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ΣΜΗΜΑ Α.  
ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ:  

Η μελζτθ αφορά ςτθν βελτίωςθ υφιςτάμενου δρόμου που οδθγεί από τθν Σ.Κ. 

Γλυφάδασ προσ τθν Σ.Κ. Δαφνοχωρίουι, περνϊντασ από τον ελαιϊνα ο οποίοσ 

είναι και μοναδικόσ δρόμοσ πρόςβαςθσ. 

 

2. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου:  

Σο ζργο κα καταςκευαςτεί ςτο Δ. Δωρίδασ ςτθν Σ.Κ. Πανόρμου 

 

3. Αρικμόσ άδειασ:  
Δεν Απαιτείται Οικοδομικι Άδεια. 

 

4. τοιχεία των κυρίων του ζργου  

ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟ  

 

5. τοιχεία του ςυντάκτθ του Φ.Α.Τ.  

 

6. τοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ / αναπροςαρμογισ του Φ.Α.Τ.  

 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερ/νια  αναπροςαρμογισ 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΜΗΜΑ Β.  
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  

 

Σεχνικι περιγραφι του ζργου  

Η μελζτθ αφορά ςτθν βελτίωςθ υφιςτάμενου δρόμου που οδθγεί από τθν Σ.Κ. 

Γλυφάδασ προσ τθν Σ.Κ. Δαφνοχωρίουι, περνϊντασ από τον ελαιϊνα ο οποίοσ 

είναι και μοναδικόσ δρόμοσ πρόςβαςθσ. 

Ο δρόμοσ αυτόσ ζχει οριςμζνα ςθμεία μεγάλθ κατά μικοσ κλίςεισ ενϊ το πλάτοσ 

του είναι από 4,50 ζωσ και 5,50μ ςε οριςμζνα ςθμεία. 

Η επζμβαςθ αφορά ςτθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ με τςιμεντόςτρωςθ προσ τον 

ελαιϊνα κακϊσ ο δρόμοσ αυτόσ είναι χωματόδρομοσ.  

 

1. Παραδοχζσ μελζτθσ 

 

Α. ΤΛΙΚΑ 

1   

2 κυρόδεμα C16/20 

3 ιδθροφν δομικό πλζγμα και 
ςιδθροφσ οπλιςμόσ 

S500s 

4   

5   

 

2. «Ωσ κατεςκευάςκθ» ςχζδια του ζργου και των εγκαταςτάςεων  

   ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Ε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΕΤΗ  

 

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 και τουσ ςυντθρθτζσ / 
επιςκευαςτζσ του. 
Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κατεξοχιν ςτα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 

1. Θζςεισ δικτφων  

     φδρευςθσ  
     αποχζτευςθσ  

     θλεκτροδότθςθσ (υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ)  

     παροχισ διαφόρων αερίων  

     παροχισ ατμοφ  

     κενοφ 



     ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ  

     πυρόςβεςθσ 

   κλιματιςμοφ 

    κζρμανςθσ 

    λοιπϊν δικτφων εντόσ των δομικϊν ςτοιχείων του ζργου (μθ ορατϊν) 
    λοιπϊν δικτφων ςτον περιβάλλοντα χϊρο του ζργου που ζχουν εντοπιςκεί 
ι με οποιοδιποτε τρόπο ζχουν γίνει γνωςτά και εκτιμάται ότι κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ κατά ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ.  
 

2.       θμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Για τθ γενικι διακοπι των διαφόρων παροχϊν τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου  

 

3.      Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν 
κίνδυνο.  
 αμίαντοσ και προϊόντα αυτοφ  
 άλλα υλικά   

 

4.      Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

 

5. Κακαριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι 
λειτουργία 

(για λόγουσ π.χ. εξαεριςμοφ, απαγωγισ βλαπτικϊν παραγόντων, 
απομάκρυνςθσ υδάτων, κ.λ.π.) 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε μεταγενζςτερεσ εκςκαφζσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι 
πρζπει να προςεχκοφν ιδιαίτερα τα υπόγεια  δίκτυα  φδρευςθσ, αποχζτευςθσ 
και ομβρίων. Για το δίκτυο φδρευςθσ επίςθσ επιςθμαίνονται και οι κεντρικζσ 
βάνεσ διακοπισ τθσ παροχισ του δικτφου ςε περίπτωςθ βλάβθσ.  

 

 

ΣΜΗΜΑ Δ. 
ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

(Καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι 
κινδφνων κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, 
κακαριςμοφ, επιςκευισ κ.λ.π.) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και 
δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

 

1.       Εργαςίεσ ςε ςτζγθ 

           Δεν υπάρχει ςτζγθ 

 

2.       Εργαςίεσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ του ζργου και ςτουσ φωταγωγοφσ 

           Δεν υπάρχουν 

 

3.       Εργαςίεσ ςτο φψοσ ςτο εςωτερικό του ζργου  

          Δεν υπάρχουν  



 

4.      Εργαςίεσ ςε φρεάτια, υπόγεια, ι τάφρουσ, εργαςίεσ γενικά ςε κζςεισ 
όπου  υπάρχει κίνδυνοσ αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκκεςθσ ςε χθμικοφσ, 
φυςικοφσ και   βιολογικοφσ παράγοντεσ.   
         Πρζπει για εργαςίεσ ςε εκςκαφζσ τάφρων να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για τουσ εργαηομζνουσ (κατάλλθλθ ζνδυςθ – 

μάςκεσ) και όπου απαιτείται αντιςτιριξθ πρανϊν. 
 

5.     Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ  

          Δεν υπάρχουν  

 

ΣΜΗΜΑ Ε.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ 
ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ  
 

      Η αςφαλτόςτρωςθ πρζπει να επικεωρείται και να ςυντθρείται κατά 
διαςτιματα. Οι βλάβεσ που τυχόν διαπιςτϊνονται πρζπει να αποκακίςτανται 
άμεςα από ειδικευμζνο ςυνεργείο.  
 

 

 

 

Λιδορίκι   28  /  9  /2017 

Ο υντάξασ 

 

 

 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ  

ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΣΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδορίκι    28 /  9  /2017 

Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν 

 

 

 

Βαςιλικι Ζουμά  

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ  
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