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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦAY) 
(Π.Δ.305/96, άρκρο3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
 

ΣΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ (Φ.Α.Τ.)  αποςκοπεί  ςτον  προςδιοριςμό    πρόλθψθ  και 
περιοριςμό των κινδφνων των χρθςτϊν του ζργου κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ  εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ μετατροπϊν, επιςκευϊν κ.ά. κακ' όλθ τθν διάρκεια  ηωισ του ζργου. Περιλαμβάνει, 
μεταξφ άλλων, τα εξισ 
Σο μθτρϊο του ζργου, δθλαδι τα ςχζδια και τθν τεχνικι περιγραφι του ζργου, οδθγίεσ, 
επιςθμάνςεισ  και χριςιμα  ςτοιχεία  ςε κζματα  αςφάλειασ  και υγείασ,  που   κα πρζπει  να 
λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν μελλοντικι χριςθ του ζργου, όπωσ εργαςίεσ τακτικισ και ζκτακτθσ 
ςυντιρθςθσ επιςκευϊν, κακαριςμϊν, μετατροπϊν και ακόμθ και κατεδάφιςθσ. 
Η ςφνταξθ του ΦΑΤ ολοκλθρϊνεται μαηί με το ζργο και παραδίδεται ςτον εργοδότθ-χριςτθ. 
 
1.    Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ 

Σο ζργο αφορά ςε εργαςίεσ βελτίωςθσ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου του 
Διμου Ορχομενοφ, με ςτόχο τθν μείωςθ των απωλειϊν του δικτφου και του κόςτουσ 
υδροδότθςθσ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου φδατοσ για τουσ κατοίκουσ του 
οικιςμοφ. 
τα πλαίςια του ζργου προβλζπονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ : 

 Αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ υδρευτικισ γεϊτρθςθσ 
τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου ςτθν λίμνθ Τλίκθ, με αντλθτικό ςυγκρότθμα ιςχφοσ 50 HPμε τον 
απαραίτθτο μθχανολογικό εξοπλιςμό. 

 

 Ολικι αντικατάςταςθ του κατακλιπτικοφ αγωγοφ τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου που είναι 
καταςκευαςμζνοσ από χαλυβδοςωλινα, κακϊσ λόγω τθσ ζλλειψθσ λειτουργίασ 
κακοδικισ προςταςίασ, ζχει υποςτεί διάβρωςθ και παρουςιάηει ςυνεχείσ και εκτεταμζνεσ 
φκορζσ. Θα αντικαταςτακεί ο αγωγόσ από τθν κζςθ τθσ γεϊτρθςθσ ζωσ κατάντι του Ναοφ 
τθσ Αγ. Παραςκευισ  και παράλλθλα κα γίνει καταςκευι ενδιάμεςου πιεηοκραυςτικοφ 
φρεατίου (δεξαμενι όγκου 40,0m3) και τοποκζτθςθ αντλθτικοφ 40HP(booster) για τθν 
μείωςθ τθσ πίεςθσ του δικτφου. 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ελιφκθςαν ςτοιχεία από : 

•   Σο είδοσ των οδοςτρωμάτων 
•   Σα ςυμπεράςματα των επί τόπου επιςκζψεων και αναγνωρίςεων. 
•   Σα καταςκευαςτικά ςτοιχεία των υφιςταμζνων αγωγϊν κ.α. 
•   Σθν υπάρχουςα ρυμοτομία τθσ περιοχισ τθσ μελζτθσ και των γφρω περιοχϊν. 
•   Σα οριηοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ (χάρτεσ Γ.Τ.. 1:5.000). 
 

2.    Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου 

Σο ζργο κα εκτελεςτεί ςτθν Σ.Κ. Κοκκίνου του Διμου Ορχομενοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθν διαδρομι 
μεταξφ τθσ Λίμνθσ Τλίκθσ και του Ιεροφ Ναοφ Αγ. Παραςκευισ όπωσ φαίνεται ςτθν 
οριηοντιογραφικι αποτφπωςθ τθσ διαδρομισ του αγωγοφ που περιλαμβάνεται ςτθν μελζτθ. 
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3.    Αρικμόσ αδείασ 
 
4.    τοιχεία των κυρίων του ζργου 
(Kαταγράφονται κατά χρονολογικι ςειρά αρχίηοντασ από τον αρχικό/αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ και 

