
ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

Γενικά 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚOY 
ΚATASTHMATΟΣ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) (ΣΑΤΑ): Με αντικειμενο την επισκευη και συντηρηση 
του δημοτικου καταστηματος Σαλαμινας που εχει υποστει φθορες εξαιτιας του χρονου. 
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου Θέση Λ.Κ. Καραμανλη 1 και Αμμοχωστου, Σαλαμινα 
 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:  
 
   

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ    

    

    

    

 

5. Στοιχεία του αρχικου συντάκτη του ΦΑΥ: Περδικουρης Αριστειδης 

  

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: Ο ανάδοχος του έργου 
 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

 

 

 

Ο ΦΑΥ θα συµπληρώνεται σταδιακά, θα τηρείται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του κατασκευαστή 

ολόκληρου του έργου και θα είναι στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών του 

Υπουργείου Εργασίας. Ο ΦΑΥ παραδίδεται στον Κύριο του Έργου σε τέσσερα (4) αντίτυπα.  Ο 

ΦΑΥ θα παραδίδεται και σε ψηφιακή µορφή. Ένα από τα αντίτυπα παραδίδει ο Κύριος του 

Έργου στο ∆ιαχειριστή, ο οποίος θα συνεχίσει να ενηµερώνει το ΦΑΥ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής του έργου.



ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά: 

 στην συντηρηση και επισκευη του δημοτικου καταστηματος Σαλαμινας. 
 
   Οι εργασίες του ως άνω εργου  είναι οι παρακάτω: 
Καθαιρεσεις επιχρισματων 
Αποξηλωση ξυλινων ή σιδηρων κουφωματων 
Καθαιρεση μεταλλικων κατασκευων 
Τσιμεντοσανιδες 
Ταινιες γυψινες 
Επιχρισματα τριπτα-τριβιδιστα 
Υαλοστασια ξυλινα 
Επισκευη υαλοστασιων 
Επισκευη ξυλινων θυρων 
Υαλοπινακες διπλοι 
Ελαιοχρωματισμοι ξυλινων επιφανειων 
Χρωματισμοι εξωτερικων επιφανειων 
 

2. Παραδοχές μελέτης  

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

 

2.Α.1 

 

Κατηγορίες σκυροδέματος 

 

2.Α.2 Χάλυβας  

2.Α.3 Χυτοσιδηρά τεμάχια   

2.Α.4 Ήλοι-σύνδεσμοι  

2.Α.5 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα  

2.Α.6 Σιδερένιοι σωλήνες  

2.Α.7 Ξυλεία πελεκητή  

2.Α.8 Στεγανωτικό μάζας  

2.Α.9 Τσιμεντοκονίαμα, ασβεστοτσιμεντοκονίαμα για 
επιχρίσματα  

Ως εις ΕΤΕΠ 

2.Α.10 Ασφαλτόπανο Ως εις ΕΤΕΠ 

2.Α.11 Μονωτικά υλικά  Ως εις ΕΤΕΠ 

2.Α.12 Μονωτικές προκατασκευασμένες πλάκες FLEXCELL  

2.Α.13 Μονωτική ταινία HYDROFOIL PVC  

2.Α.14 Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας στραγγιστηρίου  Φ200   

2.Α.15 Αγωγοί ομβρίων από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες  

2.Α.16 Πλαστικοί σωλήνες ακαθάρτων από PVC  

2.Α.17 Χονδρόκοκκο υλικό (χαλικόφιλτρο στραγγιστηρίου)  

2.Α.18 Γεωύφασμα στραγγιστηρίου και προστασίας  

2.Α.19 Άμμος λατομείου  



2.Α.20 Θραυστό υλικό λατομείου Ως εις ΕΤΕΠ 

2.Α.21 Ασφαλτικό διάλυμα προεπάλειψης  

2.Α.22 Ασφαλτική επάλειψη και συγκολλητική επάλειψη  

2.Α.23 Ασφαλτόμιγμα  

2.Α.24 Αντιολισθηρή στρώση  

2.Α.25 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας  

2.Α.26 Πινακίδες σήμανσης  

2.Α.27 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  

2.Α.28 Υλικό διαγραμμίσεων  

2.Α.29 Σισηροϊστός ηλεκτροφωτισμού οδών  

2.Α.30 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  

2.Α.31 Φωτιστικά σώματα   

2.Α.32 Σωλήνες πολυαιθυλενίου  

2.Α.33 Δέντρα, θάμνοι κ.λπ. για την μόρφωση των 
πεζοδρομίων και της κεντρικής νησίδας. 

