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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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)», ΑΜ. 21/2022
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.:
     

     Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ   
                                         

ΤΜΗΜΑ Β. 
Τεχνική  Περιγραφή

Την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε τμήματα του Δημοτικού οδικού Δικτύου στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Βεντζίου   του Δήμου Γρεβενών. Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί
στις   οδούς  από οικισμό Καλοχίου προς Μεσόλακκο και  εντός του οικισμού Ιτέας.
Οι φθορές που παρουσιάζονται είναι οι εξής:
-Ρωγμές παράλληλες με τροχιά  των τροχών οι οποίες  διακλαδίζονται και αλληλοσυνδέονται μεταξύ 
τους, σχηματίζοντας  πολλά  μικρά πολυγωνικά κομμάτια όμοια με αυτά του δέρματος του αλιγάτορα. 
Τα  κομμάτια   αυτά μπορεί κάποια στιγμή να αποκολληθούν και να δημιουργήσουν μεγάλη φθορά 
στο οδόστρωμα. 
-Ρωγμές  κατά μήκος του οδοστρώματος 
-Τοπικές καθιζήσεις μικρής έκτασης.
- Λακκούβες σε διάφορα μεγέθη και μορφές που δημιουργούν μικρές λεκάνες στο οδόστρωμα με
αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνες. 

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η βελτίωση των φθαρμένων οδοστρωμάτων με
αποτέλεσμα  την  αποφυγή  τυχόν  ατυχημάτων  και  την  βελτίωση  της  καθημερινότητας  και  των
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, προφέροντας μεγαλύτερη οδική ασφάλεια στους πολίτες. 
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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  στάθμευσης  μηχανημάτων  και
αυτοκινήτων.
Κατά τη συντήρηση και επισκευή του έργου είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων 

  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 

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.

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  τυχόν  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 και να συντηρείται κατά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον δύο φορές του
χρόνο , το Μάιο και τον Οκτώβριο. Επίσης κάθε φορά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το δίκτυο σήμανσης θα επιδιορθώνεται άμεσα σε κάθε πιθανή φθορά και βλάβη.
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Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.

                                                 

 
Γρεβενά, 20/06/2022

              Συντάχθηκε                                                                                Θεωρήθηκε

                                                Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών

          Μπότζη Ειρήνη                                                                 Κωσταρέλα Κωνσταντία 
   Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    
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