ςυμπλθρϊνονται  κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, όποτε επζρχεται κάποια αλλαγι ςτθ 

ςυνολικι ι ςτισ επιμζρουσ ιδιοκτθςίεσ): 

 

 

Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ 
Ημερο/νία 

κτιςεωσ 

Σμιμα του ζργου όπου υπάρχει 

ιδιοκτθςία 

ΔΗΜΟ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
28θσ Οκτωβρίου 50  100% 

    

    

 

 
5.  τοιχεία του ςυντάκτθ του ΦΑΤ 
 

Κατά  τθν  φάςθ  εκπόνθςθσ  τθσ  μελζτθσ  υπόχρεοσ  για  τθν   εκπόνθςθ  του  ΦΑΤ  είναι  ο κ. 
Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ, πολιτικόσ μθχανικόσ του Διμου Ορχομενοφ, τθλ. 2261351116, ενϊ κατά τθν 
φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ του ζργου, ι άτομο το οποίο ορίηει ο Ανάδοχοσ μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επίβλεψθσ. 
 
6.τοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ /αναπροςαρμογισ του ΦΑΤ: 
 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερ/νία 
αναπροςαρμογισ 

Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ Τπάλλθλοσ Δ.Σ.Τ. 28θσ Οκτωβρίου 50 07-12-2018 
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ΣΜΗΜΑ Β 
 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

 

Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ 
τθν παροφςα φάςθ το εξωτερικό δίκτυο τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου είναι καταςκευαςμζνο από 
χαλυβδοςωλινα, ο οποίοσ λόγω τθσ ζλλειψθσ λειτουργίασ κακοδικισ προςταςίασ, ζχει υποςτεί 
διάβρωςθ και παρουςιάηει ςυνεχείσ και εκτεταμζνεσ φκορζσ. 

χεδιαςμόσ του Ζργου 
Ο ςχεδιαςμόσ του ζργου, ζγινε με τισ εξισ βαςικζσ παραδοχζσ : 
- Σθν εξεφρεςθ τθσ τεχνικά αρτιότερθσ και οικονομικά προςφορότερθσ λφςθσ για τθν φδρευςθ 
τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου με προοπτικι 40ετίασ. 
- Η καταςκευι του ζργου να μθν προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του 
(κυκλοφοριακό, κλπ). 

Περιγραφι του Ζργου 
τα πλαίςια του ζργου προβλζπονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ : 

 Αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ υδρευτικισ γεϊτρθςθσ 
τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου ςτθν λίμνθ Τλίκθ, με αντλθτικό ςυγκρότθμα ιςχφοσ 50 HPμε τον απαραίτθτο 
μθχανολογικό εξοπλιςμό. 

