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Κύριος του Έργου: 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Έργο: 

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΙΜΟΥ» 

A.M.: 05/2021 

Ν  

 

 

 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

Π. . 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11. 

 
ΣΗΜ: Το ΦΑΥ περιέχει κατ’ ελάχιστο τα 

στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 

ΠΔ 305/96 και αποσκοπεί στην πρόληψη των 

κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες 

μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη διάρκεια 

της ζωής του έργου 

 

 
Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδος έργου και χρήση αυτού: 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των πολιτών. Ο Δήμος Αλίμου στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών  και 
περιβαλλοντικών πόρων καθώς και την επισκεψιμότητά τους μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων, οι 
οποίες αναδεικνύονται μέσω της δημιουργίας της «πράσινης πολιτιστικής διαδρομής» και 
αφορούν:  

- στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 

- τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης πεζή 

- τη βελτίωση προσβασιμότητας μέσω της ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας,  

- τη δημιουργία δικτύου κίνησης προσβάσιμο σε όλους το οποίο συνδέει σημεία αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνες πρασίνου και 
αναψυχής 

Ειδικότερα θα αναπτυχθεί μια διαδρομή η οποία θα ξεκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το 
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Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία εισόδου στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας, θα εκτείνεται 
κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου μέσω της παραλιακής λεωφόρου, προσφέροντας 
πολλαπλές επιλογές πρόσβασης σε κοινόχρηστες χρήσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας 
(πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι ανάπαυσης, κ.α) και στα σημεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος (θαλάσσια μπάνια, αναψυκτήρια, εστιατόρια, οργανωμένες πλαζ, κ.α) και θα φθάνει 
μέχρι τα παλαιά Λουτρά Αλίμου και στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη 
συνέχεια  διαμέσου της λεωφόρου Αλίμου θα περνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ και θα καταλήγει 
στο Λόφο Θεσμοφορίων. Η ανάπλαση επικεντρώνεται στη δημιουργία πεζοδρομίων και στην 
επισκευή των υφιστάμενων, ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με στόχο 
τη διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει 
αντίστοιχη σήμανση με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και παράθεση σημαντικών 
πληροφοριών. 

Οι προβλεπόμενες, βάση μελέτης, κυριότερες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της 
διαδρομής είναι:  

1. Εργασίες αποκατάστασης και κατασκευής των πεζοδρομίων- πεζοδρόμων του παραλιακού 
παράδρομου, της Λ. Αλίμου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγησιπύλης, ώστε να δημιουργείται 
μια ενιαία διαδρομή κινητικότητας για τους πεζούς. 

2. Σήμανση της διαδρομής και των σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 

2. Διεύθυνση του έργου:. 

Δήμος Αλίμου: 

Η διαδρομή θα ξεκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το Συμμαχικό νεκροταφείο, σημεία 
εισόδου στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου, θα εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού 
πεζόδρομου μέσω της παραλιακής λεωφόρου, θα φθάνει μέχρι τα παλαιά Λουτρά Αλίμου και 
στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη συνέχεια  διαμέσου της λεωφόρου 
Αλίμου θα περνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ και θα καταλήγει στο Λόφο Θεσμοφορίων. 

. 

 

3. Εργοδότης: 

Δήμος Αλίμου 

 
 

Β’ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Οι κατασκευές και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, είναι αναλυτικά οι εξής: 

Όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης 

2. Παραδοχές Μελέτης: 

Οι παραδοχές των επιμέρους μελετών αναφέρονται στις προσκομιζόμενες ιδιαίτερες 
μελέτες του φακέλου. 

3. Σχέδια του έργου: 

Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου θα τεθούν στο ΦΑΥ τα εγκεκριμένα και 
εφαρμοσθέντα σχέδια των επιμέρους μελετών του φακέλου. 

 

Γ’ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Κατά την διάρκεια ζωής του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ιδιαίτερες 
ενδεχόμενες επεμβάσεις και μάλιστα να επισημαίνονται: 
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1. Θέσεις δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, παροχής διαφόρων 
αερίων, πυρόσβεσης κλπ.). 

 
ΑΛΙΜΟΣ,  Φεβρουάριος 2021 

 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                             Η Διευθύντρια Τ.Υ. 
 
 
 
 

                            ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 
                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


