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                                ΤΜΗΜΑ Α’ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ∆ηµοσίων έργων οικοδοµικών και αφορά σε εργασίες 
ανάπλασης πεζοδροµίων κεντρικών δρόµων της πόλης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18   

    

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

∆ΗΜΟΣ   

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

Προϊσταµένη αρχή 
(∆.Τ.Υ.) 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18  
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      ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

Με την παρούσα µελέτη θα πραγµατοποιηθούν εργασίες ανάπλασης πεζοδροµίων 
κεντρικών δρόµων της πόλης. 

Συγκεκριµένα οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν είναι : είναι 
εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώµατα, κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων, διαµόρφωση 
ραµπών, επιστρώσεις.   

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, 
τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
εκτελέσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 400.000,00 € εκ των οποίων 
322.580,65 € αφορούν τις εργασίες και 77.419,35 € αφορούν το Φ.Π.Α.(24%) . 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ (200.000,00€ για το έτος 2018 
και 200.000,00 € για το έτος 2019). 

 

2) Παραδοχές µελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

• Υλικά επιχωµάτων   : Αµµοχάλικα και θραυστό υλικό 

• Σκυροδέµατα          : C12/15, C16/20 

• Οπλισµός               : S500s – Χαλύβδινος οπλισµός – ∆οµικά πλέγµατα 

• Επίστρωση             : Πλάκες µωσαϊκού τύπου, κυβόλιθοι 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

• Εκσκαφές 

• Καθαιρέσεις 

• Επιχώµατα 

• Κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων 

• Επιστρώσεις 

 

ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη m 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή m 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   

m3 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών m2 

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή 
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

m3 

Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια m3 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα m3 

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας ton.km 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  m3 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη m3 

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. m3 

ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών m2 

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο m3 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 m3 

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων kg 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα m 

Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm m2 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη m2 

∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες τεµ. 

Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου  τεµ. 

Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. µµ 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου m3 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm 

m 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm 

m 
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Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου  m2 

2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργου. 

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 

 

                                ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη 

την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο 

στάδιο της µελέτης) : 

1) Θέσεις δικτύων 

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
2) Σηµεία κεντρικών διακοπτών  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
3) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

∆εν υπάρχουν.  
5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 
6) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 
7) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Αίτηση προς όλους τους πιθανά εµπλεκόµενους Ο.Κ.Ω. για τον εντοπισµό και καταγραφή των 
δικτύων τους προ της έναρξης των εργασιών. 
Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 

8) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 
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Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη ειδικευµένα άτοµα στις θέσεις όπου θα 
πραγµατοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  
Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 
συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και 
εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας  του 
εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα 
του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους. 
• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να 

αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να 

αντικαθίσταται άµεσα. 
• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον 

επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 
• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 
• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας  

εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούµενο φορτίο. 
• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από 

ειδικευµένα άτοµα. 
• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 

των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλής 
του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 
µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος 
ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 
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• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 
πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 
4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
 

 

                                ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή 

βελτίωσης. 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 

Τρίκαλα       -  02  - 2018   

Οι Συντάκτες Η Προϊσταµένη Τ.Τ.Υ. 

 

 

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τ.Υ.Π. 

   

Αφροδίτη Κωτή  Θεοδώρα Σαργιώτη Φανή Τσαπάλα–Βαρδούλη 

Πολ.  Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός Αρχιτ. Μηχ/κός  

   

Παναγιώτα Μάντζαρη   

Τοπ. Μηχ/κός   
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