ΦΑΚΔΛΟ
ΑΦΑΛΔΙΑ – ΤΓΔΙΑ
(Φ.Α.Τ.) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ:

ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ
ΣΗ ΛΑΜΙΑ
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ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΜΙΑ
ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.)

TMHMA A'
Γενικά
1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΜΙΑ
2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Δληόο ζρεδίνπ πόιεο Ιακίαο
3. Αξηζκόο αδείαο:
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
Γήκνο Ιακηέσλ

Γηεύζπλζε

Ηκεξ/ληα θηήζεωο

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ ππάξρεη
ηδηνθηεζία

Φιέκηγθ & Δξπζξνύ
Πηαπξνύ

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:
ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ , Ξνιηηηθόο Κεραληθόο
6. ηνηρεία ηωλ ππεπζύλωλ ελεκέξωζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:
Νλνκαηεπώλπκν

Ηδηόηεηα

Γηεύζπλζε

Ζκεξ/ληα αλαπξνζαξκνγήο
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TMHMA Β'
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΠΚΞΙΖΟΩΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖ ΦΑΠΖ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ
1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
H κειέηε απηή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο ηνπ Γήκνπ Ιακίαο ήηνη ηελ θαηαζθεπή,
επηζθεπή θαη ηελ αζθαιηόζηξσζε πθηζηάκελσλ νδώλ ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ηελ απνθαηάζηαζε
θιηκάθσλ ζηε ΓΔ Ιακίαο.
Ρν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ αζθαιηνζηξώζεσλ ησλ νδώλ
Αηληάλσλ, Ιεσζζέλνπο, Θεξκνππιώλ , Δζιηλ , Ρζαιηάθε, Φηιηαδώλνο ,1ε παξνδνο Γξαγαηζαλίνπ
θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ νδώλ Ππύξνπ Ινύε, Κεηεσξίηνπ, Ρζηαηζνπ, Παξαθαηζαλαίσλ, Αγίαο
Ηεξνπζαιήκ
Νη εξγαζίεο πνπ δύλαηαη λα απαηηεζνύλ είλαη:
1. Δθζθαθή ηνπ εδάθνπο γηα ηελ εμπγίαλζε απηνύ θαη δηακόξθσζε ζθάθεο θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντόλησλ εθζθαθήο
2. Θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ή αόπισλ ζθπξνδεκάησλ.
3. Θαηαζθεπή επηρώκαηνο, εθόζνλ απαηηείηαη, πάρνπο 50-60εθ κε ζξαπζηό επίιεθην πιηθό ιαηνκείνπ
Θαηεγ. Δ4, εθ΄ όζνλ θξηζνύλ θαηάιιεια από ηελ πεξεζία.
4. Θαηαζθεπή ηζηκεληόζηξσζεο κε ζθπξόδεκα c20/25 όπνπ απαηηείηαη
5. Θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ πεδνδξνκίσλ κε πξόρπηα θξάζπεδα θαη ξείζξα από ζθπξόδεκα
C16/20.
6. Θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη πξνζαξκνγή θξεαηίσλ όπνπ απαηηείηαη
7. Θαηαζθεπή ππόβαζεο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) πάρνπο 10εθ.
8. Θαηαζθεπή βάζεο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) πάρνπο 10εθ.
9. Ρνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε θαη απνμήισζε ηκήκαηνο ππάξρνληνο αζθαιηνηάπεηα
10 Απόμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα),
11. Ξξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΚΔ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό γαιάθησκα
12. Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε ζε πθηζηάκελν θαηάζηξσκα νδνύ, κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΚΔ-5 ή
θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο
13. Θαηά πεξίπησζε, εθόζνλ απαηηείηαη θαη κεηά από εληνιή ηεο επηβιεςεο κπνξεί λα γίλεη θαηαζθεπή
αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ
ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ ΑΠ 31,5 ή ΑΠ 40
14. Θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο κε αζθαιηνζθπξόδεκα ηύπνπ ΑΠ 12,5 ή ΑΠ 20
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm Νη αζηηθέο νδνί κε πεξηνξηζκέλν πιάηνο ζα πιεξώλνληαη κε ην
αληίζηνηρν άξζξν.
15. Ξξνζαξκνγή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, αγσγώλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ. Ζ ζηάζκε
ησλ
θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιύησο πςνκεηξηθά κε ηελ
επηθάλεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο όπσο ζα δηακνξθσζεί ηειηθά.
16. Γηαγξακκίζεηο νδώλ όπνπ απαηηείηαη
2. Παξαδνρέο κειέηεο
Α. ΤΛΙΚΑ
2.Α.1.
Θξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ
2.Α.2.
Πθπξόδεκα C16/20
2.Α.3.
Πθπξόδεκα C20/25
2.Α.4.
2.Α.5.
2.Α.6.
2.Α.7.
2.Α.8.
2.Α.9.
2.Α.10.
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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.
Πεηζκηθόηεηα πεξηνρήο
2.Γ.2.
Πεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο
2.Γ.3.
Θαηεγνξία εδάθνπο
2.Γ.4.
2.Γ.5.
2.Γ.6.
2.Γ.7.
2.Γ.8.
2.Γ.9.
Γ. ΦΟΡΣΙΑ
Ίδην βάξνο γαηώλ
18,00 ΘΛ/m2
2.Γ.1.
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. Ωο θαηεζθεπάζζε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εγθαηαζηάζεωλ
ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ (πξόθεηηαη γηα θαηαζθεπή νδνύ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ)

