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 ΤΜΗΜΑ Α 
 

 Είδος του έργου και χρήση αυτού : 

Το παρόν Φ.Α.Υ. αφορά την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το 
αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο (+16,00 μ) έως την 
δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά (+114,00 μ) χωρητικότητας 1.800,00 μ3. 

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει κατασκευαστεί την δεκαετία του 1960 με 
συνέπεια να έχει εγκαταλειφθεί και η ύδρευση των τ.κ. του Δήμου να αντικαθί-
σταται την δεκαετία του 1990 σταδιακά και αναγκαστικά, λόγω της αδυναμίας 
των τ.κ. να το συντηρήσουν, από υδρογεωτρήσεις πολλές εκ των οποίων εί-
χαν ανορυχθεί για αρδευτικό σκοπό από τον ΓΟΕΒ. 

Το μεγαλύτερο μέρος του καταθλιπτικού αγωγού λόγω παλαιότητας 
όπως αναφέρθηκε και πλημμελούς συντήρησης είναι κατεστραμμένο.  
Οι υδρογεωτρήσεις πέραν της προβληματικής λειτουργίας των αντλιοστασίων 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υδρευτικές ανάγκες των των τ.κ. κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 

 Ακριβής διεύθυνση του έργου : 

 

Το έργο θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της δ.ε. Μελιγαλά. 
 

 Αριθμός αδείας : 

 

 Στοιχεία των κυρίων του έργου 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. 

πλ. Αγ. Ιωάννου,  

τ.κ.: 240.02 – Μελιγαλάς. 

Τηλ. 27240-23477. 

 

 Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ : 

Στυλιανός Ηλιάδης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής 
του ΦΑΥ : 

Κατά φάση κατασκευής υπεύθυνος θα είναι  

Ο Ανάδοχος 

 

Μετά το πέρας κατασκευής την ευθύνη έχει  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ. 



 

 

 ΤΜΗΜΑ Β 
 

  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θα κατατεθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου με συνημμένα σχέ-

δια «ως κατασκευάσθει» 

 

 Τεχνική περιγραφή του έργου : 

Το παρόν έργο αφορά την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού 
από το αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο (+16,00 μ) 
έως την δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά (+114,00 μ) χωρητικότητας 1.800,00 μ3. 

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει κατασκευαστεί την δεκαετία του 1960 με 
συνέπεια να έχει εγκαταλειφθεί και η ύδρευση των τ.κ. του Δήμου να αντικαθί-
σταται την δεκαετία του 1990 σταδιακά και αναγκαστικά, λόγω της αδυναμίας 
των τ.κ. να το συντηρήσουν, από υδρογεωτρήσεις πολλές εκ των οποίων εί-
χαν ανορυχθεί για αρδευτικό σκοπό από τον ΓΟΕΒ. 

Το μεγαλύτερο μέρος του καταθλιπτικού αγωγού λόγω παλαιότητας 
όπως αναφέρθηκε και πλημμελούς συντήρησης είναι κατεστραμμένο.  

Οι υδρογεωτρήσεις πέραν της προβληματικής λειτουργίας των αντλιο-
στασίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υδρευτικές ανάγκες των των τ.κ. 
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Το αντλιοστάσιο του Δήμου Οιχαλίας στον Αγ. Φλώρο διαθέτει δύο α-
ντλίες 100 Hp και 75 Hp οι οποίες λειτουργούν μεμονωμένα ή και παράλληλα. 

Ο καταθλιπτικός αγωγός μήκους 9.500,00 μ διατομής Φ400 για τα 
πρώτα 460,00 μ και Φ315 για τα υπόλοιπα καταλήγει στην δεξαμενή ύδρευ-
σης της τ.κ. Μελιγαλά.  
 

 Παραδοχές μελέτης : 

 

Για την μελέτη λήφθηκαν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Παραδοχές : 

 

• Της αριθμ. ..../2017 Μελέτης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑ-
ΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΦΛΩΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» η οποία εγκρίθηκε από το Τε-

χνικό Τμήμα του Δήμου. 

 

 

 ΄΄Ως κατασκευάσθει΄΄ σχέδια του έργου και των εγκατα-
στάσεων 

 

Θα επισυναφθούν σε παράρτημα (μητρώο του έργου) μετά το πέρας των εργασιών 

κατασκευής του έργου 



 

 

 ΤΜΗΜΑ Γ 
 

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Το έργο λόγω της φύσεως του δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που πρέπει να επιση-

μανθούν και να ληφθούν υπόψη καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και 

να απευθυνθούν στους μεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές του έργου (θέσεις 

δικτύων ύδρευσης, πυρασφάλειας και λοιπών δικτύων, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π.). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής όπως αυτά περιγράφονται 

στο Σ.Α.Υ. της μελέτης και στο τμήμα Δ του παρόντος. 

 

 

 



 

 

 ΤΜΗΜΑ Δ  
 

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  
Για την ανάλυση των εργασιών και κινδύνων καθώς των απαραίτητων μέτρων ασφα-

λείας γίνεται αναφορά στο Σ.Α.Υ. της μελέτης.  

