
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
 
                   Έργο: «Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου 
                              και Αλατόπετρας», Α.Μ. 23/2021

2.    Ακριβής διεύθυνση του έργου:

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3.  Στοιχεία των κυρίων του έργου 
      (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες

και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια
αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

ΔΗΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ   
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟY ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

5. Στοιχεία του υπευθύνου εκπόνησης του Φ.Α.Υ.:
     

                                              1. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    &
                                          2. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχνολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΤΜΗΜΑ Β. 
1. Τεχνική  Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή καινούριων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων,

Πολυνερίου και Αλατόπετρας του Δήμου Γρεβενών, με σκοπό να πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές

της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

με  την  υπ΄αριθμ.27934/2014 και  την  εγκύκλιο  44/2014 αντίστοιχα,  αλλά κυρίως με  στόχο  την  υγιεινή  και

ασφάλεια των παιδιών που είναι χρήστες των χώρων αυτών.

Η  παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Γρεβενών  με

προϋπολογισμό  που  ανέρχεται  στο  ποσό  των  180.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Το  έργο

πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με 100.000,00 € από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και συγκεκριμένα

από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» του άρθρου 196 του Ν. 4662/2020. Στόχος μας είναι η τοποθέτηση καινούριων,

σύγχρονων,  πιστοποιημένων  παιχνιδιών  πολλαπλών  δραστηριοτήτων  που  θα  προσφέρουν  εναλλακτικές

ευκαιρίες για παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες χρηστών.

Τα καινούρια παιχνίδια  θα τοποθετηθούν πάνω σε δάπεδο με  φυσικό  υλικό  (βότσαλο  2 έως 8 χιλ.)

σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  με  ιδιαίτερη  μέριμνα για  την  πάκτωσή τους και  την  τήρηση των

απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των παιχνιδιών, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη και σενάζ (τοίχος) για την πάκτωσή της. Η προτεινόμενη περίφραξη θα

πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους μικρότερο

των 8χιλ.), θα αποτρέπει το σκαρφάλωμα (αποφυγή οριζόντιων πατημάτων) και δεν θα επιτρέπει την είσοδο

ζώων.
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Στη  μελέτη  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαιτούμενες  εργασίες  εκσκαφών  και  επιχώσεων  για  την

διαμόρφωση των κατάλληλων υψομέτρων σε όλη της την έκταση.

Εντός του χώρου της παιδικής χαράς προβλέπεται:

Εκσκαφή υπόγειων χώρων (λεκανών) σε βάθος 30εκ.,τοποθέτηση γεωυφάσματος και επίχωσή τους με

φυσικό υλικό (βότσαλο 2 έως 8 χιλ.).

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων  LED.

Επίσης  προβλέπεται  η  τοποθέτηση απλών  καθιστικών  (παγκάκια)  σε  σημεία  που εξασφαλίζουν  την

επαρκή  και  σωστή  επίβλεψη  από  τους  συνοδούς.  Απαραίτητη  είναι  και  η  τοποθέτηση  κάδων

μικροαπορριμμάτων σε διάφορα σημεία του χώρου.

Τέλος  θα  φέρει  κατάλληλο  σήμα  ποιότητας  (μικρή  πινακίδα)  επί  του  εξοπλισμού  και  θα  διαθέτει

πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της

προαναφερόμενης απόφασης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τις

διατάξεις του Π.Δ. 171/87 για Δημοτικά Έργα και με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Γρεβενών.

2. Παραδοχές μελέτης

Α. ΥΛΙΚΑ

1. Σκυρόδεμα τεχνικών: C 16/20

2. Σιδηρούς οπλισμός:  S500s

3. Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)

4. Σιδηρά

5. Χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου

6. Φυσικό υλικό (βότσαλο 2 έως 8 χιλ.)

7. Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155gr/m2

8. Φωτιστικά σώματα  LED

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  αναφέρονται  τυχόν  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 του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατ’ εξοχή στα ακόλουθα στοιχεία :

 Θέση δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω
Κατά την κατασκευή, την επισκευή και  τη  συντήρηση του έργου που θα εκτελεσθεί  απαιτείται
ιδιαίτερη  προσοχή  στην  ύπαρξη  δικτύων  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  Ο.Τ.Ε.,  ηλεκτροδότησης
(υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης), και δημοτικού φωτισμού.
 Θέσεις  αποθήκευσης  υλικών  και  εργαλείων  που  υπό  ορισμένες  συνθήκες  ενδέχεται  να

προκαλέσουν κίνδυνο.
Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι αποθήκευσης προϊόντων εκσκαφής που
θα  επαναχρησιμοποιηθούν για  επίχωση  ή  άλλα  υλικά  επίχωσης,  αποθήκευσης κρασπέδων  κ.λπ.
καθώς και οι χώροι στάθμευσης μηχανημάτων και αυτοκινήτων.
Κατά  τη  συντήρηση  και  επισκευή  του  έργου  είναι  οι  θέσεις  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και  αυτές
εναπόθεσης υλικών και εργαλείων.

  Άλλες ζώνες ορατού κινδύνου:
Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου 
Χρήση χημικών υλικών.
Χρήση εύφλεκτων υλικών 
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ΤΜΗΜΑ 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. Μπορούν
εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση
για  την  εκτέλεση επισκευών στις  εξωτερικές  του επιφάνειες,   ή  αν  υπάρχουν προβλέψεις  για  την
εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

Κατά την οργάνωση του εργοταξίου

1. Σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των διερχομένων πεζών και
οχημάτων.
Εγκατάσταση προχείρων αποδυτηρίων, W.C. και χώρου εστίασης ( αν απαιτείται)

2.Κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών 

Ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  του  έργου  που  είναι  κινητός,  θα  εγκαθίσταται  κάθε  φορά  στον
προσφερότερο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ανάλογα με την περιοχή χωρίς να παρεμποδίζονται οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.
Τα προϊόντα διαμορφώσεως-εκσκαφής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρους αποκομιδής
απορριμμάτων ή όπου υποδειχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεση τους.
Τα  απορρίμματα  και  υπολείμματα  τροφοδοσίας  του  προσωπικού  θα  συλλέγονται  σε  πλαστικές
σακούλες και θα μεταφέρονται στους Δημοτικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων της περιοχής.
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

3.Μετά το τέλος των εργασιών

Οι χώροι αποθήκευσης και εργασιών πρέπει να καθορίζονται και να απομακρύνονται τα υπολείμματα
υλικών καθώς και τα  κατεστραμμένα εργαλεία και μηχανήματα.

4.Επισημαίνονται και όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεων

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά.
Ο εξοπλισμός παιδικών  χαρών,  θα καθαρίζονται  δύο φορές  το  χρόνο,  άνοιξη  και  φθινόπωρο και
έκτακτα θα επιθεωρούνται μετά από κάθε μεγάλη νεροποντή.
Το δίκτυο σήμανσης θα επιδιορθώνεται άμεσα σε κάθε πιθανή φθορά και βλάβη.
Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.

                                                 

Γρεβενά, 12/05/2021

        Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

    Κοπάνας Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ   

Καρέτσος Αναστάσιος
           
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ    
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  Ματεντζίδης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ   
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