 Ολικι αντικατάςταςθ του κατακλιπτικοφ αγωγοφ τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου που είναι 
καταςκευαςμζνοσ από χαλυβδοςωλινα, κακϊσ λόγω τθσ ζλλειψθσ λειτουργίασ κακοδικισ 
προςταςίασ, ζχει υποςτεί διάβρωςθ και παρουςιάηει ςυνεχείσ και εκτεταμζνεσ φκορζσ. Θα 
αντικαταςτακεί ο αγωγόσ από τθν κζςθ τθσ γεϊτρθςθσ ζωσ κατάντι του Ναοφ τθσ Αγ. Παραςκευισ  
και παράλλθλα κα γίνει καταςκευι ενδιάμεςου πιεηοκραυςτικοφ φρεατίου (δεξαμενι όγκου 
40,0m3) και τοποκζτθςθ αντλθτικοφ 40HP(booster) για τθν μείωςθ τθσ πίεςθσ του δικτφου. 
  Αναλυτικότερα το τμιμα αυτό του ζργου περιλαμβάνει : 
- Καταςκευι δικτφου από αγωγό πολυαικυλενίου (PE), διαμζτρου D160mm πίεςθσ 25atm,από τθν 
κζςθ τθσ γεϊτρθςθσ και ςε μικοσ 2.190,0m. 
- Για τα επόμενα 1.097,0m, καταςκευι δικτφου από αγωγό πολυαικυλενίου (PE),διαμζτρου 
D160mm πίεςθσ 20atm. 
- τθ κζςθ απόλθξθσ του προθγοφμενου αγωγοφ κα καταςκευαςκεί ενδιάμεςθ δεξαμενι και 
αντλιοςτάςιο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25.  
  Η δεξαμενι κα ζχει διαςτάςεισ 4,0Χ4,0Χ3,75 (χωρθτικότθτα 40,0m3) και πάχοσ τοιχωμάτων 
0,25m. Η καταςκευι του αντλιοςταςίου περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρικοφ 
αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ 40HP, θλεκτρικοφ πίνακα, θλεκτρικισ  και υδραυλικισ εγκατάςταςθσ 
του αντλθτικοφ, βαλβίδασ πρόλθψθσ πλιγματοσ, αλεξικζραυνου ακίδοσ και αυτοματιςμϊν 
λειτουργίασ.  
- Από τθν κζςθ του αντλιοςταςίου και για τα επόμενα 533,0m κα  καταςκευαςκεί δίκτυο από 
αγωγό πολυαικυλενίου (PE), διαμζτρου D160mm και πίεςθσ 25atm που κα ςυνδεκεί με το 
υφιςτάμενο κατακλιπτικό αγωγό  100,0μ. περίπου νότια του ναοφ τθσ Αγ. Παραςκευισ. 
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 Κατά τθ χάραξθ τθσ διαδρομισ του δικτφου επιδιϊχκθκε οι αγωγοί που το αποτελοφν να 
διζρχονται από το οδικό δίκτυο του Διμου. Ζτςι το μεγαλφτερο τμιμα του κα διζλκει από 
υφιςτάμενεσ αγροτικζσ οδοφσ και κα τοποκετθκεί ςτθ μία πλευρά των οδϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο 
ζρειςμά τουσ, με εξαίρεςθ ζνα τμιμα 100,0μ. περίπου του κατακλιπτικοφ αγωγοφ 1.097,0m, 
D160mm, 20atm τθσ Σ.Κ. Κοκκίνου που κα διζλκει από δαςικι ζκταςθ. 
 Σο ςκάμμα ενόσ μεμονωμζνου αγωγοφ προβλζπεται να ζχει πλάτοσ πυκμζνα 
(0,30+D+0,30)mδθλαδι 0,80μ. Ωσ προσ το βάκοσ τοποκζτθςθσ εκλζγεται βάκοσ τθσ τάξθσ 1,00 – 
1,20μ. Προκειμζνου να αποφευχκοφν αντλιςεισ ι μεγάλα βάκθ εκςκαφϊν ςε μερικά ςθμεία το 
βάκοσ τοποκζτθςθσ είναι δυνατό να φτάςει τα 0,90μ. το ελάχιςτο. Επομζνωσ, ωσ προσ το ςκάμμα, 
κατά κανόνα τθροφνται οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 1,20 Χ 0,80 μ. Ο πυκμζνασ μορφϊνεται επίπεδοσ, 
τοποκετείται υπόςτρωμα άμμου 10εκ., τοποκετείται ο αγωγόσ και εγκιβωτίηεται με άμμοπάχουσ 
20εκ. πάνω από τθν επιφάνεια του. Σο υπολειπόμενο τμιμα του ςκάμματοσ επιχϊνεταιμε 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. 
