
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) * «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ”  Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» - Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

- 1 - 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ «ΔΕΣΗ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ. 
2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩ-
ΡΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΑΤΣΙ-
ΟΥ)  

3. Άδειες - Εγκρίσεις: 
(α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ: «Γνωμοδότηση επί έργου ανάπλασης 

χώρου βρύσης στη θέση «ΔΕΣΗ» Δ.Δ. Κριατσίου» / Αρ. Πρωτ. 1302 / 8-1-2009 

(β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / Ι’ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ: Θέμα: «Ανάπλαση – αποκατάσταση χώρου βρύσης (ΔΕΣΗ) Τ.Δ. 
Κριατσίου, Δ. Βαρδουσίων Ν. Φωκίδας» / Αρ. Πρωτ. Φ.30/28/4680/15-10-2009 

(γ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ   
(Ν.Ε.ΧΩ.Π.): «Ανάπλαση χώρου βρύσης στο Τ.Δ. Κριατσίου του Δήμου Βαρδουσίων», ΠΡΑΚΤΙΚΟ 85 
/ 4-11-2009 

(δ) ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 24Η
 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΧΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Θέμα: 

Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Έκθεση (Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση χώρου βρύσης ‘Δέση’, 
Τ.Δ. Κριατσίου», Δ. Βαρδουσίων Ν. Φωκίδας / Α.Π. 5217 π.ε. / 2-3-2010 

(ε) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
Αρ. Πρωτ. 1136 / 4-3-2010 

(ζ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
«Έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. του Νομού Φωκίδας» ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 10-12-2009 

 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπλη-

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

1    

2    

3    

4    

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ” Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.000,00 € 
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5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:………………………………………………………………………………. 
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:…………………………………….. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

1    

2    

3    

4    

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 
Πρόκειται για την ανάπλαση του χώρου της βρύσης (παλιά, χώρος αναμονής για υδροληψία), καθώς 

και τις προσβάσεις σε αυτόν (πεζόδρομοι) που συνδέουν τον βασικό πολεοδομικό ιστό του χωριού με τη 
βρύση. 

Συγκεκριμένα, ο υπάρχον χώρος θα επιστρωθεί με φυσικές πέτρινες πλάκες, θα αποκατασταθούν οι 
παλαιές λιθοδομές (δέματα), οι παλαιές πεζούλες και οι παλαιοί τοίχοι, θα επιστρωθούν οι πεζόδρομοι – 

προσβάσεις στο χώρο της βρύσης και θα κατασκευασθούν καθιστικά. Όλα τα έργα θα είναι σύμφωνα με τα 
πρότυπα σχέδια της μελέτης, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι παρακάτω: 
 Χάραξη του περιγράμματος του έργου στο χώρο. Καθορισμός υψομέτρων. 
 Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης των έργων στις απαιτούμενες από τα σχέδια κλίσεις 

με εκσκαφή και εξυγιαντικό επίχωμα και πλήρη συμπύκνωσή της. 
 Καθαίρεση του φθαρμένου και κατεστραμμένου κιγκλιδώματος. 
 Αποκατάσταση – αναπαλαίωση της υπάρχουσας λιθοδομής της βρύσης. 
 Αποκατάσταση της λιθοδομής των καταστραμμένων τοίχων «δέματα».  
 Επίστρωση με πέτρινες φυσικές πλάκες των υφιστάμενων προσβάσεων στο χώρο της 

βρύσης. 
 Επίστρωση με πέτρινες φυσικές πλάκες του χώρου της βρύσης (παλαιός χώρος αναμονής 

για υδροληψία). 
 Τοποθέτηση ξύλινου καθιστικού (παγκάκια με τραπέζι). 
 Τοποθέτηση ξύλινων καλαθιών αχρήστων. 
 Επισκευή της υπάρχουσας δεξαμενής (καθαρισμός – στεγανοποίηση – ενίσχυση – βάνα 

ελέγχου νερού – στόμιο υπερχείλισης – φρεάτιο επίσκεψης). 
 Επικάλυψη της υπάρχουσας δεξαμενής με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 Πρόβλεψη φωτισμού του χώρου της βρύσης και των προσβάσεων. 

2. Παραδοχές μελέτης: 
Κατά τη μελέτη ελήφθησαν υπόψη, η υφιστάμενη κατάσταση, τα τοπικά μορφολογικά στοιχεία, οι τοπικές 

κλιματολογικές συνθήκες, η χρήση του έργου. Τα σκυροδέματα θα είναι κατηγορίας C16/20 και C20/25.  

3. Ως κατασκευάσθηκε:  
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

(α) Θέση του έργου:  
Η μελέτη αυτή αφορά τη διαμόρφωση – ανάπλαση του χώρου της βρύσης «ΔΕΣΗ» στην Τ.Κ. Κριατσίου, 

που βρίσκεται στο βόρειο μέρος του ομώνυμου οικισμού (προϋφιστάμενου του έτους 1923) οικισμού του 
Κριατσίου. 
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(β) Όροι δόμησης: 
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με όσα ισχύουν περί κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους. 
 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση του χώρου της βρύσης (παλιά, χώρος αναμονής για υδρο-
ληψία), καθώς και τις προσβάσεις σε αυτόν (πεζόδρομοι) που συνδέουν τον βασικό πολεοδομικό ιστό του 
χωριού με τη βρύση. 

