
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ:  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΡΟΜΟΥ 

ΚΛΔΙΣΟΥΡΑ-ΒΛΑΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ  

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΕΠ 041 (2017ΕΠ04100006) 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.000.000,00€ 
 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 
(Φ.Α.Τ) 

(Π.Δ 305/96,αρθρ.3 – παρ.3,7,8,9,10,11) 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
Έξγν:  ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ ΓΡΟΜΟΤ ΚΛΔΗΟΤΡΑ-ΒΛΑΣΖ 
Γηεύζπλζε:  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΛΔΗΟΤΡΑ 
Ηδηνθηήηεο:  Π.Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ 
Τπόρξενο Φ.Α.Τ.: Γ.Σ.Δ. Π.Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ 
 

ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ: 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο έξγνπ είλαη ε αζθαιηόζηξωζε ηνπ δξόκνπ από Κιεηζνύξα πξνο Βιάζηε. 
πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ηα εμήο: 

 Δπέθηαζε ηζηκεληνζωιήλα δηακέηξνπ D800mm θαη θαηαζθεπή λένπ ηνηρείνπ γηα ηε 
δηαπιάηπλζε ηνπηθά ηεο νδνύ. 

 Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξωζίαο πάρνπο 0,10m ζην ηκήκα ηεο νδνύ πνπ ππάξρεη κόλν 
κία ζηξώζε βάζεο θαη ζα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηεο πθηζηάκελεο ζηξώζεηο ζην ηκήκα πνπ 
ππάξρνπλ δύν ζηξώζεηο. 

 Θα θαηαζθεπαζηνύλ εξείζκαηα ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Τπεξεζία. 

 Θα γίλεη θαζαξηζκόο θαη κόξθωζε ηεο πθηζηάκελεο ηάθξνπ θαη άξζε ηωλ θαηαπηώζεωλ 
πνπ ήδε ππάξρνπλ. 

 Θα αζθαιηνζηξωζεί όιν ην ηκήκα ηεο νδνύ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ηζνπεδωηηθή άζθαιηνο 
ζηε ζπλαξκνγή κε ηελ πθηζηάκελε άζθαιην πξνο ηελ Κιεηζνύξα. 

 Θα ηνπνζεηεζνύλ ζηεζαία αζθαιείαο θαη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ζηα ζεκεία πνπ ζα 
ππνδεηρζνύλ από ηελ Τπεξεζία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο νδνύ. 

 Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί δηαγξάκκηζε ζην νδόζηξωκα κε αλαθιαζηηθή βαθή. 
 

ΥΕΔΙΑ: 
Γηα ην έξγν απηό έρεη γίλεη νξηζηηθή κειέηε θαη πεξηιακβάλεη: Σερληθή Πεξηγξαθή, Πξνκέηξεζε, 
Πξνϋπνινγηζκόο, Σηκνιόγην Μειέηεο θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ. 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 
Εώλεο θηλδύλνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε πεξηνρή κεηαμύ ηνπ Γ.Γ.Κιεηζνύξαο θαη Γ.Γ.Βιάζηεο. 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: 
Σα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζωπηθνύ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκόζηνπο θάδνπο απνξξηκκάηωλ 
ηεο πεξηνρήο. Θα γίλεηαη ρξήζε ηωλ ρώξωλ πγηεηλήο από ην πξνζωπηθό, θαη ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνύο 
ρώξνπο. 
Θα ππάξρεη κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώηωλ βνεζεηώλ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ: 
Σν έξγν ζα επηζεωξείηαη ηαθηηθά. 
 

  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ  ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 
Καζηνξηά 17-10-2017  Καζηνξηά 17-10-2017  Καζηνξηά 17-10-2017 

Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ  Ζ Πξνϊζηακέλε Σ..Δ.  Ο Γ/ληεο Γ.Σ.Δ. 
     
     
     

νθία Βιάρνπ  Βαζηιηθή ηδεξνπνύινπ  Αζαλάζηνο Βεθηάξεο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α’  Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α’  Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α’ 
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