης:
1.














2.

Αποκατάσταση του κρηπιδοτοίχου σε θέσεις όπου διαπιστώνεται απόκλιση των
στηλών από τη θεωρητική κατακόρυφο:
Αποξήλωση/καθαίρεση της ανωδομής μέχρι βαθμού αποκαλύψεως της άνω παρειάς
του κορυφαίου ογκολίθου εκάστης στήλης σε τμήμα μήκους 36m.
Διάνοιξη έντεκα οπών διαμέτρου Φ800mm σε έντεκα (11) στήλες του κρηπιδοτοίχου,
οι οποίες θα εκκινούν από τη στέψη των κορυφαίων ογκολίθων και θα απολήγουν
περί το μέσον των ογκολίθων έδρασης εκάστης στήλης.
Τοποθέτηση εντός των οπών κλωβού οπλισμού και σκυροδέτηση αυτών προς
σχηματισμό φρεατοπασσάλου.
Αποξήλωση των βλαφθέντων εκ σκυροδέματος επιστρώσεων όπισθεν της
ανωδομής.
Εκσκαφή των έξαλων επιχώσεων και του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος
όπισθεν της ανωδομής μέχρι τη στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Σκυροδέτηση της ανωδομής προς σχηματισμό ενιαίου κεφαλοδέσμου.
Σε κάθε δεύτερο εγκατεστημένο φρεατοπάσσαλο προβλέπεται η σκυροδέτηση
κάθετα στο μέτωπο της ανωδομής ισχυρά ορθογωνικής δοκού δίκη ελκυστήρα
διαστάσεων 6,00 x 0,80 x 0,95m. Οι σχηματιζόμενες δοκοί συνδέονται σε δοκό
«αντιστήριξης» ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 36,00 x 0,80 x 0,95m η οποία
οδεύει παράλληλα στο μέτωπο της ανωδομής.
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας.
Σκυροδέτηση δαπέδων κυκλοφορίας από ελαφρά οπλισμένη πλάκα εκ
σκυροδέματος.
Αποκατάσταση ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ:

Μελετητής: ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.
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4.

Καθαίρεση της υφιστάμενης ράμπας, της ανωδομής του κρηπιδοτοίχου και των
χερσαίων επιστρώσεων. Η καθαίρεση θα υλοποιηθεί σε τμήμα μήκους 42,90m
περίπου.
Εκσκαφή των υφιστάμενων επιχώσεων και του ανακουφιστικού πρίσματος έως τη
στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Σκυροδέτηση της ανωδομής προς διαμόρφωσης της νέας ράμπας σε τρία διακριτά
τμήματα (φάσεις). Η νέα ράμπα σχεδιάζεται ελαφρώς μετατοπισμένη προς τα βόρεια
για τη διευκόλυνση των διενεργούμενων ελιγμών από τα βαρέα οχήματα, το δε
ωφέλιμο πλάτος αυτής διαμορφώνεται στα 30m.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σκυροδέτησης ακολουθεί η διάστρωση μη
υφαντού γεωυφάσματος άνωθεν του πληρωθέντος υλικού του ανακουφιστικού
πρίσματος
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας.
Σκυροδέτηση δαπέδων κυκλοφορίας από ελαφρά οπλισμένη πλάκα εκ
σκυροδέματος.
Τα πλευρικά όρια της ράμπας κάθετα στο μέτωπο της ανωδομής διαμορφώνονται
από ορθογωνικές δοκούς εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
Αποκατάσταση των χερσαίων χώρων/δαπέδων κυκλοφορίας όπισθεν της ανωδομής:
Αποξήλωση των υφιστάμενων εκ σκυροδέματος επιστρώσεων όπισθεν της
ανωδομής στο σύνολο του Προβλήτος και σε ζώνη πλάτους 6,80m περίπου.
Απόξεση – Αποξήλωση των υφιστάμενων ασφαλτικών επιστρώσεων μέχρι το κανάλι
απορροής ομβρίων και τον συρματόπλεκτο φράχτη.
Εκσκαφή των υφιστάμενων επιχώσεων και του ανακουφιστικού πρίσματος έως τη
στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ.
Διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος στην τελική στάθμη της εκσκαφής και
λιθορριπής φίλτρου κατάλληλης διαβάθμισης.
Πλήρωση του ανακουφιστικού πρίσματος και διάστρωση μη υφαντού διαχωριστικού
γεωυφάσματος.
Επίχωση με καλά διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό και διάστρωση των στρώσεων
υποδομής της οδοστρωσίας ανά περιοχή παρέμβασης.
Στη ζώνη πλάτους 6,80m ακολουθεί η σκυροδέτηση ελαφρά οπλισμένης πλάκας εκ
σκυροδέματος, ενώ αντίστοιχα στο υπολειπόμενο τμήμα μέχρι το κανάλι η διάστρωση
των ασφαλτικών στρώσεων.
Οι τελικές στάθμες των δαπέδων θα διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων στο υφιστάμενο κανάλι που διατρέχει
σχεδόν παράλληλα τον Προβλήτα και εκβάλει στα εκατέρωθεν πλευρικά
κρηπιδώματα.
Εργασίες για την αποκατάσταση της έδρασης του κρηπιδοτοίχου και την αναβάθμιση
του εγκατεστημένου συστήματος προστασίας ποδός του Προβλήτος:

