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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
                            
Ταχ. Διεύθυνση: Ευθυμίου Βλαχάβα 1 
Τ.Κ. 42200, Καλαμπάκα 
Πληροφορίες: Λύχος Νικόλαος 
Τηλέφωνο: 2432350291 
e-mail: nlyxos@dimosmeteoron.com 
 

ΕΡΓΟ: 
 

«Διευθέτηση κοίτης 
χειμάρρου Τζουρτζιώτικου 
ΤΚ Αγίας Παρασκευής 
Δήμου Μετεώρων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

1.558.227,50 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
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ΤΜΗΜΑ Α 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 

(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, 
παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

 

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

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των χειμαρρικών φαινομένων που αναπτύσσονται στον χείμαρρο Τζουρτζιώτικου  

2. Διεύθυνση του έργου Χείμαρρος Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων. 

3. Αριθμός απόφασης έγκρισης της μελέτης αρ. πρωτ. 1795/55754/7-5-2020 απόφαση της 

Δ/νσης Δασών Τρικάλων 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου Δήμος Μετεώρων. 

5. Στοιχεία των συντακτών του Φ.Α.Υ. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μετεώρων.  

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. 

Ο/Η επιβλέπων του έργου: Λύχος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός – Τσόγιας Χρίστος Πολιτικός 

Μηχανικός 

                                        

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τεχνική έκθεση 

Κατασκευή 8 συνολικά αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών, ενός ύψους 2,70μ, δύο ύψους 

4,00μ και πέντε ύψους 3,00μ. Επίσης θα κατασκευαστούν δύο ουδοί ύψους 1μ έκαστος 

συγκράτησης της κοίτης, σε συγκεκριμένες θέσεις για την προστασία των υφιστάμενων τεχνικών 

έργων (ιρλανδικές διαβάσεις) στη διασταύρωση του ρέματος με του οδικούς άξονες. Επίσης θα 

κατασκευαστούν 4 πρόβολοι μήκους 15μ, τοποθετημένοι σε επιλεγμένες θέσεις, κάθετα στην 

γραμμή κίνησης του υδάτων, προκειμένου την θωράκιση της όχθης προς τον οικισμό. 

Ακόμη στην Χ.Θ. 1+753,03 έως την Χ.Θ. 1+880,43, θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος 

σταθεροποίησης τμήματος του πρανούς που παρασύρεται συνεχώς. Ουσιαστικά θα μετακινηθεί η 

κοίτη από τον πόδα της σάρας προς την απέναντι πλευρά και άρα μεταφορά της κοίτης, μετά 

διαμόρφωσης της κοίτης στην αναγκαία υδραυλική διατομή. Κατόπιν αυτού θα διαμορφωθεί νέα 

διατομή δρόμου, σε μήκος 270μ περίπου, προκειμένου την συνέχεια του οδικού δικτύου. 

Τέλος για την προστασία υφιστάμενων έργων σταθεροποίησης πρανών, παραπλεύρως του 

κεντρικού οδικού άξονα, που οδηγεί στον οικισμό, πλησίον της μεταλλικής γέφυρας Bailey, θα 

κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος, αναπτύγματος 50μ και διαστάσεων ως τεχνικά σχέδια. 

Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 9. 

Κατασκευή ορισμένων βοηθητικών εργασιών, όπως η διαμόρφωση χώρων και γενικές εκσκαφές. Τα 

έργα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των υλικών, του προσωπικού και των 

μηχανημάτων στις θέσεις κατασκευής των κυρίων έργων. 

Ο προτεινόμενος δασικός δρόμος προς βελτίωση βατότητας μήκους 2698μ, θα αποτελέσει βασικό 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

έργο υποδομής για την περιοχή, που θα είναι γρήγορος δρόμος πρόσβασης των κατοίκων στον 

βοσκότοπο και θα παράλληλα θα θωρακίσει την περιοχή σε περίπτωση ανάγκης. 

Για τους υπόλοιπους δρόμους πρόσβασης στο χώρο των έργων, προτείνεται η αποκατάστασή τους, 

μιας και ο ρόλος τους, θα είναι αποκλειστικά και μόνο η εξυπηρέτηση των τεχνικών κατασκευών 

Καλαμπάκα 10 – 08-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

Τσόγιας Χρίστος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Τα παρακάτω προστίθενται μόνο εάν έχουν εφαρμογή 

 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

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 κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία 
 
1. Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών 

 Δεν διαφαίνονται με πλήρη τήρηση των ισχυόντων κατασκευαστικών προδιαγραφών. 
2. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 Η περιοχή της εισόδου στους οχετούς, σε περίπτωση ελλιπούς συντήρησης και 
συσσώρευσης φερτών υλών 
 
3.   Καθορισμός συστημάτων ή διατάξεων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 
λειτουργία και επιτήρηση 

 Θα πρέπει να ελέγχεται για την ύπαρξη υλικών σε αυτά που μπορεί να προκαλέσουν 
έμφραξη της ροής. 
 

