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

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 2018 
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
∆ιάφοροι δρόµοι στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου 
 

3. Αριθµός έγκρισης της µελέτης: 54/2018 

 
   

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 ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία 
κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΡΨΙΧOΡΗΣ 

  

    

    

    

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  
 

 

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

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία αναπροσαρµογής 
    

    

    

    

    



ΤΜΗΜΑ Β 

 

 Μητρώο του έργου – Συµπληρώνεται κατά τη φάση της µελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  

Η παρούσα µελέτη αφορά: 

- φρεζάρισµα τµηµάτων παλαιού ασφαλτοτάπητα 

- καθαρισµός της δηµιουργηθείσας επιφάνειας 

- εξυγίανση και συµπλήρωση και συµπίεση µε αδρανή υλικά εάν απαιτείται 

- ασφαλτική προεπάλειψη στον πυθµένα και συγκολλητική επάλειψη στις παρειές 

- τοποθέτηση ασφαλτοµίγµατος, διάστρωση και συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας του 

οδοστρώµατος 

 

2. Παραδοχές µελέτης  

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

1 Ασφαλτικό διάλυµα προεπάλειψης ΩΣ ΕΤΕΠ 

2 Ασφαλτική επάλειψη και συγκολλητική επάλειψη ΩΣ ΕΤΕΠ 

3 Ασφαλτόµιγµα ΩΣ ΕΤΕΠ 

 

 
 
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.  

 
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 

 
 Ουδεµία. 

 
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, διαµέσου των προβλεπόµενων σηµατοδοτούµενων κόµβων.  
 

6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 Ουδεµία 

 
7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

 Ουδείς. 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 Ουδεµία. 

 
9. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. 

εξαερισµού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 
  



ΤΜΗΜΑ ∆ 

 

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. 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούν τη χρήση µηχανηµάτων ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά 
µηχανηµάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα, αποτελούν εργασίες µε αυξηµένο τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 
Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 
 

Οι συνηθέστερες εργασίες συντήρησης των οδών είναι οι ακόλουθες: 
 

• Εργασίες επισκευής ασφαλτικού τάπητα 
 
Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης της οδού εκτελούνται χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας, ή µε 
εκτροπή – διευθέτηση αυτής. Κατά  τη στάθµευση του οχήµατος µεταφοράς των απαραίτητων υλικών 
καθώς και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η παραµονή οχήµατος στο κατάστρωµα της οδού, απαιτείται να 
λαµβάνονται µέτρα για την ασφαλή διέλευση των κυκλοφορούντων οχηµάτων αλλά και την ασφάλεια των 
εργαζόµενων στην συντήρηση της οδού. Η τοποθέτηση κώνων και πινακίδων (ρυθµιστικών και 
πληροφοριακών) είναι απαραίτητη πριν την έναρξη των εργασιών. 
 
 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  25/06/2018 

 

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A 

 ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A 
 


