ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/ΚΗ &
Δ/ΚΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΤΔΚ

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
ΝΕΡΟΜΤΛΟΤ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ
Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΥΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΥΑΚΕΛΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΥAY)

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/ΚΗ &
Δ/ΚΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΤΔΚ

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
ΝΕΡΟΜΤΛΟΤ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ
Δ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΥΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΥΑΚΕΛΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΥAY)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)
ΣΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
1. Με την συγκεκριμένη μελέτη προτείνεται η οργάνωση-διαμόρφωση συγκεκριμένων
χώρων και η αξιοποίησή τους ώστε να είναι κατάλληλοι για την ικανοποίηση της
ανάγκης του κοινού για υπαίθρια αναψυχή.
Πρόκειται

για

έργο

διαμόρφωσης

μικρών

υπαίθριων

χώρων

αναψυχής

και

τοποθέτησης εξοπλισμού δασικής αναψυχής σε τέσσερεις θέσεις κατά μήκος μιας
διαδρομής στην διοικητική περιφέρεια του Δ.Δ. Ιερομνήμης του Δήμου Άνω Καλαμά.

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Η θέση του έργου βρίσκεται στο Δήμο Άνω Καλαμά του Νομού Ιωαννίνων και σε
απόσταση περίπου 50km Β.Δ από την πόλη των Ιωαννίνων.
Βρίσκεται

κοντά

στον οικισμό Ιερομνήμης και συγκεκριμένα στην δασώδη έκταση

ανάμεσα στην λίμνη της περιοχής Ριαχόβου και του οικισμού της Ιερομνήμης.
3. Αριθμός αδείας:
4. τοιχεία των κυρίων του έργου
Δήμος Άνω Καλαμά , Παρακάλαμος Νομού Ιωαννίνων, Σηλέφωνο: 2653031991

5. τοιχεία του συντάκτη του ΥΑΤ:

6. τοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΥΑΤ:
Δήμος Άνω Καλαμά, Παρακάλαμος Νομού Ιωαννίνων, Σηλέφωνο: 2653031991

ΣΜΗΜΑ Β
ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΥΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
1. Σεχνική περιγραφή του έργου:
Με

την

συγκεκριμένη

μελέτη

προτείνεται

η

οργάνωση-διαμόρφωση

συγκεκριμένων χώρων και η αξιοποίησή τους ώστε να είναι κατάλληλοι για την
ικανοποίηση της ανάγκης του κοινού για υπαίθρια αναψυχή.
Πρόκειται για έργο διαμόρφωσης μικρών υπαίθριων χώρων αναψυχής και
τοποθέτησης εξοπλισμού δασικής αναψυχής σε τέσσερεις θέσεις κατά μήκος μιας
διαδρομής στην διοικητική περιφέρεια του Δ.Δ. Ιερομνήμης του Δήμου Άνω Καλαμά. Σα
έργα που προτείνονται είναι ο καθαρισμός και η σήμανση μονοπατιού μήκους 3,0km
και η

διαμόρφωση χώρων αναψυχής με την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των

επισκεπτών (τραπεζόπαγκοι, ψησταριές, κιόσκια κλπ).
Για την καλύτερη κατανόηση του έργου επισυνάπτονται στην μελέτη τα σχέδια
της κατά μήκος τομής και χάρτες με την οριζοντιογραφία του δρόμου.
Για πιο λεπτομερή περιγραφή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αποταθεί στην
τεχνική μελέτη.

2. Παραδοχές μελέτης

Σο προτεινόμενο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στην στην διοικητική περιφέρεια του Δ.Δ.

Ιερομνήμης του Δήμου Άνω Καλαμά.
Σο έδαφος είναι γαιώδες ως βραχώδες.
Σα υλικά κατασκευής και οι ποσότητες τους αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική
μελέτη.
3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Ε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ , ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΣΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους
χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία :
1. Θέσεις δικτύων
Θέσεις και σχέδια των υπαρχόντων δικτύων θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1.1 ύδρευσης
1.2 αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 πυρόσβεσης
1.5 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.6 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
2. ημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1
Θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
Ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα εκσκαφής και στην φόρτωση, μεταφορά και

απόθεσή τους.
Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος
Προσοχή στην απόθεση των υλικών διάστρωσης και τοιχοποιίας στο χώρο
Γενικότερα για την διαβάθμιση των κινδύνων παντός τύπου βλέπε τους
αντίστοιχους κινδύνους των πινάκων του .Α.Τ
6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
7. Φώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Δεν υπάρχουν
8. Άλλες ζώνες κινδύνου
Δεν υπάρχουν
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης
υδάτων, κλπ.)
Δεν υπάρχουν

ΣΜΗΜΑ Δ
ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΦΡΗΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
(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. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από
κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του
επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και
σε ποια σημεία, κλπ.)
1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα
πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς
αντοχής.
Δεν υπάρχουν στέγες.
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
Δεν υπάρχουν.
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Δεν υφίσταται καμιάς τέτοιας μορφής κατασκευή στο έργο.
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς
παράγοντες
Δεν υφίσταται καμιάς τέτοιας μορφής κατασκευή στο έργο.
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

ΣΜΗΜΑ Ε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ
-

Όλες οι κατασκευές του έργου βρίσκονται εκτεθειμένες στο φυσικό περιβάλλον και
χρήζουν περιοδικής ετήσιας συντήρησης από τις φθορές που θα προκαλούνται από
τις καιρικές συνθήκες

Ο συντάκτης

.... Επιβλέπ……

Θεωρήθηκε …./…./2010
Ο προϊστάμενος ΣΤΔΚ

