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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΘΕΡΜΗΣ – 
ΒΟΛΒΗΣ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 
 
Ο Φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες και 
χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’οψη κατά 
τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, 
μετατροπή, καθαρισμός κλπ). Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου 
όταν εκτελούνται εργασίες σε υφιστάμενα δίκτυα. 
 
ΤΜΗΜΑ  Α 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των 

οδών: 
 11η επαρχιακή οδός, δήμος Λαγκαδά, από Λητή προς Λαγκαδά πριν τη διασταύρωση 

με την 15η επαρχιακή οδό, 
 31η επαρχιακή οδός, δήμος Θέρμης, είσοδος οικισμού Λιβαδίου. 
 15η επαρχιακή οδός, δήμος Λαγκαδά, διασταύρωση προς Ασκό, 
 25η επαρχιακή οδός, δήμος Βόλβης, οδός Σταυρός-Μηλιές, 

 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

11η επαρχιακή οδός (συνημμένο 1) 
Θα τοποθετηθούν 20 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας που υπάρχει στη 
διασταύρωση και μπορεί να καλύψει το καινούργιο τμήμα του δικτύου. 

31η επαρχιακή οδός (συνημμένο 2) 
Θα τοποθετηθούν 18 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα τοποθετηθεί νέος πίνακας. 

15η επαρχιακή οδός (συνημμένο 3) 
Θα τοποθετηθούν 10 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα επισκευαστεί ο υπάρχων πίνακας.  

25η επαρχιακή οδός (συνημμένο 4) 
Θα τοποθετηθούν 3 νέοι ιστοί με φωτιστικά υψηλής πίεσης Na και θα μεταφερθούν 6 ιστοί από την 
μεριά της θάλασσας στην απέναντι μεριά της οδού.  
 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου    
Στο Νομό Θεσσαλονίκης 
 

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  
Υπ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

5. Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.: 

 Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τεχνική Περιγραφή του Έργου.  

11η επαρχιακή οδός (συνημμένο 1) 
Θα τοποθετηθούν 20 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας που υπάρχει 

στη διασταύρωση και μπορεί να καλύψει το καινούργιο τμήμα του δικτύου. Οι ιστοί θα 
τοποθετηθούν σε απόσταση 30μ. Στην διάβαση γέφυρας θα τοποθετηθεί στην οροφή 1 φωτιστικό 
LED. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν από τη δεξιά πλευρά της οδού προς Λητή. Όπου υπάρχει τεχνικό 
τα καλώδια θα περάσουν με σιδηροσωλήνα στηριγμένο παραπλεύρως κάτω από το τεχνικό. Το 
δίκτυο θα είναι με καλώδια χαλκού. Επίσης στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και 2 φωτιστικά 
υψηλής πίεσης Na τα οποία λείπουν στο υπάρχον δίκτυο της διασταύρωσης. 

 
31η επαρχιακή οδός (συνημμένο 2) 
Θα τοποθετηθούν 18 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα τοποθετηθεί νέος πίνακας. Οι ιστοί θα 

τοποθετηθούν σε απόσταση 30μ. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν από τη δεξιά πλευρά της οδού προς 
Περιστερά. Όπου υπάρχει τεχνικό τα καλώδια θα περάσουν με σιδηροσωλήνα στηριγμένο 
παραπλεύρως κάτω από το τεχνικό. Το δίκτυο θα είναι με καλώδια αλουμινίου. Το δίκτυο θα είναι 
χωρισμένο σε δύο τμήματα, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να λειτουργεί τουλάχιστον το μισό 
δίκτυο. Όλα τα φρεάτια θα προστατευτούν από κλοπή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 
τιμολογίου. 

15η επαρχιακή οδός (συνημμένο 3) 
Θα τοποθετηθούν 10 ιστοί με φωτιστικά LED. Θα επισκευαστεί ο υπάρχων πίνακας. Οι 

ιστοί θα τοποθετηθούν σε απόσταση 30μ. Το δίκτυο θα είναι με καλώδια αλουμινίου. Όλα τα 
φρεάτια θα προστατευτούν από κλοπή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 
25η επαρχιακή οδός (συνημμένο 4) 
Θα τοποθετηθούν 3 νέοι ιστοί με φωτιστικά υψηλής πίεσης Na και θα μεταφερθούν 6 ιστοί 

από την μεριά της θάλασσας στην απέναντι μεριά της οδού. Έχει προκύψει πρόβλημα 
στατικότητας των ιστών λόγω διάβρωσης εδάφους από τη θάλασσα. Για το λόγο αυτό θα 
μεταφερθεί ένα τμήμα του δικτύου. Θα γίνει κάθετη τομή ασφαλτικού σε δύο σημεία. Στα σημεία 
των ιστών που θα αφαιρεθούν θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του εδάφους με απομάκρυνση όλων 
των υλικών. 
 
Παραδοχές μελέτης 
Α. ΥΛΙΚΑ 

   
   

   Β. ΕΔΑΦΟΣ 
   
   

  Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   
   
   

   Δ. ΦΟΡΤΙΑ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 
 
 
ΤΜΗΜΑ  Γ 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι επισημάνσεις αναφέρονται στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνεται στους μεταγενέστερους χρήστες και στους 
συντηρητές και επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν  κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θέσεις δικτύων 
 1.1 Ηλεκτροδότησης και Αντικεραυνικής προστασίας 

Τα δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Ισχυρών) φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να 
γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 

Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 
 1.2 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
Τα δίκτυα αυτά μπορεί να αφορούν: 

- Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης 
- Φυσικού αερίου 
- Ηλεκτρικά 

      -     Αντικεραυνικής Προστασίας 
2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 Υαλοβάμβακας 
 3.3 Πολυουρεθάνη 
 3.4 Πολυστερίνη 
 3.5 Άλλα Υλικά 
4. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
6. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  
  

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα. Σε κάθε 
τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης. 
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Ημ/νία Συντήρησης Τμήμα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία υπευθύνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
αρμοδίου 

     
     
     
     
 
 

 
Θεσ/νίκη……………… 

  Συντάχθηκε 

 
 

Α. Σταθοπούλου 
Μηχ. Μηχανικός με Α’β. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θεσ/νίκη……………… 
Ο  αν. Προϊστάμενος ΤΣΕ/Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ. 

 
 
 

Σπυρίδων Βλάχβεης 
Πολ. Μηχ/κος με A΄β 

 
  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Σύμφωνα με την ………………………. Απόφαση 

Θεσ/νικη ……………………….. 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ A΄β 

 
 
 