 το δίκτυο κα τοποκετθκοφν δικλείδεσ ελζγχου, εκκζνωςθσ και εξαεριςτικά. Αναλυτικά, 
ςτα ςθμεία αλλαγισ κλίςθσ κα τοποκετθκοφν φρεάτια εκκζνωςθσ –αερεξαγωγισ από ελαφρά 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, αναλόγωσ εάν θ κλίςθ αλλάηει από κετικι προσ αρνθτικι ι αντίςτροφα. Σα 
φρεάτια κα καλυφκοφν με χυτοςιδθρά καλφμματα διαμζτρου 0,70μ., βαρζωσ τφπου και κα 
φζρουν χυτοςιδθρζσ βακμίδεσ για τθν κάκοδο του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ, όπου αυτό 
επιβάλλεται λόγω φψουσ. 
 τα υψθλά ςθμεία τθσ χάραξθσ του δικτφου τοποκετοφνται κατάλλθλεσ διατάξεισ 
αερεξαγωγϊν που διευκολφνουν τθν εκτόνωςθ του αζρα που ςυςςωρεφεται ςτο δίκτυο για τθν 
αποφυγι διακοπισ τθσ ροισ. Οι δικλείδεσ αερεξαγωγοφ κα είναι ονομαςτικισ διαμζτρου Φ50χιλ., 
διπλισ ενζργειασ (ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα), ϊςτε να διευκολφνεται και θ εκκζνωςθ του 
δικτφου χωρίσ να δθμιουργοφνται υποπιζςεισ. Μεταξφ του αερεξαγωγοφ και του δικτφου 
παρεμβάλλεται δικλείδα διακοπισ Φ50χιλ. Η όλθ καταςκευι τοποκετείται μζςα ςε φρεάτιο 
επίςκεψθσ από ςκυρόδεμα. 
 ε κατάλλθλα χαμθλά ςθμεία τθσ χάραξθσ του δικτφου προβλζπεται θ καταςκευι 
διατάξεων εκκζνωςθσ του δικτφου. Οι διατάξεισ αυτζσ κα ζχουν διακλάδωςθ αγωγοφ με δικλείδα 
διακοπισ. Ο αγωγόσ εκροισ κα φζρει ςτο άκρο του κατάλλθλθ δικλείδα αντεπιςτροφισ (κλαπζ). ε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει αποδζκτθσ για τθν εκκζνωςθ, ο αγωγόσ εκροισ μετά τθν δικλείδα, κα 
διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να μπορεί να δεχκεί ςφνδεςθ ελαςτικοφ ςωλινα. 
 ε κάκε ςθμείο αλλαγισ κατεφκυνςθσ τθσ χάραξθσ ςε οριηοντιογραφία ι μθκοτομι, 
προβλζπεται να τοποκετθκοφν κατάλλθλα ςϊματα αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C16/20, για τθν εξαςφάλιςθ του ζργου τόςο ςτθν κανονικι λειτουργία του, όςο και ςτισ απότομεσ 
μεταβολζσ τθσ πίεςθσ (ςταμάτθμα αντλιϊν). Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ των ςωμάτων αγκφρωςθσ 
κα διευρφνεται ο πυκμζνασ του ςκάμματοσ και οι παρειζσ του. ϊματα αγκφρωςθσ προβλζπεται 
να καταςκευαςκοφν και ςτα ςθμεία εκκζνωςθσ του δικτφου. 
 Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, όςο αφορά τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία του ζργου 
παρουςιάηονται ςτα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν παροφςα μελζτθ (οριηοντιογραφίεσ, μθκοτομζσ, 
τυπικζσ διατομζσ κλπ.) 
 Σο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου, βάςθ του προχπολογιςμοφ του, ανζρχεται ςτο ποςό 
595.249,00€ (738.108,76€ με Φ.Π.Α 24%). 
 Σο ζργο κα χρθματοδοτθκεί από το Ε.Π. τερεά Ελλάδα και ζχει προκεςμία εκτζλεςθσ 240 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ  ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
2.1 Αγωγοί 
 
