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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΡΓΟ:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΚΕΛΙΩΝ 
ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΞΙΑΡΧΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΗ ΜΟΤΡΑ 
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΤ ΚΤΝΟΤΡΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑ» 
 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 2014-2020"  
κωδ. ενάριθμου, 2019ΕΠ02610033 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

 
2.775.000,00 € 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

 (Φ.Α.Τ) 

 
με βάςη το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,4,5,6,8,9,10 
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ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΗ 
ΜΟΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥΩΡΙΟΤ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ» 

 

 
 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ 

 (Φ.Α.Τ) 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά  

 

1. Έξγν :  Απνθαηάζηαζε ησλ θειίσλ ηνπ θηεξηαθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ιεξάο Μνλήο Σαμηάξρε Μηραήι ηεο 
Μνπξάο Παιαηνρσξίνπ Κπλνπξίαο Αξθαδίαο 

2. Θέζε : Παιαηνρώξη Κπλνπξίαο, Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο,  
πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Αξθαδίαο, Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ 

3. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

4. Φνξέαο επίβιεςεο  : Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ 

5. Δγθξηηηθέο απνθάζεηο : ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΑΒΜΜ/129684/18693/3145/13-07-
2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒΟΓ-Φ5Θ) 

6. Τπόρξενο γηα ηελ εθπόλεζε 

 ηνπ Φ.Α.Τ. :  
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7. Δίδνο έξγνπ:  Πξόθεηηαη γηα έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ θειηώλ ηεο Μεηαβπδαληηλήο 
Ιεξάο Μνλήο ηνπ Σαμηάξρε Μηραήι ηεο Μνπξάο Παιαηνρσξίνπ Κπλνπξίαο. Σν έξγν 
πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

α. ηεξέσζε ηνίρσλ θαη ζνινδνκίαο κε ηελ εθαξκνγή ελεκάησλ, ηπθιά 

αγθύξηα θαη ηνπηθέο επηζθεπέο ησλ αξκνινγεκάησλ. 

β. Καζαίξεζε λεώηεξσλ ζόισλ θαη αλαθαηαζθεπή. 

γ. Απνθαηάζηαζε ηεο κνξθήο ησλ αιινησκέλσλ αλνηγκάησλ. 

δ. Αλαθαηαζθεπή νξόθνπ θειηώλ θαη ραγηαηηώλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, 

ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία. 

ε. Γνκηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ θειηώλ 

ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ιεξάο κνλήο. 

ζη. Καηαζθεπή Η/Μ  εγθαηαζηάζεσλ ησλ θειηώλ ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

ηεο Ιεξάο κνλήο. 

 

8. Πεξηγξαθή θάζεσλ εξγαζηώλ 

8.1 Καζαηξέζεηο 
8.2 Αξραηνινγηθνί θαζαξηζκνί – απνρσκαηώζεηο 
8.3 Ληζνζπξξαθέο ξεγκαηώζεσλ 
8.4 Αξκνιόγεζε  
8.5 Δλέκαηα  
8.6 Αλνμείδσηα αγθύξηα 
8.7 Καηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ 
8.8 Ξύιηλα παηώκαηα - ζηέγεο 
8.9 Τγξνκόλσζε θαη θαηαζθεπή επηθάιπςεο κε θεξακίδηα. 
8.10 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 
8.11 Δπηρξίζκαηα 
8.12 Γάπεδα – επελδύζεηο 
8.13 Κνπθώκαηα 
8.14 Δζσηεξηθόο εμνπιηζκόο 
8.15 Βεξλίθηα - ρξσκαηηζκνί 
8.16 Δξγαζίεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 
 

ΣΜΗΜΑ Β 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 
Οη επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη λα γίλνπλ ζηνλ ρώξν κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε 
ηέζζεξηο νκάδεο : 

 επεμβάζειρ για ηην ζηεπέωζη ηος ςπάπσονηορ κελύθοςρ ηος μνημείος πος 
πεπιλαμβάνοςν: ηοπικέρ επιζκεςέρ ή ανακαηαζκεςέρ λιθοδομών και θόλων, 
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απμολογήμαηα – ζθπαγίζειρ πωγμών, λίθινα κλειδιά ζςππαθήρ πωγμών, ενέμαηα.  

 επεμβάζειρ για ηην ανάδειξη, πποζηαζία και επανάσπηζη ηος μνημείος, 
ανακαηαζκεςή ζηεγών, παηωμάηων, εξωζηών, κοςθωμάηων, δαπέδων. 

 Ηλεκηπομησανολογικέρ εγκαηαζηάζειρ. 

 Επγαζίερ διαμόπθωζηρ ηος πεπιβάλλονηορ σώπος. 
 
πγθεθξηκέλα, ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζην ηκήκα 
Α, παξάγξαθνο 8. 
  

2. ΜΕΛΕΣΕ  

Γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ, έγηλε αξρηηεθηνληθή κειέηε 
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζπλνδεπόκελε από ζηαηηθή θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε. 

 
 Θα πξνζαξηεζνύλ ζην Φ.Α.Τ. ηνπ έξγνπ, κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο, ζρέδηα 

ηνπ έξγνπ κε ηελ έλδεημε «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ»,  κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ, κε ηε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 

ΣΜΗΜΑ Γ 

 

Επιζημάνζεις  

 
Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο 
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.  
 
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:  
 

 Οδνί δηαθπγήο   : ηα δπηηθά ηεο κνλήο  

 Έμνδνη θηλδύλνπ : Θύξεο ηζνγείνπ θαη νξόθσλ ελόο εθάζηνπ θηεξίνπ 

 Θέζε πιηθώλ       : Δθηόο ηεο κνλήο, ζηνλ άκεζν πεξηβάιινληα ρώξν ηεο 
 
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, ζα απνκαθξπλζνύλ από ην κλεκείν ηα δηάθνξα πιηθά, 
κπάδα, θ.ν.θ.,  θαζώο θαη ηα ηθξηώκαηα. Οη ρώξνη πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκνη από ηνπο 
επηζθέπηεο ζα είλαη αζθαιείο γηα ηελ θίλεζή ηνπο. Όζνη ρώξνη δελ είλαη επηζθέςηκνη 
ζα θιείλνληαη εηο ηξόπνλ ώζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ηνπ θνηλνύ.  
 

ΣΜΗΜΑ Γ  

 

Οδηγίες και χρήζιμα ζηοιχεία  

 Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ρξήζε ηθξησκάησλ, αλπςσηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
εηδηθνύ εμνπιηζκνύ ζα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ζηα πιαίζηα ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ηεο Δπίβιεςεο κε βάζε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο. 
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 ε ό,ηη αθνξά ζηε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ απηή ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη κόλν από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. Όζα άηνκα βξίζθνληαη εληόο ηνπ 
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθώο λα θνξνύλ θξάλνο αζθαιείαο, θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο. Δηδηθόηεξεο επηζεκάλζεηο αλά θαηεγνξία εξγαζίαο 
γίλνληαη ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 
 
 
 

Σρίπολη,  Μάϊος 2020 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θόο κε Α΄ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΗ 

Αγξ. Σνπ. Μερ/θόο κε Α’ β. 
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