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Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού :
  «Αγροτική  οδοποιία  Δ.Κ.  Κολινδρού  Δήμου  Πύδνας  –  Κολινδρού».  Η  μελέτη  αφορά  στην 
βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που ανήκει διοικητικά στο Δήμο 
Πύδνας – Κολινδρού. Πρόκειται για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης 
οδού, που συνδέει την περιοχή Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου με την περιοχή Βαθύλακκος της Δ.Κ. Κολινδρού 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Ο παραπάνω δρόμος ενώνεται κάθετα με τον δρόμο που οδηγεί στην 
Δ.Κ. Κολινδρού και την Τ.Κ. Παλαιόστανης.

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου :
Το έργο κατασκευάζεται στην τοποθεσία «ΓΕΛΑΔΑΡΙΕΣ» στον δρόμο Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου του 
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου :
Ιδιοκτήτης του έργου είναι και θα μένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ο Δήμος Πύδνας – 
Κολινδρού.

Κύριος του έργου Διεύθυνση Ημερομηνία κτήσεως Ποσοστό 
ιδιοκτησίας

Δήμος Πύδνας – 
Κολινδρού

Δήμος  Πύδνας  - 
Κολινδρού

Αιγίνιο Πιερίας

Από την ημέρα παράδοσης του 
έργου από τον κατασκευαστή 
και παραλαβής αυτού από τον 

Δήμο Κολινδρού

100%

4. Υπόχρεος για την εκπόνηση  του Σ.Α.Υ. :

5. Αριθμός αδείας : 
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

                            
6. Περιγραφή φάσεων εργασιών :

Με την παρούσα μελέτη προτείνονται τα παρακάτω έργα:

• Εκσκαφή κατά μήκος της οδού για την βελτίωσή της (μηκοτομικά).
• Εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνωτών αγωγών και γενικά των τεχνικών 

έργων.
• Τοποθέτηση των αγωγών, σκυροδέτηση και επανεπίχωση του σκάμματος.
• Κατασκευή οδοστρωσίας οδού.
• Κατασκευή ασφαλτικών οδού.

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

• Παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγο π.χ. καιρικών συνθηκών.
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• Ατύχημα κατά τη διάρκεια των εργασιών λόγο απροσεξίας των οδηγών ή των πεζών ή λόγο 
πλημμελούς  εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης του έργου.
• Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μπορεί να παρουσιαστούν λόγο της διέλευσης από τον υφιστάμενο 
αγροτικό δρόμο αγροτικών ελκυστήρων (τρακτέρ)

• Εργατικό ατύχημα λόγο πλημμελών μέτρων ασφαλείας.
• Ζημία κατά τη μετακίνηση φρεατίων του υπαρχόντων δικτύου ύδρευσης.
• Μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

•         Προ  της  έναρξης  των  εργασιών       κρίνεται  σκόπιμο  να  ανακοινωθούν  οι 
προβλεπόμενες  εργασίες  από  τα  Μ.Μ.Ε.  Θα  ληφθούν  προστατευτικά  και 
προειδοποιητικά μέτρα τα οχήματα (σήμανση με επίσημες πινακίδες –  ασπροκόκκινη  
κορδέλα και ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία).

• Προτείνεται  οι  εκσκαφές  των  τάφρων  για  την  τοποθέτηση  των  αγωγών  να  γίνεται 
τμηματικά  ώστε  η  επανεπίχωσή  του  μετά  την  τοποθέτηση  των  αγωγών  να  γίνεται  σε 
μικρό  χρονικό  διάστημα  για  να  περιοριστούν  οι  πιθανότητες  ατυχήματος  αλλά  και  η 
παρενόχληση των παρόδιων και των δραστηριοτήτων τους.  

• Η κατασκευή του έργου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά  
οι  όποιες  δραστηριότητες  των  κατοίκων  της  περιοχής.  Θα  απομονώνονται  οι  περιοχές 
εργασίας με κώνους και  με την κόκκινη εργοταξιακή κορδέλα ενώ θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για την σήμανση και κατά τις νυχτερινές ώρες όπου αυτό απαιτείται.

• Ο κατασκευαστής του έργου πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενημερώσει την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τον χρησιμοποιούμενο 
εξοπλισμό  σε  μηχανήματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  έχουν  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά 
έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. . Επίσης οι εργασίες δεν θα πρέπει να συντελεστούν μήνες όπου η 
κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη στην περιοχή του έργου.

• Άμεση απομάκρυνση των υλικών από τις καθαιρέσεις και κατάβρεγμα για την προστασία 
από την σκόνη. 

• Προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  στη  χρήση  των  υλικών  κατασκευής  (υγιή  υλικά  και 
προσαρμόσιμα στις υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου και εδάφους) έτσι 
ώστε η διάρκεια  ζωής του έργου να είναι  μεγάλη και  αυτή να προσφέρει  ασφάλεια 
στην οδική κυκλοφορία.

• Τακτικός  καθαρισμός  των  αποχετευτικών  τάφρων  και  απομάκρυνση  πάσης  φύσεως 
σκουπιδιών

• Τήρηση των φυτεύσεων και της συντήρησής τους

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας :
Τα εργοταξιακά οχήματα θα πηγαινοέρχονται στο χώρο των εργασιών
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2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου :
Δεν απαιτείται

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων :
Τα αδρανή υλικά θα τοποθετηθούν στη μία πλευρά του δρόμου ώστε να μην διακόπτεται η 

κυκλοφορία.  Τα  υλικά  από τους  χώρους  λήψης  θα διαστρώνονται  και  θα ενσωματώνονται 
άμεσα για το έργο. Εάν ο ανάδοχος χρειασθεί χώρο αποθήκευσης  θα χρησιμοποιήσει χώρο που 
θα υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών :
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών :
Επιτόπου  του  έργου  θα  υπάρχει  κινητό  φαρμακείο  καθώς  επίσης  και  θα  τοποθετηθεί 

βιολογική τουαλέτα.

6. Κατασκευή ικριωμάτων :    
Δεν απαιτείται.

 

       Αιγίνιο,  18 / 03 /2014

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 Κομσή Γεωργία
       Τοπ/φος Μηχ/κός ΤΕ

        Πάτσιας Δημήτριος
       Δρ Πολ/κός Μηχ/κός
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