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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ 
 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΓΚ) 
  
 
ΑΡ. ΜΔΛ.: 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 

ΤΠΟΔΡΓΟ: 
  

ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΒΟΛΒΗ 
 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 
 

ΠΟΟΣΟ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
 

ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

 
78.000,00 € 
 
Δςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ  
Ανάπηςξηρ (Δ.Γ.Σ.Α.Α.)- Π.Α.Α. 2007-2013 
ΑΔ 2013Δ08280031 ΟΠΑΑ 179610 
 
 
80% 
 
 
20% 

 

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦAY) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,7,8,9,10,11) 

 

ΣΜΗΜΑ Α 

  
ΓΔΝΙΚΑ 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:  

Καηαζκεςή ηπιών ςδαηοδεξαμενών 60 κ.μ. για ηην ανηιπςπική πποζηαζία 
ηος Γημοηικού δάζοςρ ηεθανινών Γήμος Βόλβηρ 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ :   ηεθαληλά Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αξέζνπζαο 

3. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ : ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

4. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ : ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

5. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ 

  

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Γιεύθςνζη Ημεπ/νία αναπποζαπμογήρ 
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ΣΜΗΜΑ Β 

  
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ :  

ην πξνηεηλόκελν έξγν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο :  

 Καηαζθεπή ηξηώλ ππόγεησλ πδαηνδεμακελώλ θιεηζηνύ ηύπνπ, ρσξεηηθόηεηαο 60 θ.κ. 
εθάζηε. 

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ ζύλδεζεο θαη εγθαηάζηαζε αγσγώλ λεξνύ γηα ηελ ζύλδεζε κε ηα 
πθηζηάκελα δίθηπα. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Οη πξνηεηλόκελεο δεμακελέο είλαη ρσξεηηθόηεηαο 60 θ.κ.  σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ 4,00ρ 6,00 , 

ζα θαηαζθεπαζηνύλ ππόγεηα θαη ζα γεκίδνπλ κέρξη εζσηεξηθνύ ύςνπο  2,50.κ.  

Σν πάρνο ησλ ηνηρίσλ ησλ πδαηνδεμακελώλ  ζα είλαη 25 εθ. θαη ηεο πιαθάο νξνθήο 20 εθ.  

 

Αλαιπηηθόηεξα πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:  

 Δθζθαθέο ζεκειίσλ  δηαζηάζεσλ 7,70 ρ 5,70 ρ 3,25 κ. ζε έδαθνο γαηώδεο θαη 

βξαρώδεο γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε δεμακελήο 

 Δμπγίαλζε  πάρνπο 30 εθ.  κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 

 Μπεηόλ θαζαξηόηεηαο c8/10 πάρνπο 10εθ.  

 θπξνδεηήζεηο κε ζθπξόδεκα  c 20/25 ησλ 350 ρηι. ηζηκέληνπ (ηνηρία 25 εθ θαη πιάθα 

επηθάιπςεο 20 εθ.)  κε νπιηζκό θαη κε ππόζηξσκα C8/10 ( κπεηόλ θαζαξηόηεηαο). 

 Δζσηεξηθά ζηε δεμακελή ζα γίλεη επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 ρηι. ηζηκέληνπ 

πάρνπο 2,50 εθ. θαη ε ηειηθά επηθάλεηα ζα επαιεηθζεί κε ειαζηνκεξέο  αζθαιηηθό 

γαιάθησκα. 

 Δζσηεξηθά ηεο δεμακελήο ζα παθησζνύλ θαηά ηεο κήθνο ηεο θαη εθαηέξσζελ  

κεηαιιηθά ζθαινπάηηα γηα ηελ θάζνδν ζε απηή. 

 Δθζθαθή ηάθξσλ δηαζηάζεσλ 0,80 ρ 0,60 κ.  θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ από ζθιεξό  

πνιπαηζπιέλην HDPE δηαηνκήο  Φ50, ζε ζηξώκα άκκνπ πάρνπο 0,20 κ. γηα ηε 

ζύλδεζε ηεο δεμακελήο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πνηίζηξα θαζώο 

θαη γηα ηελ ππεξρείιηζή ηεο  Η ηειηθή πιήξσζε ησλ ηάθξσλ γίλεηαη κε θαηάιιεια 

πξντόληα εθζθαθήο. 

 Γηθιείδα ειέγρνπ θαη απνκόλσζεο ηεο δεμακελήο ηνπνζεηείηαη ζε θξεάηην 

εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 1,00 ρ 0,90 ρ 0,85 κ. από ζθπξόδεκα ζην ζεκείν ζύλδεζεο 

ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα  δηαγξάκκαηα. 

 Πξνβιέπνληαη ρπηνζηδεξά  θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ δεμακελώλ  θαζώο θαη 

πιηθά ζπλδεζκνινγίαο ησλ ζσιήλσλ.  
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Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 θπξόδεκα νπιηζκέλν 
 
 
θπξόδεκα άνπιν 

C20/25  
C16/20 

 
C8/10 

2.Α.2 πληειεζηήο αζθάιεηαο ζθπξνδέκαηνο Yc 1,5 

2.Α.3 πληειεζηήο αζθάιεηαο ζθπξνδέκαηνο Ys 1,2 

2.Α.4 σιήλεο HDPE 10ηκ. 

2.Α.5 σιήλεο κεηαιιηθέο  10 αηκ. 

2.Α.6 Βάλεο νξεηράιθηλεο, θιαληδσηέο 10 αηκ. 

