
 

 
  

                  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                           

 
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΟΥΛΕ»  

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18 
ΑΓΓΛΩΝ Ως ΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΟΥΛΕ/ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ» 

 
 

 
 
 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Φ.Α.Υ.) 

Ηράκλειο, Μάρτιος 2022 

 

 

 

 

 



 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΟΛΗ ΑΕ) 
ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Θ. 1068 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 712 01 
Τηλ. 2810338112 
 e-mail: info@portheraklion.gr  

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 
ΜΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ 
Ως ΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 
ΚΟΥΛΕ/ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι 
μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕΠ0021, κωδ. 
εναρίθμου ΠΔΕ 2021ΕΠ00210069], 
στο πλαίσιο  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ» 2014-
2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 
“Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στην Κρήτη» 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.350.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Φ.Α.Υ.) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά 

1. ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ : 

«ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18 

ΑΓΓΛΩΝ Ως ΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΟΥΛΕ/ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΕΡΓΟ», 

περιλάμβανε τα παρακάτω:  

Λιμενικά Έργα 

➢ Άρση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων. 

➢ Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου. 

➢ Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 

 

2. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

 

3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Λ.Η  

 

mailto:info@portheraklion.gr


 

 

4. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  

 

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :  

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Δ/νουσα Υπηρεσία: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η) 

   Δ/νση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος 

 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ/ΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά την φάση της Μελέτης 

Β.1  Τεχική Περιγραφή  του έργου: 

«Προστασία του προσήνεμου μώλου του λιμένα Ηρακλείου από την 

πλατεία 18 άγγλων έως το ΒΔ τμήμα του ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΟΥΛΕ» 

 

Β.1.1  Άρση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων συμπαγών τεχνητών 

ογκολίθων. 

Άρση τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.) από σκυρόδεμα, υφισταμένων έργων στην περιοχή 

του λιμένα, από οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και επανατοποθέτηση αυτών για την 

κατασκευή νέων έργων ή την αναδιαμόρφωση υφισταμένων, σε οποιοδήποτε βάθος 

θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του 

απαιτουμένου χερσαίου ή πλωτού εξοπλισμού για την άρση, τις πλάγιες μεταφορές, 

τη φορτοεκφόρτωση και τη χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως 

αποστάσεως και την επανατοποθέτηση των υφισταμένων τεχνητών ογκολίθων, η 

απασχόληση καταδυτικού συνεργείου για την επιβοήθηση των εργασιών, η 

προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, στις νέες τους θέσεις, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 

Β.1.2   Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου.   

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 

θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις 

Πρανών Λιμενικών Έργων και Έργων προστασίας ακτών’’. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση και η 

χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η 

διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την 

βοήθεια δύτη. 

 

Β.1.3  Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 

Κατασκευή έργων με κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους (Κ.Τ.Ο.) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα του προβλεπομένου από την μελέτη σχήματος, μορφής και διαστάσεων, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 09-08-00-00 ‘’Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από 

σκυρόδεμα’’. Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:  



 

• η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη 

κατηγορίας ή η επιτόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

συνθέσεως 

• τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

• η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις 

των σιδηροτύπων 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις 

πάχους έως 0,40 m και η συμπύκνωσή του με δονητές. 

• η συντήρηση του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

• η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεπόμενος από την 

μελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και η χερσαία και θαλάσσια 

μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση καταλλήλου μηχανικού 

εξοπλισμού 

• η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων με την βοήθεια 

καταδυτικού συνεργείου, όπου απαιτείται 

 

Β.2  Τα Κατασκευαστικά Σχέδια του Έργου τηρούνται σε ξεχωριστό φάκελο 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(κατά τις εργασίες συντήρησης, επισκευών κλπ) 

Γ.1 Επισημάνσεις 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπ’όψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου και απευθύνονται στους 

μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Γ.1.1 Ωφέλιμα βάθη 

Τα  βάθη των κρηπιδωμάτων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την 

προσέγγιση των διάφορων σκαφών. 

 

Γ.2 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία κατά τις εργασίες συντήρησης, επισκευών κ.λ.π. 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων 

κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, 



 

κλπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή 

τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

▪ Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής στο Έργο είναι 

απαραίτητο να εγκαθίστανται σήμανση για την ασφάλεια των εργαζομένων 

καθώς και των διερχόμενων πεζών και σκαφών. Μετά το πέρας των 

εργασιών η σήμανση αυτή θα αφαιρείται. 

▪ Όλες οι υποβρύχιες εργασίες θα γίνονται από καταδυτικά συνεργεία ειδικά 

εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα υλικά και το ανάλογο προσωπικό, ώστε να 

αποφευχθεί  το ενδεχόμενο εμπλοκής διερχόμενου πλοιαρίου σε ατύχημα με 

το προσωπικό εργασίας και συντήρησης. 

▪ Όλες οι επεμβάσεις θα γίνονται από συνεργεία ειδικά εξοπλισμένα τα οποία 

θα χρησιμοποιούν τα Μ.Α.Π. και τα κατάλληλα ασφαλή μέσα για την αποφυγή 

ενδεχόμενου ατυχήματος. 

▪ Οι προγραμματισμένες (όχι έκτακτες) επεμβάσεις συντήρησης θα πρέπει να 

γίνονται σε περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης σκαφών, πεζών και 

αυτοκινήτων. 

▪ Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσώπων άσχετων με την 

επέμβαση στους χώρους εργασίας. 

▪ Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εποχές που δεν αναμένονται 

βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενούς 

καιρικού φαινομένου οι εργασίες θα αναστέλλονται. 

▪ Στις περιπτώσεις χρήσης μηχανημάτων ανύψωσης ατόμων για εργασίες σε 

ύψος αυτά θα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας που 

προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία (ιμάντες πρόσδεσης, κράνη, 

κλπ.) 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για το πρόγραμμα των αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του Έργου και 

των εγκαταστάσεων του ενδεικτικά αναφέρονται: 

▪ Να επιθεωρείται κατά διαστήματα η κατάσταση του πυθμένα  

▪ Κάθε χρόνο να γίνεται επιθεώρηση της κατάστασης των κρηπιδωμάτων.  



 

▪ Επιθεώρηση υποσκαφών, υποχωρήσεων και καθιζήσεων στα κρηπιδώματα 

μια φορά ανά έτος. 

▪ Επιθεώρηση των πλωτών προβλητών μία φορά το χρόνο. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Ημ/νία 

Συντήρησης 

Τμήμα που 

Συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

Αρμοδίου 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

Ημ/νία 

Συντήρησης 

Τμήμα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

Υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρμοδίου 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Ηράκλειο Μάρτιος 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 

 

Ο/ Η Επιβλέπ-ων/ουσα Μηχανικός 

 

 

 

 

Ρομπογιαννάκης Δημήτριος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 