Μελετητής:…………………………..
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Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και επισκευής του Προβλήτος,
προβλέπεται η πλήρωση των διαπιστωμένων ευμεγεθών υποσκαφών στην
έδρασή του και η αναβάθμιση του εγκατεστημένου συστήματος προστασίας
ποδός, προκειμένου αυτό να ανταπεξέλθει στα επαυξημένα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων Ε/Γ-Ο/Γ. Οι εν λόγω εργασίες
υλοποιήθηκανι σε τρεις διακριτές κατασκευαστικές φάσεις (εργολαβίες), με την
ολοκλήρωση των οποίων το προβλεφθέν σύστημα προστασίας καλύπτει μήκος
περί τα 152m εκ των 200m που αντιστοιχούν στο συνολικό μήκος του
Προβλήτος. Παρά το γεγονός ότι στα υπολειπόμενα 48m (αντιστοιχούν σε δύο
τμήματα περί το βόρειο και νότιο άκρο του Προβλήτος) δεν διαπιστώνονται
υποσκαφές στην έδραση του κρηπιδοτοίχου, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της
προταθείσας λύσης και στα εν λόγω τμήματα, προκειμένου να υπάρξει ένα
ενιαίο σύστημα προστασίας ποδός, εναρμονισμένο με τις τρέχουσες ανάγκες
που επιβάλλει η ναυσιπλοΐα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι κάτωθι εργασίες:










5.

Άρση των πλακών προστασίας ποδός έμπροσθεν των στηλών του
κρηπιδοτοίχου.
Διαμόρφωση/εκσκαφή του πυθμένα σε ζώνη πλάτους 11,85m έμπροσθεν των
στηλών του κρηπιδοτοίχου και έως την στάθμη των -9,25m από τη Μ.Σ.Θ.
Εκσκαφή αύλακα με πλάτος πυθμένα ορύγματος 2m στην στάθμη των -10m
από τη Μ.Σ.Θ. σε απόσταση 12,85m έμπροσθεν της κρηπίδος.
Διάστρωση γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής 300 kN/m καθ’ όλη την
επιφάνεια του ορύγματος.
Διάστρωση λιθορριπής έδρασης πάχους 0,75m από λίθους βάρους 20-100kg.
Διάστρωση γεωπλέγματος εφελκυστικής αντοχής 40kN/m στην άνω επιφάνεια
της διαμορφωμένης στρώσης λιθορριπής έδρασης.
Τοποθέτηση διάτρητων πλακών προστασίας ποδός εξ οπλισμένου
σκυροδέματος ποιότητας C30/37 διαστάσεων 4,75x3,0x0,50m.
Ύφαλη σκυροδέτηση στο κενό μεταξύ των πλακών προστασίας ποδός και του
κρηπιδοτοίχου.
Διάστρωση φυσικών ογκολίθων ατομικού βάρους 2-3tn για την προστασία του
προς τη θάλασσα πέρατος των πλακών. Το πλάτος της στέψης πρίσματος
προβλέπεται ίσο με 3m διαμορφωνόμενο από τρεις (3) φ.ο. της συγκεκριμένης
κατηγορίας. Η στέψη του πρίσματος τοποθετείται στη στάθμη των -8m από
Μ.Σ.Θ.
Αντικατάσταση υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος:
Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών για
την αποκατάσταση του κρηπιδοτοίχου σε αριθμό στηλών οι οποίες αποκλίνουν
από τη θεωρητική κατακόρυφο καθώς για την αποκατάσταση των δαπέδων
κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων του Προβλήτος.
Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίθηκαν σκόπιμες κατόπιν εκτέλεσης δοκιμαστικών
τομών στα πλαίσια των εν εξελίξει εργολαβιών, από τις οποίες προέκυψε η
ανάγκη για μερική αντικατάσταση του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος
προς εξασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών έδρασης των δαπέδων κυκλοφορίας
καθ’ όλη την έκταση του Προβλήτος και την ενίσχυση της σεισμικής
συμπεριφοράς του κρηπιδοτοίχου.

Μελετητής:…………………………..
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Η εκσκαφή του υλικού του ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν της ανωδομής
θα υλοποιηθεί μέχρι τη στάθμη -4,50m από το μηδέν της Γ.Υ.Σ. Ο πυθμένας
της εκσκαφής θα διαμορφωθεί με πλάτος 1,20m περίπου από το οπίσθιο όριο
του κρηπιδοτοίχου, ενώ αντίστοιχα το πρανές θα διαμορφωθεί με κλίση 4:3
(οριζόντια/κατακόρυφος). Στην τελική στάθμη της εκσκαφής προβλέπεται η
διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια
διεύθυνση 500kN/m. Εντός του διανοιχθέντος ορύγματος προβλέπεται η
διάστρωση λιθορριπής φίλτρου διαβάθμισης 0,50-20kg με πάχος στρώσης
50cm και η εν συνεχεία πλήρωσή του με λιθορριπή ατομικού βάρους 20-100kg.
Στην στέψη του πληρωθέντος πρίσματος προβλέπεται η διάστρωση μη
υφαντού διαχωριστικού γεωυφάσματος βάρους 300gr/m2.

