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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1 . ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο τίτλος του έργου είναι : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΓΟΡΑΝΟΥΣΚΟΥΜΟΥΣΤΑ
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 37.950,00 €,
προβλέπεται να εκτελεσθούν , επείγουσες- αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των
προκληθεισών ζημιών του οδοστρώματος στα κάτωθι 2 σημεία της Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ :
1. Στο δρόμο εντός του οικισμού ΤΚ ΓΟΡΑΝΩΝ άνωθεν οικίας Μαρινάκου .
Κατόπιν του υπ.αρ.2382/07-02-2020 έγγραφου του Προέδρου της Τ.Κ. ΓΟΡΑΝΩΝ και ύστερα
από αυτοψία που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε κατάρρευση της παλαιάς λιθοδομής σε μήκος
περίπου 5 μ., (με κίνδυνο κατάρρευσης και των υπολοίπων ~10μ.) η οποία ήταν ελαφρά
συνδεδεμένη και σημειακά ασύνδετη και εχρησιμοποιείτω για την κατάντι υποστήριξη του
δρόμου, με αποτέλεσμα πλέον να τίθεται σε κίνδυνο η διέλευση των τροχοφόρων και εν γένει των
χρηστών του οδικού δικτύου.
Η τεχνική λύση που προτείνεται είναι η κατασκευή οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης από
σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό σε μήκος ~15μ. και μέσο ύψος 3,00μ.
2. Στο δρόμο ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ-ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ
Συντάχθηκε κατόπιν τηλ. επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ και ύστερα από
αυτοψία που διενεργήθηκε ,διαπιστώθηκε εκτεταμένη πλευρική κατάρρευσης τμήματος του
οδοστρώματος της οδού προς ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ, σε μήκος περίπου 15 μ. λόγω υποχώρησης –
αστοχίας του κατάντη πρανούς υποστήριξης της οδού, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η
διέλευση των τροχοφόρων και εν γένει των χρηστών του οδικού δικτύου.
Η τεχνική λύση που προτείνεται είναι Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια
(serasanetti ), σε μήκος περίπου 15 μ.
3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Σπάρτη Λακωνίας, ΤΚ 23100
Τηλ. 27310-61200
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΗ Φ.Α.Υ.
Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
•

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

•

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

2. ΣΧΕΔΙΑ
Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με την μορφή παραρτήματος
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαιτέρου κινδύνου στο εργοτάξιο
Στην περίπτωση ύπαρξης υπογείων αγωγών Ο.Τ.Ε.& Δ.Ε.Η. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία στα σχέδια που προμηθεύουν οι οργανισμοί ύστερα από αίτηση του αναδόχου με
σκοπό την αποφυγή βλαβών
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο : Σύμφωνα με την υπ.αρ. ΔΙΠΑΔ/
οικ./369/15 - 10 – 2012 ΕΓΓΎΚΛΙΟ 27 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) και το άρθρο 27 της Γ.Σ.Υ. της υπ.αρ. 066 / 2020
Τεχνικής Μελέτης .

Σπάρτη,
/
/ 2020
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη,
/
/ 2020
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη,
/
/ 2020
Η Αναπλ. Προϊστάμενη Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. με Άβ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β.

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
Πολ/κος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β.
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