Συγκεκριμένα, ο υπάρχον χώρος θα επιστρωθεί με φυσικές πέτρινες πλάκες, θα αποκατασταθούν οι 
παλαιές λιθοδομές (δέματα), οι παλαιές πεζούλες και οι παλαιοί τοίχοι, θα επιστρωθούν οι πεζόδρομοι – 

προσβάσεις στο χώρο της βρύσης και θα κατασκευασθούν καθιστικά. Όλα τα έργα θα είναι σύμφωνα με τα 
πρότυπα σχέδια, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν. 

Η πρόταση της μελέτης περιλαμβάνει: 
- Δημιουργία πεζόδρομου για  σύνδεση του χωριού με το χώρο της βρύσης και το ευρύτερο 

φυσικό περιβάλλον. Το πλάτος του πεζόδρομου από τον ήδη υφιστάμενο σκυροδετημένο 
πεζόδρομο του χωριού προς τη βρύση είναι κυμαινόμενο ανάλογα με τα επιτρεπτά σε κάθε σημείο 
υπάρχοντα πλάτη εξαντλώντας αυτά, ενώ το πλάτος από το χώρο βρύσης και πέρα, μέχρι της 
συνάντησής του με τον υφιστάμενο χωματόδρομο θα είναι κατ’ ελάχιστο 1,50 μ.  

- Δημιουργία χώρου αναψυχής με ενότητες καθιστικών. 
- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου καθιστικού (παγκάκια με τραπέζι) από ξύλο καστανιάς 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
- Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων από ξυλεία καστανιάς καλαθιών αχρήστων καθ’ υπόδειξη του 

κυρίου του έργου.  
- Επικάλυψη της υπάρχουσας δεξαμενής με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα για τους εξής λόγους:  

 Απόκτηση μεγαλύτερης ωφέλιμης επιφάνειας του χώρου αναψυχής. 
 Αποφυγή ατυχήματος από πτώση μέσα στη δεξαμενή. 
 Αποφυγή συσσώρευσης φύλλων και άλλων άχρηστων υλικών εντός της δεξαμενής και διατήρηση 

της καθαριότητάς της. 
- Επισκευή της δεξαμενής (καθαρισμός – στεγανοποίηση – ενίσχυση – φρεάτια επίσκεψης – βάνα 

ελέγχου νερού – στόμιο υπερχείλισης). 
- Αποκατάσταση με αναπαλαίωση της λιθοδομής της βρύσης και της στο πλάι αυτής υπάρχουσας 

πεζούλας και του τοίχου. 
- Δημιουργία πέτρινων καθιστικών στα σημεία όπου προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης. 
- Δημιουργία πεζούλας από λιθοδομή και ξύλινους δοκούς κυκλικής διατομής Φ180, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης. 
- Αποξήλωση του υπάρχοντος κατεστραμμένου και φθαρμένου κιγκλιδώματος. 
-  Αποκατάσταση της λιθοδομής των κατεστραμμένων τοίχων «δεμάτων». 
- Πλακόστρωση όλων των επιφανειών δαπέδων (πεζόδρομου, χώρου βρύσης) με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες, όπως αυτές της κεντρικής πλατείας του χωριού προκειμένου να δοθεί ένας ενιαίος αισθητικός 
και ποιοτικός χαρακτήρας στο χωριό. 

- Πρόβλεψη φωτισμού (τοποθετούνται σωληνώσεις P.V.C. κατάλληλης διατομής και ποιότητας για 
διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων και αφήνονται φωλιές. 

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

Επισημάνσεις 

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’ εξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων 

(α) ύδρευσης 

(β) αποχέτευσης (λυμάτων – ομβρίων) 
(γ) ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
(δ) παροχής διαφόρων αερίων 

(ε) παροχής ατμού 

(ζ) κενού 

(η) ανίχνευσης πυρκαγιάς 

(θ) πυρόσβεσης 

(ι) λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
(κ) λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο 
έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες ερ-
γασίες. 
 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1. 
 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

(α) αμίαντος 

(β) υαλοβάμβακας 

(γ) πολυουρεθάνη 

(δ) πολυστερίνη 

(ε) άλλα υλικά 

 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επί μέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις σημει-
ακών φορτίων κλπ.) 
 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 

6. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας 

 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
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(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κλπ.). 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες με-
ταγενέστερες εργασίες - συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κλπ. – καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έρ-
γου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

1. Εργασίες σε στέγες: 
Δεν υπάρχουν. 

2. Εργασίες στις όψεις των κατασκευών: 
Δεν υπάρχουν εργασίες με αυξημένο κίνδυνο πλην των συνηθισμένων. 

3. Εργασίες σε ύψος: 
Αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια και γενικώς εργασίες σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, 
πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες: 
Αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς:  
 Αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 

1. Τα ξύλινα στοιχεία του έργου πρέπει να βάφονται κάθε πέντε χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρί-
ου του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω καιρικών συνθηκών ή ρύπανσης, διαπι-
στωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

2. Οι εγκαταστάσεις πρέπει θα επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. 
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο 
ειδικευμένο συνεργείο. 

 

 

 

Λιδωρίκι 28/9/2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

Λιδωρίκι 28/9/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ.Τ.Υ. 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

  

  

   

   



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) * «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ “ΔΕΣΗ”  Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ» - Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

- 6 - 

 

   

   

   

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILIKI ZOUMA
Ημερομηνία: 2021.08.23 13:16:32 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


