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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη – χρήστη.
1. ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2020
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δημοτικές κοινότητες Δήμου Κασσάνδρας
3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος Κασσάνδρας
4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ. Α. Υ. : Δήμος Κασσάνδρας
Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψης και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.α. καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του
έργου.
Περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα εξής:



Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,
Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτατης
συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών ακόμη και κατεδάφισης.

Όλες οι 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, την ισχύουσα νομοθεσίας
περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και έργων ΟΤΑ και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ , ΔΡΟΜΟΙ , ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΣΩ ΟΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση του έργου από
τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε
επιμέρους μελέτης του έργου.
Το έργο αφορά την επέκταση των υπαρχόντων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την κατασκευή νέων και την
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενα δίκτυα.
Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:
 Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση με νέα
 Εκσκαφή χάνδακα για την διέλευση καλωδίων πλάτους και βάθους όπως Τεχνική Περιγραφή.
 Εκσκαφή για την τοποθέτηση βάσεων σιδηροιστών και πίλλαρς.
 Εγκατάσταση προκατασκευασμένων βάσεων σιδηροιστών
 Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης δικτύου από σκυρόδεμα.
 Τοποθέτηση σωλήνων ηλεκτρικών γραμμών από PVC σπιραλ Φ40 εντός του χάνδακα διέλευσης καλωδίων,
πλήρωση του χάνδακα με άμμο μέχρι το ύψος των σωλήνων διέλευσης, τοποθέτηση πλακών σήμανσης του
δικτύου και εν συνεχεία πλήρωση του υπολοίπου χάνδακα με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την τελική στάθμη του
εδάφους.
 Τοποθέτηση των παροχικών καλωδίων του δικτύου οδοφωτισμού και των αγωγών γείωσης αυτών.
 Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού και πίλλαρς στις νέες θέσεις.
 Συνδέσεις των πίλλαρς με το δίκτυο Χ.Τ της ΔΕΗ και δοκιμές λειτουργίας των δικτύων οδοφωτισμού μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης τους .
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Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον των τοπικών κοινοτήτων, με παράλληλη
αύξηση των επιπέδων φωτισμού .
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:
ΜΕΡΟΣ Α – ΕΡΓΟ:













Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών σωμάτων
Εκσκαφή χάνδακα για την διέλευση καλωδίων πλάτους και βάθους όπως Τεχνική Περιγραφή.
Εκσκαφή για την τοποθέτηση βάσεων σιδηροιστών και πίλλαρς.
Εγκατάσταση προκατασκευασμένων βάσεων σιδηροιστών με τα αγκύρια θεμελίωσης
Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης δικτύου από σκυρόδεμα.
Τοποθέτηση σωλήνων ηλεκτρικών γραμμών από PVC σπιραλ Φ40 εντός του χάνδακα διέλευσης καλωδίων,
πλήρωση του χάνδακα με άμμο μέχρι το ύψος των σωλήνων διέλευσης, τοποθέτηση πλακών σήμανσης του
δικτύου και εν συνεχεία πλήρωση του υπολοίπου χάνδακα με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την τελική στάθμη του
εδάφους.
Αποκατάσταση επιστρώσεων πεζοδρομίων, αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Τοποθέτηση των παροχικών καλωδίων του δικτύου οδοφωτισμού και των αγωγών γείωσης αυτών.
Τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων
Συνδέσεις των πίλλαρς με το δίκτυο Χ.Τ της ΔΕΗ και δοκιμές λειτουργίας των δικτύων οδοφωτισμού μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης τους.
Δοκιμές: Έλεγχος της εγκατάστασης, δοκιμές και μετρήσεις.

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :


Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων όπου περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον των τοπικών κοινοτήτων, με παράλληλη
αύξηση των επιπέδων φωτισμού .
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ



Μελέτη έργου
Τεύχη Δημοπράτησης

ΣΧΕΔΙΑ
Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται.

Γ. 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 υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
2) Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή
Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
4) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.
5) Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
6) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.
7) Άλλες ζώνες κινδύνου
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.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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.
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 :
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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 .
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.
Ημερομηνία
συντήρησης

Τμήμα που
συντηρήθηκε

Τύπος συντήρησης
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Στοιχεία υπεύθυνου
συντήρησης

Υπογραφή
αρμοδίου
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