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ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 7/07-02-2020 

 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.) 
 

TMHMA  A' 

Γεληθά 
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  

 Τδξαπιηθά  , Έξγν : Γεκνηηθό Κνηλήο σθέιεηαο   
 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  
 
ΠΔΡΙΟΥΗ :   ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

 

3. Αξηζκόο αδείαο: Γελ απαηηείηαη  
 
 
4. ηνηρεία ηωλ θπξίωλ ηνπ έξγνπ (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από 
ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δωήο ηνπ 
έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο):  

 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/ληα θηήζεωο 
Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ ππάξρεη 

ηδηνθηεζία 

ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Αηαιάληε  ύζηαζε Γεκνπ   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:  
Σζαξνύραο Αζαλάζνο  
 
6. ηνηρεία ηωλ ππεπζύλωλ ελεκέξωζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:  
 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/ληα αλαπξνζαξκνγήο 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

TMHMA Β' 

 
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 
1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ  

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπνληαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα   

  

Α. Υσκαηνπξγηθά :  εθζθαθέο  ζε έδαθνο Γ/Η θαη βξαρώδεο 

Β.  Αγσγνί ύδαηνο     

Γ. Φξεάηηα   

Γ.  Απνθαηαζηάζεηο δξόκνπ  

Δ.  Οηθνδνκηθά  

 
2. Παξαδνρέο κειέηεο  

 
Α. ΤΛΙΚΑ  
 

2.Α.1. Δθζθαθή ζε έδαθνο Γ-Η ρ 

2.Α.2. Δθζθαθή ζε έδαθνο Βξαρώδεο Υ 

2.Α.3. Γαλεηνζάιακνη ρ 

2.Α.4. Καηαζθεπή επηρώκαηνο ρ 

2.Α.5. Δπέλδπζε πξαλώλ κε θπηηθή γε  

2.Α.6. Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ρ 

2.Α.7. Γεσπθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ  

2.Α.8. Άνπιν ζθπξόδεκα C8/10 θνηηνζηξ.  

2.Α.9. Άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 ηάθξσλ  

2.Α.10. Άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 ηνίρσλ  

2.Α.11. Άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 θνηηνζηξ.,επέλ. σι.  

2.Α.12. Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα (Β225) C16/20 ξείζξσλ  

2.Α.13. Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα (Β225) C20/25 ηνίρσλ βάζξσλ ρ 

2.Α.14. 
Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα (Β225) C16/20 θνξέσλ κνξθήο 
πιαθώλ πιήξσλ θαη θηβσηνεηδώλ νρεηώλ 

 

2.Α.15. Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα (Β225) C20/25 κηθξνθαηαζθεπέο ρ 

2.Α.16. Καηαζθεπή θαηλώλ  

2.Α.17. Πιήξσζε θαηλώλ δηα ιίζσλ  

2.Α.18. Πξνκήζεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο  

2.Α.19. ηδεξνύο νπιηζκόο S500s  

       2.Α.20. Πιήξσζε ηάθξσλ ζσιήλσλ απνζηξ.  

 2.Α.21. Γηάηξεηνη ηζηκεληνζσιήλεο Φ30  

2.Α.22 ζσιήλεο ΡΔΦ 90  

 2.Α.23. ζσιήλεο ΡΔ Φ100 -140-200-250  

2.Α.24 Καηαζθεπή ππόβαζεο  ρ 

 2.Α.25. Καηαζθεπή βάζεο  ρ 

2.Α.26 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε  

 2.Α.27. πγθνιιεηηθή ζηξώζε  

2.Α.28 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ρ 

 2.Α.29. Δμνπιηζκόο ΗΜΛ   



2.Α.30 Δμνπιηζκόο Ηιεθηξνληθόο   

2.Α.31 ήκαλζε-Αζθάιεηα ρ 

 
Β. ΔΓΑΦΟ  
 

2.Β.1.    

2.Β.2.   

2.Β.3.   

2.Β.4.   

2.Β.5.   

2.Β.6.   

 
Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

2.Γ.1. εηζκηθόηεηα πεξηνρήο  

2.Γ.2. εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο  

2.Γ.3. Καηεγνξία εδάθνπο  

2.Γ.4.   

