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 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00   Ευρώ 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ) 

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

ΓΕΝΙΚΑ: 

 
Έργο: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς» 
Διεύθυνση:  Π.Ε Καστοριάς 
Ιδιοκτήτης:  Π.Ε Καστοριάς 
Υπόχρεος Φ.Α.Υ.: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ: 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το έργο αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των έργων Οδοποιίας. 
 

Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Π.Ε Καστοριάς .  

Συγκεκριμένα θα γίνει σφράγιση ρωγμών ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας με ελαστομερή ασφαλτική 

μαστίχη (τροποποιημένη άσφαλτος με ελαστοµερή πρόσθετα και λεπτόκοκκα αδρανή υλικά) 

εφαρμοζόμενη εν θερμώ. 

 

Οι περιοχές που θα εκτελεστούν οι εργασίες είναι : σ’ όλο το δίκτυο της Π.Ε Καστοριάς. 

 
ΣΧΕΔΙΑ: 
Για το έργο αυτό έχει γίνει η οριστική μελέτη και περιλαμβάνει: Προμέτρηση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο 
Μελέτης , Τεχνική Έκθεση και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Ζώνες κινδύνου του έργου είναι το τμήμα επέμβασης της κοίτης ρεμάτων και ποταμών. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο μηχανικός εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στην θέση που θα 
γίνονται εργασίες ή σε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς να παρεμποδίζονται οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες της περιοχής. 
Τα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρο αποκομιδής 
εκσκαφών ή όπου υπόδειξη η υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεσή τους. Τα υπολείμματα τροφοδοσίας 
του προσωπικού  θα μεταφέρονται στους δημόσιους κάδους απορριμμάτων της κάθε περιοχής. Θα 
γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής από το προσωπικό του εργοταξίου σε κατάλληλους 
προκαθορισμένους χώρους, ενώ το προσωπικό θα αλλάζει σε βοηθητικούς χώρους. 
Θα υπάρχει μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 
Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα όλες οι μικροφθορές κατά την 
διάρκεια της κατασκευής. 
 
 
 

 Καστοριά  30-03-2020 
 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάκτης Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Διευθυντής 

   

   

   

Πνευμονίδης Ιωάννης  Σιδηροπούλου Βασιλική Βεκιάρης Αθανάσιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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