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ΦΦ ΑΑ ΚΚ ΕΕ ΛΛ ΟΟ ΣΣ   ΑΑ ΣΣ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   &&   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1) Είδος έργου και χρήση αυτού: 

Το έργο «∆ίκτυο παρεµβάσεων βιώσιµης αστικής κινητικότητας στις οδούς 

Ευρυπίδου, Στρ. ∆. Ρουµπέση, Σεβ. Καλλισπέρη & Φιλ. Λίτσα του ∆ήµου Χαλανδρίου», 

αφορά στη διαµόρφωση τµηµάτων των ως άνω οδών µε σκοπό την ενίσχυση της 

βιωσιµότητας της ευρύτερης οικιστικής ενότητας. ∆ιαµορφώνεται µια διαδροµή σε 

συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου πεζοδρόµων του κέντρου του Χαλανδρίου. Η 

διαδροµή διέρχεται από την οικιστική περιοχή της πολεοδοµικής ενότητας του κέντρου, 

συναντά στο πέρασµά της σηµαντικές λειτουργίες της πόλης, όπως τα τρία σχολικά 

συγκροτήµατα (2ο ∆ηµοτικό Σχολείο - 1ο Γυµνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο – 14ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο), το αστυνοµικό τµήµα και κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών για να καταλήξει στη 

σύνδεση µε τον ποδηλατόδροµο Χαλανδρίου, στη συµβολή των οδών Αγίου 

Παντελεήµονος και Θησέως. 

Γενικά περιλαµβάνονται επισκευή - ανακατασκευή πεζοδροµίων, οδοστρώµατος, 

φυτεύσεις, φωτισµός και λοιπός εξοπλισµός. 

 

2) Ακριβής διεύθυνση: 

Το έργο αφορά διαµόρφωση των Ευρυπίδου, Στρ. ∆. Ρουµπέση, Σεβ. Καλλισπέρη & 

Φιλ. Λίτσα του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

 

3) Κύριος του Έργου: 

∆ήµος Χαλανδρίου. 

 

4) Σύντοµη περιγραφή έργου: 

Συνοπτικά οι προβλεπόµενες εργασίες περιλαµβάνουν:  

Καθαιρέσεις – Χωµατουργικά 

 Αποξηλώσεις πλακοστρώσεων και των υποβάσεών τους από σκυρόδεµα. 

 Αποξηλώσεις κρασπέδων 

 Εκσκαφή 20cm για εξυγίανση εδάφους 

 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών (Κιγκλιδώµατα, πινακίδες, καπάκια 

φρεατίων) 

Τεχνικά έργα (πλακοστρώσεις, κλπ.) 
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 Επίστρωση µε ψυχρά υλικά κυβόλιθοι 40Χ20Χ5 ή 10Χ10Χ5 σε στρώση 

άµµου 

 Υπόβαση από πλάκα οπλ. Σκυροδέµατος µε δοµικό πλέγµα 

 ∆ιαχωριστικό φύλλο από γεωύφασµα 

 Στρώση εξυγίανσης 20cm 

 Κατασκευές από οπλ. Σκυρόδεµα (βάσεις έδρασης, κλπ.) 

 Πλάκες όδευσης τυφλών 40Χ40Χ3από τσιµέντο (µε εξοχές ή αυλακώσεις) 

 Προκατασκευασµένα κράσπεδα 15Χ30 

 Μετακινήσεις φρεατίων (µικρή ποσότητα) 

 Καπάκια φρεατίων ειδικού τύπου, επιγεµιζόµενα, διαστάσεων 40Χ40 ή 

80Χ80 για επικάλυψη µε την αντίστοιχη επίστρωση 

Εργασίες για επισκευή ασφάλτου 

 Καθαίρεση ασφάλτου 

 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα)σε βάθος έως 8 cm 

 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου 

 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  

 Εργασίες για περιορισµένη επισκευή ασφάλτου 

 Πινακίδες σε µεταλλικό στύλο 

Εργασίες Πρασίνου 

 Εκσκαφές για δίκτυο άρδευσης 

 Μεταλλικές σχάρες δέντρων 

 Πλήρης εργασία εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και σύνδεση µε νέο 