2.Γ.5.   

2.Γ.6.   

2.Γ.7.   

2.Γ.8.   

2.Γ.9.   

2.Γ.10.   

2.Γ.11.   

2.Γ.12.   

2.Γ.13.   

2.Γ.14.   

2.Γ.15.   

2.Γ.16.   

 
Γ. ΦΟΡΣΙΑ  
 

2.Γ.1. Ίδην βάξνο γαηώλ 20ΚΝ/m2 

2.Γ.2.   

2.Γ.3.   

2.Γ.4.   

2.Γ.5.   

2.Γ.6.   

2.Γ.7.   

2.Γ.8.   

2.Γ.9.   

2.Γ.10.   

2.Γ.11.   

2.Γ.12.   

2.Γ.13.   

2.Γ.14.   

 



3. Ωο θαηαζθεπάζζεθε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεωλ  
 
ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Δ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, META THN ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  



 

TMHMA Γ' 

 
Δπηζεκάλζεηο 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / 
επηζθεπαζηέο ηνπ.  
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:  
 
1. Θέζεηο δηθηύωλ θνηλήο ωθειείαο 
1.1. Ύδξεπζεο  
1.2. Απνρέηεπζεο  
1.3. Ηιεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο)  
1.4. Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ  
1.5. Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε νπνηνλδήπνηε 
ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο 
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο.  
Οσδεμία επιζήμανζη 
 
2. εκεία ηωλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ  
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1.  
Οσδέν 
 
3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν  
3.1. Ακίαληνο θαη πξντόληα αηκνύ  
3.2. Ταινβάκβαθαο  
3.3. Πνιπνπξεζάλε  
3.4. Πνιπζηεξίλε  
3.5. Αιιά πιηθά  
Οσδεμία 
 
4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ  
εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο 
πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ θιπ.)  
Οσδεμία 
 
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ  
Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζην ύπαηζξν θαη ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ήδε 
θαηαζθεπαζκέλν ηκήκα ηνπ δξόκνπ. 

 
 
6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο  
Οσδεμία 
 
7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε  
Οπδείο 
 
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ  
Οπδεκία 
 
9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάηωλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία  
(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγωγήο βιαπηηθώλ παξαγόληωλ, απνκάθξπλζεο πδάηωλ 
θιπ.)  
Οσδέν 

 



 

TMHMA Γ' 

 
Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

 
(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο 
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο - ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θιπ. - θαζ όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.  
 
1. Δξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
     Οη εξγαζίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίωο ζηελ απνθπγή ηωλ θηλδύλωλ. 
Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο (θξάλε , γάληηα , κπόηεο , εηδηθόο 
ξνπρηζκόο, θ.ι.π.) ησλ εξγαδνκέλσλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ όζν θαη 
θαηά ηελ αζθαιηόζηξσζε.    
Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κώδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο (εηδηθή ζήκαλζε θ.ι.π.) ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ (άηνκα 
πνπ θαηνηθνύλ ή επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή) όζν θαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ (απμεκέλε θίλεζε 
ησλ θνξηεγώλ ιόγσ έξγσλ, θ.ι.π.). 
 
2. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 
αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο  
Δεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες  
 
3. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.  
Δεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες  

TMHMA Δ' 

 
Πξόγξακκα αλαγθαίωλ επηζεωξήζεωλ θαη ζπληεξήζεωλ ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεώλ 
ηνπ 
Οη θζνξέο πνπ ζα παξαηεξεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (ιαθθνύβεο από θπζηθά 
αίηηα,  θζνξέο ζην νδόζηξσκα ιόγσ ρξήζεο , θ.ι.π.) απνθαζίζηαληαη από πλεξγεία πληήξεζεο ηνπ 
Γήκνπ. 
Όζεο θζνξέο ζα νθείινληαη ζε ηνκέο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ από ηνπο Ο.Κ.Ω. , ζα 
απνθαζίζηαληαη από απηνύο όπσο νξίδνπλ νη ππάξρνπζεο Πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 
 

Αηαιάληε      07-02- 2020 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ -ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΡΟΤΥΑ 
Γ/ΝΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
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