Σο δίκτυο αποτελείται από αγωγό (HDPE) διαμζτρου Φ160mm και πίεςθσ 20/25/30 atm. 
Η εκςκαφι των χανδάκων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν προβλζπεται με κατακόρυφα πρανι με 
πλάτοσ και βάκοσ ορυγμάτων ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
Αναλυτικά για τθν καταςκευι των αγωγϊν, οι εργαςίεσ περιγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί: 

 • τθ ςυμπφκνωςθ του υλικοφ εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων θ  οποία κα πρζπει να γίνεται με 
προςοχι ϊςτε να μθ δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτον αγωγό. Θα πρζπει ςτθ ηϊνθ του αγωγοφ 
να γίνεται ςυμπφκνωςθ τουλάχιςτον 95% κατά PROCTOR ανεξαρτιτωσ μζςων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν (μθχανιματα, χζρια ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν). 
• τθ ςωςτι ζδραςθ των ςωλινων ϊςτε να μθν υπάρχουν κενά, πζτρεσ κλπ. 

 
2.2 Εκςκαφι Ορυγμάτων και Προϊόντα εκςκαφϊν 
 

Η οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ του αγωγοφ και ςυνακόλουκα θ εκςκαφι του ορφγματοσ του κα 
γίνεται ςε κζςθ θ οποία κα κακορίηεται επιτόπου από τθν Τπθρεςία. 
Ομοίωσ δε ςυνίςταται εκςκαφι (επίςθσ εκτόσ εάν οι τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου το επιτρζπουν) 
ςε όλο το πλάτοσ  που καταλαμβάνουν οι αγωγοί και μζχρι το βάκοσ του βακφτερου αγωγοφ λόγω 
προβλθμάτων αντιςτιριξθσ αλλά και λόγω βεβαίων προβλθμάτων υποχϊρθςθσ  των υψθλοτζρων 
αγωγϊν που με τθ μζκοδο αυτι κα εδράηονται ςε επιχϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ 
μπορεί να  προτείνει μζκοδο αλλά θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από  τθν Τπθρεςία. Καμία 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ ι άλλθ αξίωςθ μπορεί να απαιτιςει  ο Ανάδοχοσ εξαιτίασ τθσ μεκόδου που 
τελικϊσ προκρίκθκε. 
Θα γίνει μόρφωςθ δια χειρϊν του πυκμζνα  και των παρειϊν  του ορφγματοσ ςτισ κακοριςμζνεσ 
διατομζσ και υψόμετρα. 
Σα προϊόντα των εκςκαφϊν κα φορτϊνονται αμζςωσ επ' αυτοκινιτου  και κα μεταφζρονται προσ 
απόρριψθ ςε χϊρο απόκεςθσ που κα  υποδειχκεί από τον Ανάδοχο και κα εγκρικεί από τθν 
Τπθρεςία 
Επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν για τθν επανεπίχωςθ ορυγμάτων 
αγωγϊν, μετά από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ.  
Σα προϊόντα εκςκαφϊν δεν επιτρζπεται να τοποκετοφνται  κοντά ςτο όρυγμα. Ακόμα και μζχρι να 
μεταφερκοφν θ απόκεςθ τουσ  επιτρζπεται μόνον 0,60εκ. μακριά από το όρυγμα ϊςτε  να μθν 
προκαλοφνται καταπτϊςεισ και πάλι με τθν ρθτι προχπόκεςθ ότι τοφ το επιτρζπεται από το 
πλάτοσ του δρόμου, δεν εμποδίηει τθν κυκλοφορία και δεν εγκυμονεί κανενόσ είδουσ κίνδυνο για 
το ζργο, τουσ πεηοφσ και τα αυτοκίνθτα, παρακείμενεσ καταςκευζσ κ.λ.π. ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ 
περιπτϊςεισ απαγορεφεται θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφϊν παράλλθλα ςτο όρυγμα. 
 