2.Α.8 Τιηθά ζπλδεζκνινγίαο, ρπηνζηδεξά 
θιαληδσηά 

Κιάζεσο 
GG18 

  

Β. ΔΓΑΦΟ 

2.Β.1 Δπηηξεπνκέλε ηάζε ζην έδαθνο 70 

2.Β.2 πληειεζηήο νιίζζεζεο ζην έδαθνο 0,7 

2.Β.3 Διάρηζηνο ζπληειεζηήο αζθάιεηαο 
νιίζζεζεο 

1,3 

2.Β.4 Γείθηεο εδάθνπο Ks (kPa/cm) 300 

   

Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Γ.1 εηζκηθόηεηα πεξηνρήο  ΙΙ 

2.Γ.2 εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο 0,16 

2.Γ.3 πληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο 1,00 

2.Γ.4 Καηεγνξία εδάθνπο Α 

2.Γ.5 πληειεζηήο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο 3,50 

2.Γ.6 πληειεζηήο ζεκειίσζεο 0,90 

 

Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Γ.1 Βάξνο ζθπξνδέκαηνο 2,3 

2.Γ.1 Βάξνο γαηώλ 2,0 

  

 

3. “Ωο θαηεζθεπάζζε” ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Δ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ , ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
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ΣΜΗΜΑ Γ 

    

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία : 

1. Θέζεηο δηθηύσλ 

 1.1 Ύδξεπζεο, Τδξνδόηεζεο : Σαθηηθή Δπηζεώξεζε – Έιεγρνο αγσγώλ θαη άκεζε 
απνθαηάζηαζε βιαβώλ 

 1.2 Απνρέηεπζεο : - 

 1.3 ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) : - 

 1.4 παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ : - 

 1.5 παξνρήο αηκνύ : - 

 1.6 Κελνύ : - 

 1.7 αλίρλεπζεο ππξθαγηάο : - 

 1.8 Ππξόζβεζεο : Σν έξγν θαηαζθεπάδεηαη κε ζθνπό ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ 
δαζνππξόζβεζε 

 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 : - 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ : 
Σν δίθηπν πδξνδόηεζεο έρεη θεληξηθνύο δηαθόπηεο ζηηο δεμακελέο. 

3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν  

 3.1 Ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ : - 

 3.2 Ταινβάκβαθαο : - 

 3.3 Πνιπνπξεζάλε : - 

 3.4 Πνιπζηεξίλε : - 

 3.5 Άιια πιηθά : - 



ΦΑΤ 
ει. 5 / 7 

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

5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ : 
Σν έξγν θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ύπαηζξν θαη όινο ν ρώξνο γύξσ από ην εξγνηάμην 
απνηειεί θαη ρώξν δηαθπγήο. 

6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο : - 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε : - 

8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ : - 

9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 
(γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο 
πδάησλ, θιπ.) : - 

 

 

 

  

ΣΜΗΜΑ Γ 

    

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο : -  

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο : - 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ : - 

4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο : 

Η εξγαζία ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ – εμαξηεκάησλ θιπ. ζα γίλεη εληόο ηάθξνπ βάζνπο 
0,80 κ. θαη δελ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο 
θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

ε όιε ηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο – 
απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλεί από ηελ ύπαξμε αθάιππησλ 
ηάθξσλ. 

5. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο : 

Γηα ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ησλ ζεκειίσλ ηεο πδαηνδεμακελήο θιπ. θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 
ηνπο εθβξαρηζκνύο απαηηνύληαη εξγαζίεο γόκσζεο θαη έθξεμεο. Θα πξέπεη απηέο νη 
εξγαζίεο λα γίλνπλ από θαηόρνπο άδεηαο γνκσηνύ – ππξνδόηνπ θαη λα απνθιείεηαη όιε ε 
πεξηνρή ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκείνπ 
ππξνδόηεζεο. Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ νη εξγαζίεο εθβξαρηζκνύ λα γίλνπλ κε ηελ ρξήζε 
κεραληθήο ζθύξαο. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απηέο θαζ΄ απηέο, δελ εγθπκνλνύλ θίλδπλν 
ππξθαγηάο. Πξέπεη όκσο όινη νη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη 
εξγάδνληαη εληόο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο εθδήισζεο δαζηθήο 
ππξθαγηάο από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. Με επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ζα 
ηνπνζεηνύληαη εηδηθά θίιηξα – ζπζθεπέο ζηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, 
γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζπηλζήξσλ θαη ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ππξθαγηάο ζην δάζνο. 

6. Σν έξγν είλαη απηνηειέο κε πεξίνδν δσήο ηνπιάρηζηνλ 50 εηώλ. Απαηηείηαη πεξηνδηθόο 
έιεγρνο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη εθθέλσζε ηνπ δηθηύνπ λσξίο ηνλ 
ρεηκώλα γηα ηελ απνθπγή ξήμεσλ ιόγσ παγεηνύ. 
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ΣΜΗΜΑ Δ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 

  

1. Δηήζηνο πεξηνδηθόο έιεγρνο θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. πληήξεζε εθ΄ όζνλ απαηηείηαη. 

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε       /     /2015 Θεζζαινλίθε        /     /2015      Θεζζαινλίθε          /     /2015 
 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ              ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

      Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο            Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
           Καηαζθεπώλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ   Καηαζθεπώλ θαη πληεξήζεσλ 
Δ.Καπεηαληθόια               & Αλαπιάζεσλ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ        
Πνιηηηθόο Μεραληθόο        θ.α.α. 
 
         

Γεξάζηκνο Θαλάζεο                        Γεκήηξηνο Καιύβαο                         Μαξία Ινξδαλίδνπ 
Γξ. Γαζνιόγνο – Πεξηβ/γνο        Πνιηηηθόο  Μεραληθόο ΣΔ                Αξρηηέθησλ Μεραληθόο  
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          κε Β΄βαζκό 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


