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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ)
TMHMA A'

1.

ΓΔΝΙΚΑ
Δίδορ ηος έπγος και σπήζη αςηού:

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία δύν βξεθηθώλ ηκεκάησλ,
θηινμελίαο ηνπιάρηζηνλ12 βξεθώλ έθαζην, ζε δύν ππάξρνληεο παηδηθνύο ζηαζκνύο
ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ. Ζ κειέηε απηή ζηεξίρηεθε ζην ΠΓ 99/2017 (ΦΔΚ 141/Α΄/289-2017).

2. Ακπιβήρ διεύθςνζη ηος έπγος:
Οδόο Αλαιήςεσο θαη Αρηιιέσο Ληβαδεηά Βνησηίαο
3. ηοισεία ηυν κςπίος ηος έπγος:

( θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη
ζπκπιεξώλνληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, νπόηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε
ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο )
Ονομαηεπώνςμο

Γιεύθςνζη

Ημεπομηνία κηήζευρ

Γήκνο Λεβαδέσλ

νθνθιένπο 15 ΣΚ
32100 Ληβαδεηά
Βνησηίαο

Σμήμα ηος έπγος
όπος ςπάπσει
ιδιοκηηζία
100%

4. ηοισεία ηος ζςνηάκηη ηος ΦΑΤ:

Γήκνο Λεβαδέσλ, Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
5. ηοισεία ηυν ςπεςθύνυν ενημέπυζηρ / αναπποζαπμογήρ ηος ΦΑΤ :
Ονομαηεπώνςμο

Ιδιόηηηα

Γιεύθςνζη

Ημεπομηνία
αναπποζαπμογήρ

Η Αλάδνρνο Κ/μηα

TMHMA Β'
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ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1. Σεσνική Πεπιγπαθή ηος έπγος:

Πξνθεηκέλνπ ην ηάδην Ληβαδεηάο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνπηθνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο αγώλεο
ζηίβνπ ν Γήκνο Λεβαδέσλ πξνρσξά ζηελ θαηαζθεπή θαηάιιειεο ππνδνκήο , ζύκθσλα θαη κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΓΑ.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ








Καηαζθεπή ππνδνκώλ ζηίβνπ ζηα πέηαια ηνπ γεπέδνπ.
Απνμήισζε ηαξηάλ ζηίβνπ.
Δμνκάιπλζε ππνδνκήο ηκήκαηνο ηαξηάλ ζηίβνπ.
Δπίζηξσζε ηαξηάλ ζηίβνπ κε ζπλζεηηθό ηάπεηα.
Καηαζθεπή κέξνπο ζηεγάζηξνπ δπηηθά ηνπ ππάξρνληνο κεηά κεκβξάλεο.
Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζηδεξώλ επηθαλεηώλ ζηε κεηαιιηθή λόηηα θεξθίδα

2. Παπαδοσέρ Μελέηηρ:
Α. ΤΛΙΚΑ
ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο
θαη ηελ ΔΤ
Β. ΔΓΑΦΟ
2.Β.1
2.Β.2
2.Β.3
Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
2.Γ.1

Εώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ΗΗ

ΔΑΚ

Γ. ΦΟΡΣΙΑ
2.Γ.1
2.Γ.2
2.Γ.3
3. σέδια ηος έπγος :
( κε κνξθή παξαξηήκαηνο ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξηώληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ηα « σο θαηαζθεπάζηεθε » ζρέδηα ηνπ έξγνπ. )
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ΣΜΗΜΑ Γ'
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαζ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο
ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία :
1. Θέζεηο δηθηύωλ.
1.1 Ύδξεπζεο
1.2 Απνρέηεπζεο
1.3 Ζιεθηξνδόηεζεο
1.4 Αζζελώλ Ρεπκάησλ
1.5 Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά
ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο.
2. εκεία ηωλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ.
O κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ν θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο .
Ζ θεληξηθή βάλα δηθηύνπ ύδξεπζεο.
3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν.
Γελ ππάξρνπλ
4. Ιδηαηηεξόηεηεο.
Γελ ππάξρνπλ
(εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ)
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ.
Παληαρόζελ ειεύζεξν θηίξην
6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο.
Γελ ππάξρνπλ
7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε.
Γελ Τπάξρνπλ
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ.
Γελ Τπάξρνπλ
9. Καζαξηζκόο ζπζηεκάηωλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία.
( γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ θ.η.ι )
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TMHMA Γ'
ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
( Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο
κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο – ζπληεξήζεηο θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο θ.η.ι. θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ
π.ρ. θαηά πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπή κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ
ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνύ,
πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία, θ.η.ι. )
1.Δπγαζίερ ζηιρ εξυηεπικέρ ότειρ ηος έπγος και ζηοςρ θυηαγυγούρ :
Υξσκαηηζκνί
2. Δπγαζίερ ζε ύτορ:
Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ κε κεβκξάλε
3. Δπγαζίερ ζε θπέαηα, ςπόγεια ή ηάθποςρ, επγαζίερ γενικά ζε θέζειρ όπος ςπάπσει κίνδςνορ
αζθςξίαρ, πνιγμού και έκθεζηρ ζε σημικούρ, θςζικούρ, και βιολογικούρ παπάγονηερ :
Γελ ππάξρνπλ.
4. Δπγαζίερ ζε πεπιβάλλον με κίνδςνο έκπηξηρ ή πςπκαγιάρ
Γελ ππάξρνπλ.
TMHMA Δ'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ
Θα πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία..

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ληβαδεηά 12 / 12 / 2018

Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Λ.

Νηαιηάλεο Υξήζηνο
Σνπνγξάθνο Μερ/θόο

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Ληβαδεηά 12/ 12 / 2018

Η Πξ/λε Σκήκαηνο

Μαξηδάθε Γέζπνηλα
Πνιηηηθόο Μεραληθόο.
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