2.3 Επίχωςθ ορυγμάτων 
 

Η εργαςία των επιχϊςεων πρζπει να γίνεται επιμελθμζνα αλλά και με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 
αποφευχκεί κραφςθ  του αγωγοφ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςυμπφκνωςθσ. Η επίχωςθ των 
ορυγμάτων κα γίνει με προϊόντα εκςκαφϊν και κραυςτό υλικό λατομείου(3Α) τθσ Π.Σ.Π.Ο-150 
ςε ςτρϊςεισ πάχουσ μζχρι 25cm ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα  ςτθν Σ..Τ. Ο βακμόσ 
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ςυμπφκνωςθσ δεν κα πρζπει, να είναι κατϊτεροσ από 95% (τροποποιθμζνθ δοκιμαςία Proctor). Ο  
τρόποσ ζδραςθσ των κάκε είδουσ αγωγϊν, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ επίχωςθ τουσ με κραυςτό 
υλικό λατομείου (3Α)κακορίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτισ ςχετικζσ Σ.Π. 
Ρθτά  επιςθμαίνεται  ότι  (ιδιαίτερα  ςτα  βακφτερα  ςθμεία  του  ορφγματοσ)  απαιτείται  λίαν 
επιμελθμζνθ ςυμπφκνωςθ για τθν μείωςθ των παραμορφϊςεων του ςωλινα. 
Η ςτάκμθ των επιχϊςεων των ορυγμάτων κα φκάνει: 
α. ςτουσ χωματόδρομουσ μζχρι τθν ςτζψθ των ορυγμάτων 
β. ςτουσ αςφαλτοςτρωμζνουσ  δρόμουσ : 
β1.Είτε κα ςταματά 0,20μ. κάτω από τθν ςτζψθ του  οδοςτρϊματοσ εφόςον ο  Ανάδοχοσ κεωριςει 
ότι θ ςυμπφκνωςθ των ανωτζρω επιχϊςεων ζχει πλιρωσ επιτευχκεί και δεν υπάρχει κίνδυνοσ" 
κακιςμάτων" για τα οποία κα είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ. 
β2.Είτε κα φκάνει μζχρι τθν ςτζψθ των ορυγμάτων εφόςον ο Ανάδοχοσ για οποιοδιποτε λόγο 
κελιςει με δικι  του  ευκφνθ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ καταςκευισ βάςθσ  και επαναφορϊν 
αργότερα πάντα όμωσ μζςα ςτον κακοριςμζνο χρόνο περαίωςθσ τθσ εργολαβίασ με τθν 
υποχρζωςθ επανεκςκαφισ του ορφγματοσ μζχρι βάκουσ 0,20μ. χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ. 
Η περίπτωςθ β1 προφανϊσ εφαρμόηεται όταν αμζςωσ μετά τθν επίχωςθ αρχίςει θ αποκατάςταςθ 
του οδοςτρϊματοσ. 
Εάν απαιτείται κα γίνεται κακαίρεςθ των εναπομεινάντων τμθμάτων αςφαλτικοφ τάπθτα. 
Μετά τθν επίχωςθ και τθν επανεκςκαφι (εάν απαιτείται) επακολουκεί θ καταςκευι των 
ςτρϊςεων από υλικό 3Α και οι αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ όπωσ περιγράφονται ςτθν Σ..Τ. τθσ μελζτθσ. 
 

2.4 Διαςτάςεισ ορυγμάτων 
 
Σο πλάτοσ του ορφγματοσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
 
2.5 Χάραξθ, Κοπι και Αποκατάςταςθ Οδοςτρωμάτων 
 
Η χάραξθ κα γίνει ςτθ κζςθ εκςκαφισ του ορφγματοσ και εκατζρωκεν των πλευρϊν αυτοφ. Η κοπι 
του τάπθτα κα γίνεται ςε ςυνεχι γραμμι και ςε βάκοσ τουλάχιςτον 0,25μ. ϊςτε να μθν 
καταςτρζφεται το πζραν του πλάτουσ εκςκαφισ οδόςτρωμα κατά τθν εκςκαφι των ορυγμάτων. 
Με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ακριβείασ και χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ αδιατάρακτθσ κοπισ 
ςκυροδζματοσ (ςυρματοκοπι, διςκοκοπι, κοπι με κερμικι λόγχθ, υδατοκοπι). 
 
Η αποκατάςταςθ των οδοςτρωμάτων κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Σ..Τ. και το 
τιμολόγιο τθσ μελζτθσ δθλαδι: 
 
1. Παραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ για καταςκευζσ 
από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. 
 
2. Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ Δομικά πλζγματα B500C(S500s). 
 
2.6 Ιδιαίτερεσ Απαιτιςεισ 
 
Εξαιρετικά μεγάλθ προςοχι κα δοκεί ςτα εξισ: 
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• τθ ςτεγανότθτα των καταςκευϊν των αγωγϊν. 
 
• τθν προςταςία από τθν επίδραςθ των υλικϊν με τα οποία ζρχονται ςε επαφι 
 
• τθν τιρθςθ των μθκοτομϊν των αγωγϊν 
 
• τθ ςχολαςτικι  εφαρμογι   των μζτρων αςφαλείασ   του προςωπικοφ,  των ζργων και των 

γειτονικϊν καταςκευϊν 
 
• τθ ςωςτι τοποκζτθςθ  των ςωλινων  μζςα ςτο όρυγμα   με τθ χριςθ των καταλλιλων 

μθχανικϊν μζςων και εργαλείων 
 
H ευκφνθ διαςφάλιςθσ των απαιτιςεων αυτϊν, ανικει αποκλειςτικά και μόνον ςτον Ανάδοχο του 
ζργου. Για τθν εξαςφάλιςθ των  απαιτιςεων αυτϊν θ Τπθρεςία κα λάβει όλα τα απαιτοφμενα 
μζτρα τα οποία (ενδεικτικά  και μόνον και ςε καμία περίπτωςθ   περιοριςτικά)  αναφζρονται 
περιλθπτικά ωσ εξισ: 
 
