
                          ει. 1 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,10) 

 

ΣΜΗΜΑ Α 

Γεληθά 

1) Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  
 Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανακαηαζκεσή ηης οδού Περικλέοσς ζηο 

Δήμο Περάμαηος 
 

 

2) Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  νδόο Πεξηθιένπο  Γήκνπ   Πεξάκαηνο. 

 

3) Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο  ΓΗΜΟΤ: 96/2017 

 

4) ηνηρεία ησλ Κπξίσλ ηνπ έξγνπ:  

 

 
Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/λαη 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 

ππάξρεη ηδηνθηεζία 

Γήκνο Πεξάκαηνο Λ. Γεκνθξαηίαο 28  100% 

    

    
 

5) ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ:  
 

 

6) ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ 

 
Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/ληα 

αλαπξνζαξκνγήο 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ει. 2 

 

ΣΜΗΜΑ Β 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Σνπ άξζξνπ 3, παξ.12 ηνπ Π.Γ. 305/96 

 

1. Έξγν 

 

 

 

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ 

ΟΓΟΤ ΠΔΡΙΚΛΔΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

2. Κύξηνο ηνπ έξγνπ Γήκνο Πεξάκαηνο 

3. Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

4. Πξντζηάκελε αξρή ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΗΜΟΤ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

5. Αξηζκ. Μειέηεο Γήκνπ  

6. πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 

θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ 

 

7. Έλαξμε εξγαζηώλ  

8. Πξόβιεςε ηεο δηάξθεηαο 

ηνπ έξγνπ 

ελλέα (6) κήλεο 

9. Δίδνο Δξγνηαμίνπ Πξνζσξηλό 

10. Δίδνο έξγνπ ΟΓΟΠΟΙΪΑ 

11. Δγθξηηηθέο απνθάζεηο Τπ’ αξηζκ. 96/2017 Απόθαζε ηνπ δεκ. 

πκβνπιίνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο 

12. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ  

13. Δπηβιέπνληεο 

 

 

 

 

14. Βνεζνί επηβιέπνληεο 

 
 

15. πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ 

 

16. Τπεξγνιάβνη- αληηθείκελν  

17. Αξηζκόο ζπλεξγείσλ  

18. Μέγηζηνο αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ 
 

19. ηνηρεία Αλαδόρνπ  
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ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Δπηζεκάλζεηο 

 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη 

απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο- 

επηζθεπαζηέο. 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

1.1.   Ύδξεπζεο 

1.2.   Απνρέηεπζεο  

1.3.   Ηιεθηξνδόηεζεο (πςειήο , κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) 

1.4.   Παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

1.5.   Παξνρήο αηκνύ 

1.6.    Κελνύ 

1.7.   Αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 

1.8.   Ππξόζβεζεο 

1.9.   Κιηκαηηζκνύ 

1.10. Θέξκαλζεο 

1.11. Λνηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε       

               νξαηώλ) 

1.12. Λνηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ  

έρνπλ εληνπηζζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά  

θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά  

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 

 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ  δηαθνπώλ   

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ 1 

 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

 

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

θίλδπλν 

 

3.1.  Ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ  

3.2.  Ταινκβάβαθαο 

3.3.  Πνιπνπξεζάλε 
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3.4.  Πνιπζηεξίλε 

3.5.  Άιια πιηθά 

 

Οπδέλ 

 

4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ . 

εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο , πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ 

θνξηίσλ, θιπ.) 
 

Οπδέλ 

 

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 

 

ε πεξίπησζε θηλδύλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ππάξρνπζεο δεκνηηθέο 

νδνί. 

 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 
 

Οπδεκία. 

 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

 

Οπδείο  

 

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

 

Οπδεκία 

 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ , απαγσγήο βιαπηηθώλ 

παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ , θιπ). 

 

Οπδέλ. 

ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

 

(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή 

θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζε, 

θαζαξηζκνύ , επηζθεπήο, θιπ) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ 

θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ π.ρ. – θαηά πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από 
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θαηαζθεπήο 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, θιπ.) 

 

1. Δξγαζίεο ζε κεραλήκαηα 

Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσλ ζηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ 

ζύγθξνπζεο, πηώζεο θαη ρξήζεο απηώλ.  

 

Θα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

 

2. Δξγαζίεο ζε ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο  

Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσλ ζηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ 

ειεθηξνπιεμίαο 

 

Θα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

 

 

3. Δξγαζίεο ζε θξέαηα , ππόγεηα ή ηάθξνπο , εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο 

όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο , πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, 

θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο  
 

Θα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

  

 

4. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

 

Θα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

 

ΣΜΗΜΑ Δ 

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ  

  

Αλά εκέξα. 

 
                                  

                       

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

ΠΔΡΑΜΑ...................................... 

Ο   Γ/ΝΣΖ Σ.Τ. 

 

 

 

ΥΑΣΕΖΗΩΑΝΝΗΓΖ Μ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 