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.
Νη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:
1. Θέζεηο δηθηύωλ θνηλήο ωθειείαο
1.1. Ύδξεπζεο
1.2. Απνρέηεπζεο
1.3. Ζιεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο)
1.4. Ξαξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ
1.5. Ινηπώλ 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.
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Νπδεκία επηζήκαλζε

2. εκεία ηωλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ
Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 1.

Νπδέλ

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν
3.1. Ακίαληνο θαη πξντόληα αηκνύ
3.2. αινβάκβαθαο
3.3. Ξνιπνπξεζάλε
3.4. Ξνιπζηεξίλε
3.5. Αιιά πιηθά

Νπδεκία

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ
Πεκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο
πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ θιπ.)

Νπδεκία

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

Νπδεκία

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε
Νπδείο
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ
Νπδεκία
9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάηωλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία
(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγωγήο βιαπηηθώλ παξαγόληωλ, απνκάθξπλζεο πδάηωλ
θιπ.)

Νπδέλ

TMHMA Γ'
Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία
(Θαηαγξάθνληαη 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(όπνπ
απαηηεζνύλ) όζν θαη θύξηα θαηά ηελ αζθαιηόζηξσζε.
Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Θώδηθα
Νδηθήο Θπθινθνξίαο (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

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο

3. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο
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TMHMA Δ'
Πξόγξακκα αλαγθαίωλ επηζεωξήζεωλ θαη ζπληεξήζεωλ ηνπ έξγνπ θαη ηωλ
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ
Νη θζνξέο πνπ ζα παξαηεξεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπ
παξαιαβή (ιαθνύβεο από θπζηθά αίηηα, θζνξέο ζην νδόζηξσκα ιόγσ ρξήζεο , θ.ι.π.)
απνθαζίζηαληαη από Ππλεξγεία Ππληήξεζεο ηνπ Γήκνπ.
Όζεο θζνξέο ζα νθείινληαη ζε ηνκέο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ από ηνπο Ν.Θ.Ω. , ζα
απνθαζίζηαληαη από απηνύο όπσο νξίδνπλ νη ππάξρνπζεο Ξνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.
ΙΑΚΗΑ, -09-2021
Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ

ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ
ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΙΑΚΗΑ, -09-2021
Ν Ξξντζηάκελνο ΡΚΖΚΑΡΝΠ
ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ & ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΩΛ
ΟΘΚΗΠΔΩΛ

ΠΩΡΖΟΗΝΠ ΟΗΕΝΠ
ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΙΑΚΗΑ, -09-2021
Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΞΟ/ΛΖ
ΓΡΔ

ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΞΝΙΗΡΝΞΝΙΝ
MSc ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ
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