 

Επίσης μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα 

συμπληρώσει το παρόν Σ.Α.Υ. με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη συντήρηση του 

έργου και τους απαραίτητους ελέγχους και επιθεωρήσεις. 

 

 

 Δ – 1    Γενικές κανόνες Ασφάλειας στο χώρο του έργου   

 

1) Η ασφάλεια και υγεία του κάθε εργαζόμενου είναι υπεράνω κάθε υλικής ζημιάς. 

 

2) Ισχύουν οι οδηγίες Σ.Α.Υ. της παρούσας μελέτης 

 

3) Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση προσωπικής υγιεινής. 

 

4) Το προσωπικό υποχρεούνται να φορά στολή εργασίας, παπούτσια ασφαλείας και 

κράνος (το κράνος απαιτείται στις ζώνες στις οποίες εκτελούνται εργασίες για την 

ολοκλήρωση του έργου) κατά την παραμονή του στο εργοτάξιο.  

 

5)  Απαγορεύεται οποιοδήποτε εργασία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του εργαζόμενου.  

 

6) Πριν από κάθε εργασία (έλεγχος, συντήρηση κλπ.) σε μηχανήματα με περιστρε-

φόμενα τμήματα και σε μηχανήματα με ηλεκτροκινητήρες (σπαστήρας κ.λ.π.) ο 

εργαζόμενος πρέπει να εξασφαλίζει την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου μη-

χανήματος. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζει την σήμανση εκτέλεσης εργασιών κα-

θώς και να ενημερώνει το λοιπό προσωπικό. 

 

7) Πριν από κάθε χρήση εκρηκτικών ενημερώνεται όλο το προσωπικό για το σημείο 

και την ώρα που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να απομακρυνθούν. 

 

8) Τα εκρηκτικά φυλάσσονται ασφαλώς και πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο 

στον υπεύθυνο μηχανικό και τεχνικό ασφαλείας του έργου 

 

9) Σε περίπτωση ατυχήματος ενημερώνεται ο υπεύθυνος, και γίνεται ενημέρωση του 

τεχνικού ασφαλείας. 

 

10) Η πρόσβαση στους χώρους του εργοταξίου επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτη-

μένο και εντεταλμένο προσωπικό.  

 



 

11) Επισκέπτες καταγράφονται στο βιβλίο ημερολογίου-επισκεπτών, ενημερώνο-

νται για τις κανόνες ασφαλείας, και υποχρεούνται να φορούν κράνη εφόσον πλη-

σιάζουν ζώνες στις οποίες εκτελούνται εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

Οι επισκέπτες παραμένουν πάντα στο περιφερειακό δρόμο – η πρόσβαση σε ο-

ποιοδήποτε σημείο που εκτελούνται εργασίες απαγορεύεται. Για ανήλικα παιδιά 

υποχρεούνται να αναλαμβάνουν ευθύνη οι γονείς ή οι δάσκαλοι οι οποίοι συνο-

δεύουν τα παιδιά αυτά υπογράφοντας στο βιβλίο ημερολογίου-επισκεπτών. 

 

12) Σε οποιοδήποτε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρής ζημιάς, ενημερώνεται ο Υ-

πεύθυνος Μηχανικός του έργου, ο Τεχνικός Ασφαλείας, και η αρμόδια Υπηρεσία 

π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση μη ελεγχόμενης κατάστασης.   

 

 Περίπτωση Ατυχήματος – Σεισμού 
 

1. Ενημέρωση ατυχήματος 

- Ενημερώνεται ο υπεύθυνος Μηχανικός επί τόπου του έργου.  

- Ενημερώνεται  ο τεχνικός ασφαλείας 

Η Ενημέρωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον τόπο του ατυχή-

ματος, αν κινδυνεύουν άνθρωποι . 

 

2. Πρώτα μέτρα και πρώτες βοήθειες 

-    Διατηρούμε την ψυχραιμία μας 

- Απομονώνεται η περιοχή ατυχήματος 

- Φροντίζονται οι τραυματίες 

- Ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας  

3. Περαιτέρω μέτρα 

- Καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του Ασθενοφόρου κατά 

περίπτωση.  

- Απομακρύνονται οι μη έχοντες εργασία  

 

4. Σε περίπτωση σεισμού έχουν δοθεί οδηγίες και απαιτείται η άμεση απομά-

κρυνση από τα πρανή, το χώρο του λατομείου και τα μηχανήματα.  

 

 Περίπτωση πυρκαγιάς 
1. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας 

2. Ενημερώνεται ο υπεύθυνος Μηχανικός και ο Τεχνικό Ασφαλείας καθώς 

και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (τόπος και έκταση). 

3. Κατάσβεση της πυρκαγιάς με τα πυροσβεστικά μέσα 

4. Μετάβαση σε ασφαλή περιοχή 

- Απομονώνονται τα άτομα που κινδυνεύουν 

- Ακολουθούνται οι οδηγίες ασφάλειας 

 