Στο πλαίσιο των εργασιών για την αποκατάσταση της ανωδομής, προβλέπεται και η
ενίσχυση και συμπλήρωση της υφιστάμενης του πρίσματος έδρασης του εγκατεστημένου
νέου συστήματος προστασίας ποδός από πρανές εκ φυσικών ογκολίθων κατάλληλου
ατομικού βάρους.
1.2

Προτεινόμενα Έργα - Στοιχεία Γενικού Σχεδιασμού

Τα έργα για τα οποία συντάσσεται το παρόν τεύχος Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Φ.Α.Υ.
πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο μιας εργολαβίας και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην ενίσχυση της υφιστάμενης
θωράκισης του προσήνεμου μώλου, επέκταση ράμπας και αποκατάσταση υποσκαφής
τμήματος του προβλήτα, έργα τα οποία αποσκοπούν στην εύρυθμη- ασφαλή λειτουργία
του λιμένα και στην επαναφορά του στην αρχική του μορφή.
Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:
1. Αποκατάσταση υποσκαφής σε μήκος περίπου 40μ
2. Αποκατάσταση και ενίσχυση ανωδομής και χερσαίων χώρων λιμένα Μαλαγαρίου
2.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Μαλαγάρι
3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τα έργα θα κατασκευασθούν μετά από διαγωνισμό που θα οργανώσει ο Δήμος Σάμου σε
συνεργασία με τον κύριο του έργου.

Μελετητής:…………………………..
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4.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Σάμου
Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου
Δ/νση: ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ
Τηλ: 22730-24515 & 22730-27258
E-mail: dltsamou@otenet.gr
5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ

Υπόχρεος για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. είναι η Τ.Υ. Δήμου Σάμου.

6.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
Φ.Α.Υ.

Θα ορισθούν μετά την εγκατάσταση του Αναδόχου κατασκευής των έργων από τον
Ανάδοχο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την
εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας από τον Ανάδοχο.

Μελετητής:…………………………..
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ -

ΤΜΗΜΑ Β – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

7.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

Δεν υπάρχουν διασταυρούμενα δίκτυα ΟΚΩ τα οποία να εμπλέκονται σε σημαντικό βαθμό
με τα έργα διαμόρφωσης και ενίσχυσης της θωράκισης του έργου. Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν από επί τόπου αυτοψία στην περιοχή του έργου
αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού των χερσαίων χώρων στην περιοχή
εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και κατά μήκος του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου.
Αν κατά τη φάση εργασιών κατασκευής εντοπισθούν ή μελλοντικά τοποθετηθούν
υπόγειοι ή υπέργειοι αγωγοί δικτύων ΟΚΩ, αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζονται στα
αντίστοιχα σχέδια (σχέδια οριζοντιογραφίας) που συνοδεύουν τον ΦΑΥ που θα παραδοθεί
μετά το πέρας της κατασκευής του έργου. Αυτοί μπορεί να είναι αγωγοί:
1. ύδρευσης
2. αποχέτευσης
3. ηλεκτροδότησης (χαμηλής τάσης)
4. παροχής διαφόρων αερίων
5. παροχής ατμού
6. κενού
7. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.
O Ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου να εντοπίσει όλα τα
υφιστάμενα δίκτυα.
8.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ – ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ Η ΥΠΟΠΙΕΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ανάμεσα στα υλικά κατασκευής των έργων δεν υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία, ουσίες ή
συστατικά, όπως αμίαντος ή προϊόντα αυτού, υαλοβάμβακας, πολυουρεθάνη, ή άλλα
παρόμοια υλικά. Επιπλέον δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς την στατική δομή των
έργων ούτε και επικίνδυνες ακτινοβολίες ή χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση. Τέλος δεν
υφίστανται ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου.

Μελετητής:…………………………..
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ -

ΤΜΗΜΑ Δ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, Κ.Λ.Π.
Λόγω της φύσης του έργου (λιμενικό έργο αποκατάσταση υποσκαφής -θωράκισης εκ
Φ.Ο. –χωρίς κανένα μεταλλικό εξοπλισμό) δεν υπάρχει ανάγκη για εργασίες συντήρησης
κατά τη φάση λειτουργίας αυτού. Στο τμήμα ενίσχυσης ανωδομής έλεγχος περιοδικα για
παρουσίαση προβλημάτων.

ΤΜΗΜΑ Ε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Θα γίνεται επιθεώρηση του έργου για τον εντοπισμό τυχόν εμφανών μετατοπίσεων επί
του σώματός του ή/και ολισθήσεων/κατολισθήσεων Φ.Ο., μία (1) φορά ετησίως.
Σε περίπτωση τυχόν εντοπισμού τέτοιων φαινομένων, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα
η αρμόδια Υπηρεσία για την άμεση λήψη των όποιων απαιτούμενων μέτρων
αποκατάστασης.
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