• Για όλα ανεξαιρζτωσ τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν απαιτείται  προζγκριςθ τουσ από τθν 

Τπθρεςία με τθν υποβολι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ και των  ςτοιχείων που κατά 
περίπτωςθ απαιτοφνται (ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Σ.Π και τα άλλα τεφχθ δθμοπράτθςθσ).  Ρθτά 
επιςθμαίνεται   ότι  κα  προτιμθκοφν   υλικά  από  βιομθχανίεσ   που  διακζτουν    ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 
• Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν πρζπει να γίνουν και ζλεγχοι όλων των υλικϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. Πριν τθν ολοκλιρωςθ  των ελζγχων ουδεμία προζγκριςθ για τθν προμικεια 
υλικοφ μπορεί να  κεωρθκεί ότι ζχει δοκεί από τθν Τπθρεςία και κατά ςυνζπεια τυχόν 
προμικεια υλικϊν για το ςφνολο του ζργου από τον Ανάδοχο γίνεται με δικι του ευκφνθ και 
μόνον. 

 
 
3. ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ  ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ 
 
3.1 Γενικά 
 
Ο χεδιαςμόσ του αγωγοφ, ζγινε με τισ εξισ βαςικζσ παραδοχζσ ςχεδιαςμοφ: 
Η καταςκευι του ζργου να μθν προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του 
(κυκλοφοριακό, κλπ ). 
τθν περιοχι γενικά δεν υπάρχουν δίκτυα φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ του Διμου Ορχομενοφ 
κακϊσ και αγωγοί και ςωλθνϊςεισ άλλων Ο.Κ.Ω. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ  να 
ςυγκεντρϊςει ςτοιχεία μεγζκουσ, κζςθσ, κλπ. για τα υπάρχοντα δίκτυα των αγωγϊν και 
ςωλθνϊςεων άλλων Ο.Κ.Ω. που ενδεχομζνωσ υφίςτανται.  
Αν κατά τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των παρεχομζνων ςτοιχείων από τουσ άλλουσ Ο.Κ.Ω. 
διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν παραλείψεισ  και ανακρίβειεσ όςον αφορά ςτα υφιςτάμενα δίκτυα δεν 
είναι δυνατόν να κεμελιωκεί επί των ελλείψεων, ανακριβειϊν  και λακϊν των ςτοιχείων ουδεμία 
απαίτθςθ του Αναδόχου. 
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υνεπϊσ τόςο για τον ζλεγχο τθσ  ακρίβειασ των παρεχομζνων από άλλεσ Τπθρεςίεσ και Ο.Κ.Ω. όςο 
και για  τον εντοπιςμό τυχόν άλλων αγνϊςτων αγωγϊν πρζπει να διεξαχκοφν κατάλλθλεσ 
ερευνθτικζσ τομζσ με ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχοσ για οποιαδιποτε επζμβαςθ ςτισ οδοφσ οφείλει με δικι του ευκφνθ, φροντίδα και 
δαπάνθ να εκδϊςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία  του Διμου Ορχομενοφ και 
να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Τπθρεςία αυτι. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί επίςθσ με κάκε άλλθ Τπθρεςία εφόςον παραςτεί ανάγκθ (π.χ. 
ΔΕΗ, ΟΣΕ, κλπ.) 
 
4. «Ω ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗ» ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 
Επιςυνάπτονται ςε παράρτθμα, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ. 
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ΣΜΗΜΑ Γ 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 
Αναφζρονται τυχόν ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και απευκφνονται  ςτουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ, ςυντθρθτζσ/ 
επιςκευαςτζσ του. 
Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κατεξοχιν ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
1.        Θζςεισ δικτφων 
1.1.      φδρευςθσ 
1.2.      αποχζτευςθσ 
1.3.      θλεκτροδότθςθσ (υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ) 
1.4.      παροχισ διαφόρων αερίων 
1.5.      παροχισ ατμοφ 
1.6.      κενοφ 
1.7.      ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ 
1.8.      πυρόςβεςθσ 
1.9.      κλιματιςμοφ 
1.10.    κζρμανςθσ 
1.11.    λοιπϊν δικτφων εντόσ των δομικϊν ςτοιχείων του ζργου (μθ ορατϊν) 

 1.12.    λοιπϊν δικτφων γφρω από το ζργο που εντοπίςκθκαν ι γενικά ζγιναν γνωςτά και πρζπει να 
 λθφκοφν υπόψθ ςε μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ. 