 

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa  

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm)  

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος  

   

 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής  

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους  

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους  

   

 

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος  

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών  

 
 
 
3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 

παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



ΤΜΗΜΑ Γ 
 

Επισημάνσεις 
 

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 

 1.1 Ύδρευσης 

 1.2 Αποχέτευσης 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 

 1.5 παροχής ατμού 

 1.6 Κενού 

 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 

 1.8 Πυρόσβεσης 

 1.9 Κλιματισμού 

 1.10 Θέρμανσης 

 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
 1.12 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. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

 Οι διακόπτες των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται στα αντίστοιχα Pillar και ηλεκτρικους 
πινακες  
 

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. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 

  
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι οδοί του υφιστάμενου τοπικού 
δικτύου και  του παράλληλου δικτύου 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 Ουδεμία 
 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 Ουδείς. 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

  
 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. 
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 
 

 Σε συνεχή λειτουργία πρέπει να βρίσκονται τα συστήματα ηλεκτροφωτισμού,  το αποχετευτικό 
δίκτυο, το δικτυο υδρευσης και το δικτυο πυροσβεσης. 



ΤΜΗΜΑ Δ 
 

 

 

 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κ.λπ.) 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, κ.λπ.) 
 

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. 
 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
 
 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
 
Όλο το δίκτυο των αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, με τα φρεάτια υδροσυλλογής, επίσκεψης και 
ελέγχου, θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

  4.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε µέριµνα και δαπάνη του να παραδώσει στο φορέα 

κατασκευής του έργου ένα πλήρες και λεπτοµερές Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του 

Έργου. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει τις οδηγίες και τους τρόπους για αποτελεσµατική 

συντήρηση του έργου, όπως αναφέρεται παρακάτω:  

4.1.1 Οδηγίες συντήρησης εξοπλισµού και υλικών σε περιόδους έκτακτης ή προγραµµατισµένης 

συντήρησης.  

4.1.2 Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά.  

4.1.3 Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διάφορων κύριων έργων  και όλου 

του εξοπλισµού, ακίνητου και κινητού.  

4.1.4 Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζηµιών, που τυχόν θα 

παρουσιασθούν µελλοντικά.  

4.2. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα 

δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαµβανόµενων σε αυτά µηχανηµάτων µε όλα τα 

χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/προµηθευτής, τύπος, 

µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα ανταλλακτικά κλπ.), 

και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης του κατασκευαστή. 

4.3. Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα συµπληρωθεί µε τα επιπλέον στοιχεία που 

θα προκύψουν κατά το στάδιο συντήρησης και λειτουργίας του έργου µέχρι την οριστική του 

παραλαβή. 



4.4. Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει επιπλέον στον Κ.τ.Ε. 

τα ακόλουθα, σχετικά µε τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία : 4.4.1 Τεύχος στατιστικών 

στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά κατηγορίες, προσωπικό κατά 

κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, µηχανήµατα κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης 

κλπ.) µε µηνιαία ανάλυση (ανά ηµερολογιακό µήνα) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

Συντήρησης του Έργου. Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαµβάνονται και οικονοµικά 

στοιχεία των εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού 

µηχανηµάτων, ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.) µε χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που 

χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία. 4.4.2 Πρόγραµµα οργάνωσης της συντήρησης . 
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά τα τέλος της χειμερινής και 
καλοκαιρινής περιόδου) θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται  τα δίκτυα ομβρίων με τα φρεάτια 
υδροσυλλογής και τα φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου. Τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. 
 
                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    Σαλαμινα  15 – 06– 2020                                                                Σαλαμινα   15 – 06– 2020                                                       
          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ                                                                 
                                                                                                          Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                             
 
 
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ 

            ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                         ΤΟΠΟΓΡ.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 