ρολόι, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία του δικτύου 

 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων  

 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη 

 ∆έντρα  

 Θάµνοι  

Εξοπλισµός 
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 Καθιστικοί πάγκοι διαστάσεων 2.00X50X45cm, µε µεταλλικό σκελετό και 

ξύλινη επένδυση από iroco 

 Μεταλλικός κάδος, 40X40cm 

 Μεταλλικά κολωνάκια ορθογωνικής διατοµής 10Χ30Χ80cm 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Φωτιστικά σε στύλο ή επίτοιχα ενδεικτικού, µε λαµπτήρα led 

 Αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους τύπου led 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνική περιγραφή έργου: 

Συµπεριλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη. 

 

2) Παραδοχές µελέτης: 

Α. ΥΛΙΚΑ: 

2.Α.1 Κατηγορία σκυροδέµατος C16/20 

2.Α.2 » C12/15 

2.Α.3 Κατηγορία πλέγµατος  Β500c 

2.Α.4 Επιστρώσεις δαπέδων Κυβόλιθοι (ψυχρά υλικά) 

2.Α.5 » Πλάκες πεζοδροµίου 

διαφόρων ειδών 

χρωµάτων και σχεδίων 

40x40x3cm  

2.Α.5 Χάλυβας µεταλλικών δοµικών 

στοιχείων 

S235 

2.Α.6 Εσχάρες υδροσυλλογης   Φαιό χυτοσίδηρο  

 

Β. Ε∆ΑΦΟΣ: 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση εδάφους 150kN/m2 

 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

2.Γ.1 Σεισµικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισµική επιτάχυνση εδάφους α=0,16 

3) Ως «κατασκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων: 
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Θα επισυναφθούν από τους υπεύθυνους ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής 

του ΦΑΥ, σε παράρτηµα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, σχέδια του έργου και 

των εγκαταστάσεων όπως τελικά κατασκευάστηκαν. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Αναφέρονται ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους 

µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές τους. 

 

1) Θέσεις δικτύων: 

1.1) ύδρευσης 

1.2) αποχέτευσης οµβρίων 

1.3) ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 

1.4) παροχής διαφόρων αερίων 

1.5) λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου, που έχουν εντοπισθεί 

ή µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 

 

2) Σηµεία κεντρικών διακοπτών: 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούµενης 

παραγράφου. 

 

3) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο: 

∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση τέτοιων υλικών, τα οποία κάτω από 

ορισµένες συνθήκες µπορούν να προκαλέσουν κινδύνους. 

 

4)Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή: 

Λόγω της φύσης του έργου δεν υπάρχουν. 

 

5) Οδοί διαφυγής & έξοδοι κινδύνου: 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτούνται και δεν προβλέπονται. 

 

6) Περιοχές ιονίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν. 

 

7) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση: 
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∆εν υπάρχουν. 

 

8) Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (π.χ. για 

λόγους εξαερισµού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων κλπ): 

Λόγω της φύσης του έργου δεν υπάρχουν. 

 

ΤΜΗΜΑ ∆: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη όλα τα 

προβλεπόµενα από τη Νοµοθεσία προστατευτικά µέτρα, όπως αυτά καταγράφονται 

στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική 

προσπάθεια όλων των συµβαλλοµένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους 

εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε 

κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα 

παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται 

οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

 Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, 

θα πρέπει να το αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον 

εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 

αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άµεσα. 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως 

στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία 

τους. 

 Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 

 Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα 

κανένας εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το 

αιωρούµενο φορτίο. 

 Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο 

από ειδικευµένα άτοµα. 
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 Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 

κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται 

αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

 Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα 

προστατευτικά της µηχανήµατα. 

 Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 

εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

 Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή 

εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 

επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

 

 Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 

3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε 

προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα 

4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 

 

  

 

 
Συντάχθηκε    Ελέγχθηκε 

…/…/ 2020 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ  
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

  Θεωρήθηκε   

 
 
 
 
 
 

 

…/…/ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ  
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

  

 


		2021-11-26T07:10:20+0200