2.        θμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 
Για τθ γενικι διακοπι των διαφόρων παροχϊν τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου 1. 

Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν κίνδυνο 
2.1.      αμίαντοσ και προϊόντα αυτοφ 
2.2.      υαλοβάμβακασ 
2.3.      πολυουρεκάνθ 
2.4.      πολυςτερίνθ 
2.5.      άλλα υλικά 

3.        Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του κτιρίου 
 θμειϊνονται οι ιδιαιτερότθτεσ ςτο ςφνολο ι ςε επιμζρουσ ςτοιχεία του ζργου (π.χ. 
 περιπτϊςεισ προκαταςκευισ, προζνταςθσ, ςθμειακϊν φορτίων, κλπ.) 

4.        Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 
 Όπωσ φαίνονται ςτθ μελζτθ πυροπροςταςίασ 

5.        Περιοχζσ εκπομπισ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ 

6.        Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

7.        Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

8.        Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία 
 (για λόγουσ π.χ. εξαεριςμοφ, απαγωγισ βλαπτικϊν παραγόντων, απομάκρυνςθσ υδάτων, 
 κλπ.) 
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ΣΜΗΜΑ Δ 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 
(Καταγράφονται  ςτοιχεία  που αποςκοποφν  ςτθν πρόλθψθ  και αποφυγι  κινδφνων   κατά τισ 
ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κλπ) κακ' όλθ  τθ 
διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
Μποροφν εδϊ να αναφερκοφν - π.χ.- κατά πόςο το κτίςμα διακζτει από καταςκευισ μθχανιςμό ι 
εγκατάςταςθ  για τθν εκτζλεςθ   επιςκευϊν  ςτισ εξωτερικζσ  του επιφάνειεσ,    ι αν υπάρχουν 
προβλζψεισ για τθν εγκατάςταςθ τζτοιου μθχανιςμοφ, ποιεσ και ςε ποιά ςθμεία, κλπ.). 

1.  Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ: Δεν υπάρχουν 

2.  Εργαςίεσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ του ζργου και ςτουσ φωταγωγοφσ:    Δεν υπάρχουν 

3.  Εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό του ζργου: Δεν υπάρχουν 

 4.  Εργαςίεσ ςε  φρζατα, υπόγεια ι τάφρουσ, εργαςίεσ γενικά ςε    κζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ 
αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκκεςθσ ςε χθμικοφσ, φυςικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Δεν 
υπάρχουν 

5.  Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ 
Για οποιανδιποτε εργαςία που περιλαμβάνουν κίνδυνο εμφάνιςθσ  πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ (π.χ. 
θλεκτροςυγκολλιςεισ) πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ του περιβάλλοντοσ χϊρου για εκρθκτικι 
ατμόςφαιρα. 
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ΣΜΗΜΑ Ε 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

 

1. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

 
Κατά τθν ςυντιρθςθ του ζργου κα ςυμπλθρϊνεται ζντυπο του τφπου: 

 

Ημ/νία υντιρθςθσ  

Σμιμα που υντθρικθκε  

Σφποσ υντιρθςθσ  

τοιχεία υπευκφνου ςυντιρθςθσ  

Τπογραφι αρμοδίου  

 
2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

Κατά τθν επικεϊρθςθ του ζργου κα ςυμπλθρϊνεται ζντυπο του τφπου: 

Ημ/νία Επικεϊρθςθσ  

Σμιμα που Επικεωρικθκε  

Σφποσ Επικεϊρθςθσ  

τοιχεία υπευκφνου επικεϊρθςθσ  

Τπογραφι αρμοδίου  

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ορτομενός 07-12-2018  Ορτομενός 07-12-2018 

Ο μελεηηηής  Ο πρ/νος Γ.Σ.Τ. 

   

   

   

Γρηγόρης Ηλιόποσλος  Βαζίλης Σούνηας 

πολιηικός μητανικός  πολιηικός μητανικός 
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