 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής κ.λ.π.) καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ. κατά το πόσο το κτίσµα διαθέτει από 
κατασκευής µηχανισµό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του 
επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, ποές και σε 
ποια σηµεία κ.λ.π. 
Γενικά περί επεμβάσεων σε Έργα Οδοποιίας και Έργα Υδραυλικά επί του οδοστρώματος 

ΤΜΗΜΑ Γ 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

Όλες οι επεμβάσεις στο οδόστρωμα της οδού (συντήρηση, αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων 
κλπ), θα γίνονται από συνεργεία ειδικά εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα υλικά (κώνους και κινητή 
σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας, ειδικά ανακλαστικά ενδύματα κλπ) και το ανάλογο προσωπικό 
ενημέρωσης των διερχόμενων οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής 
διερχόμενου οχήματος σε ατύχημα με το προσωπικό συντήρησης. 
Οι προγραμματισμένες (όχι έκτακτες) επεμβάσεις συντήρησης κλπ θα πρέπει να γίνονται σε 
περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης οχημάτων (από στατιστικές παρατηρήσεις). 
Ειδικότερα επισημαίνονται τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με παροδικές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (π.χ. παροδική σήμανση μείωσης του ορίου ταχύτητας – παροδική 
κατάργηση λωρίδων κυκλοφορίας με κατάλληλα ελεγχόμενα μέσα σήμανσης κλπ.) καθώς και τα για 
αυτά απαιτούμενα μέσα σήμανσης λαμβάνοντας υπ’ όψη την αναμενόμενη ταχύτητα των οχημάτων 
στις περιπτώσεις επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις που απαιτούν την κίνηση ή / και παραμονή 
προσωπικού και οχημάτων συντήρησης στην επιφάνεια του οδοστρώματος  
Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσώπων άσχετων με την επέμβαση στους χώρους των 
επεμβάσεων  
Τα κάθε είδους μηχανήματα επέμβασης πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα καθ΄ ύψος από 
τυχόντα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα 
κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανοί  κλπ).  
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία ΠΔ-1073/81, ΠΔ-305/96, ΠΔ-
778/80, ΠΔ-396/94, ΠΔ-95/98, ΠΔ89/99, ΠΔ159/99, Δ1 3Ε/8068/510 2000. 
Τήρηση των αντιστοίχων κανονισμών ΚΟΚ – ΤΟΤΕΕ κλπ κατά την εκτέλεση των Εργασιών. 
 
Γενικά περί επεμβάσεων σε Έργα Υδραυλικά εκτός του οδοστρώματος ήτοι Εργασίες σε φρεάτια, 
υπόγεια ή  τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και 
έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
Όλες οι επεμβάσεις, θα γίνονται από συνεργεία ειδικά εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα υλικά και Μ.Α.Π., 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ατυχήματος σε μέρος δύσκολα προσπελάσιμο (φρεάτια, 
κιβωτοειδείς οχετούς κλπ). 
Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εποχές που δεν αναμένονται βροχοπτώσεις. Σε περίπτωση 
εμφάνισης δυσμενούς καιρικού φαινομένου οι εργασίες θα αναστέλλονται. 
 
Εργασίες σε ύψος 
Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσεων από ύψος, από την πτώση 
αντικειμένων από ύψος – οι εργασίες να μην διενεργούνται σε κατάσταση καταιγίδας ή άλλων 
καταστάσεων όπου είναι πιθανή η πτώση κεραυνού. 
Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ασφαλή 
μέσα και ΜΑΠ κατά την διενέργεια των εργασιών 
 
 
Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  
Σε όλους τους χώρους που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι βάσει των ισχυόντων πυροσβεστικών 
διατάξεων λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης κατά την διάρκεια εργασιών και γενικά 
απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η είσοδος σε αυτούς από μη αρμόδια άτομα. 

  
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
 ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

Κατ’ ‘ετος και µετά το τέλος της χειµερινής περιόδου, θα πρέπει να γίνεται επιθεώρηση 
των τεχνικών έργων  . Επίσης µετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόµενο. 
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Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Υποβάλλεται 
μαζί με την μελέτη διαχείρισης και εγκρίνεται από την διευθύνουσα υπηρεσία. Το σχέδιο 
και π φάκελος ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη 
των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του σχεδίου 
ασφάλειας και υγείας ώστε αυτό να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου. Κατά την 
εκτέλεση των έργων το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας τηρούνται στο 
εργοτάξιο (καταφύγιο) με ευθύνη του κύριου του έργου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 
 
 

 
 

Καλαμπάκα 10-08-2022 

(Τόπος-Ημερομηνία) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Τσόγιας Χρίστος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

  

 

Λύχος Νικόλαος 

Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση  
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