
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

( Φ.Α.Υ. )

Π.Δ. 305 / 96 – ΑΡΘΡ. 3 παρ. 3 – 11

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ : «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 4η Επαρχιακή Οδό»

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  :  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την πλήρη εξυγίανση

τμημάτων  της  οδού,  την  αποκατάσταση  κατεστραμμένων  ή  την  κατασκευή  νέων

επενδεδυμένων ρείθρων απορροής όμβριων υδάτων (αν απαιτηθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης

των εργασιών καθ΄ υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), τη διάστρωση ασφαλτομίγματος

για  την  κατασκευή  ισοπεδωτικής  στρώσης  για  την  εξομάλυνση  των  επιφανειών  των

οδοστρωμάτων, την απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτοταπήτων σε τμήματα της οδού, και την

κατασκευή  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  50  χλστ  από

ασφαλτικό  σκυρόδεμα  καθώς  και  την  διαγράμμιση  της  οδού.  Επίσης,  θα  τοποθετηθούν

ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες σε  σημεία που είναι απαραίτητες.

3. ΘΕΣΗ :  Νομός Πιερίας, «4η Επαρχιακή Οδό Κατερίνης» Κατερίνη − Ν. Κεραμίδι − Αρωνάς

− Λαγορράχη − Μοσχοπόταμος, από χ.θ.2+500 της επαρχιακής οδού 3 έως Μοσχοπόταμο

.

 

4. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

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

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτονται από 

το περιεχόμενο του Φ.Α.Υ.
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Για τυχόν μετατροπές της  μελέτης,  για όλη τη διάρκεια  ζωής του έργου,  όπως οι

εργασίες  συντήρησης,  μετατροπής  καθαρισμού  κ.λ.π.  συντάσσεται  αναλυτικό  Φ.Α.Υ.

σύμφωνο με το άρθρο 3 της ΔΙΔΑ/οικ/1777/2-3-2001.

Ο ανάδοχος καλείται να κάνει τις δικές του επισημάνσεις.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την πλήρη εξυγίανση τμημάτων της οδού,

την  αποκατάσταση  κατεστραμμένων  η  την  κατασκευή  νέων  επενδεδυμένων  ρείθρων

απορροής όμβριων υδάτων (αν απαιτηθεί  κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών καθ΄

υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), την διάστρωση ασφαλτομίγματος για την κατασκευή

ισοπεδωτικής  στρώσης  για  την  εξομάλυνση  των  επιφανειών  των  οδοστρωμάτων,  την

απόξεση  (φρεζάρισμα)  ασφαλτοταπήτων  σε  τμήματα  της  οδού,  και  την  κατασκευή

ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  50  χλστ  από  ασφαλτικό

σκυρόδεμα καθώς και την διαγράμμιση της οδού. Επίσης, θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές και

πληροφοριακές πινακίδες σε  σημεία που είναι απαραίτητες.

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: θα γίνει εκσκαφή εδάφους και διαμόρφωση τάφρων για την εξυγίανση

των οδών με τα κατάλληλα μέσα. 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  -  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ:  θα   γίνουν  με  τα  κατάλληλα  μηχανικά  μέσα  για  την

επιμελή επίχωση και συμπύκνωση. 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:  θα κατασκευαστεί  στρώσεις  υπόβασης  μεταβλητού και  σταθερού πάχους

περίπου 10 εκ. και στρώση βάσης σταθερού πάχους 10 εκ. 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Απόξεση  υφιστάμενων  ασφαλτικών  ταπήτων  κυκλοφορίας,  κατασκευή

Ισοπεδωτικής Ασφαλτικής Στρώσης,  κατασκευή Ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας 
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3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με την μορφή παραρτήματος τα «ως κατασκευάσθηκε»

σχέδια του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του. 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. Θέσεις

δικτύων κεντρικών παροχών θα σημανθούν. 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  

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.

Ιδιαίτερα στην κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να τοποθετηθεί εργοταξιακή

σήμανση  και  ανάλογες  προειδοποιητικές  πινακίδες.  Γενικώς  για  την  ασφάλεια  των

εργαζομένων  προβλέπονται  να  τηρηθούν  όλοι  οι  κανόνες  ασφαλείας  που  αφορούν  για

παράδειγμα το εργοταξιακό κράνος, την ενδυμασία κ.λ.π. Οι οδηγίες  αναφέρονται κυρίως

στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της πλάκας ή και διαμέσου αυτής. 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και

των εγκαταστάσεών του.

Οι   φθορές   που   τυχόν   διαπιστώνονται   στο  έργο  πρέπει   αρχικά   να
επισημαίνονται  με  ανάλογη  προειδοποιητική  και ευκρινή σήμανση και  στη
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συνέχεια  να  αποκαθίστανται   ΑΜΕΣΑ   από   τον   συντηρητή   ή   άλλο
ειδικευμένο   συνεργείο, για  την  αποτροπή  του  κινδύνου    ατυχημάτων.

      

Οι  εγκαταστάσεις  πρέπει  να  επιθεωρούνται  και  να  συντηρούνται  κατά  τακτά  χρονικά

διαστήματα. Συνιστάται τακτικός έλεγχος για την καλή κατάσταση των οδοστρωμάτων και

την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν φθορών.  

Για  την  οργάνωση  και  τον  έλεγχο  των  διαφόρων  εργασιών  συντήρησης , θα

τηρείται  και  συμπληρώνεται  αντίστοιχα  ένας  ανάλογος  με  τον  παρακάτω  πίνακας

συντηρήσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΠΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΘΗΚΕ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Ο Συντάξας

Κατερίνη  20- 06-2017
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Μαυρίδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατερίνη  20- 06-2017
Η Αν. Προϊστάμενη

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Πιπιλιάνου Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνη 20- 06-2017

Δημάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός
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