
 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΦAY) 

 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2018 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
 
∆ιδακτήρια του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

3. Αριθµός αδείας:∆εν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 19 του      
                         ΓΟΚ/΄85  

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµερ/νία 
κτήσεως 

Τµήµα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πλατεία 
Βιζυηνού 1, 
Κοµοτηνή 

 100% 

  

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: Κουλεσίδου Ειρήνη, Τραχανάς 
Κωνσταντίνος 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης /αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 
Κουλεσίδου Ειρήνη, Τραχανάς Κωνσταντίνος 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία αναπροσαρµογής 

Κουλεσίδου Ειρήνη Αρχιτέκτων Μηχανικός Πλατεία Βιζυηνού 1, 
Κοµοτηνή  

 

Τραχανάς 
Κωνσταντίνος 
 

Μηχανολόγος  
Μηχανικός 
 

Πλατεία Βιζυηνού 1, 
Κοµοτηνή  

  

  

 

ΤΜΗΜΑ Β 

  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Η µελέτη αυτή αφορά την συντήρηση διδακτηρίων του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 



 Παραδοχές µελέτης   

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορία σκυροδέµατος C12/15, C16/20 

  
           Β. Ε∆ΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση εδάφους MPa   0.25 

2.Β.2 ∆είκτης εδάφους Κs (kPa/cm) 300 

2.Β.3 Συντ. τριβής εδάφους/σκυροδέµατος 0.70 

 

Γ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.∆.1 Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος 25.00 KN/m2 

2.∆.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

  
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
I. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Θέση του έργου-Οικόπεδο 
 
∆ιδακτήρια του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Οικοδοµικές και εργασίες οδοποιίας: 

• Θερµοπρόσοψη κτιρίων  
• Αντικατάσταση κουφωµάτων (παραθύρων και θυρών) 
• Επισκευή µόνωσης δώµατος µε την τοποθέτηση ασφαλτόπανου 
• Ολοκληρωµένη ανακαίνιση τουαλετών σε ορισµένα διδακτήρια 
• Ανακαίνιση χρωµατισµών εσωτερικών και εξωτερικών 
• Κατασκευή εξωτερικών βρυσών 
• Κατασκευή χωρισµάτων από γυψοσανίδα και τσιµεντοσανίδα 
• Κατασκευή Παιδικών Χαρών στα νηπιαγωγεία µε τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας και παιχνιδιών 
• Τοποθέτηση βιοµηχανικού δαπέδου στις αυλές ορισµένων διδακτηρίων  
• ∆ιαµόρφωση γηπέδων µε ελαστική στρώση και διαγράµµιση  
• ∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου µε την τοποθέτηση ασφάλτου 
• Επισκευή κιγκλιδωµάτων και θυρών  

Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες: 

• θα αντικατασταθούν φωτιστικά φθορισµού µε φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας 
• Θα τοποθετηθούν ακίδες αλεξικέραυνου και αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου διατοµής 50 mm2 
• θα γίνει ανακαίνιση τουαλετών σε ορισµένα κτίρια.  
• θα γίνει αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης όπου απαιτείται. 
•  θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές σε όσα διδακτήρια απαιτείται σε 

εναρµόνιση µε την κείµενη νοµοθεσία ενεργητικής πυροπροστασίας. 
• θα ανακαινιστούν τα λεβητοστάσια στα επιλεγµένα  διδακτήρια: 

 

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 
 



III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  

ΤΜΗΜΑ Γ 

   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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                                                                                  ∆εν υπάρχει 

 1.2 Αποχέτευσης                                                                              ∆εν υπάρχει 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης)                      ∆εν υπάρχει 

 1.4 παροχής διαφόρων αερίων                                                           ∆εν υπάρχει 

 1.5 παροχής ατµού                                                                            ∆εν υπάρχει 

 1.6 Κενού                                                                                           ∆εν υπάρχει 

 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς                                                                   ∆εν υπάρχει 

 1.8 Πυρόσβεσης                                                                                 ∆εν υπάρχει 

 1.9 Κλιµατισµού                                                                                  ∆εν υπάρχει 

 1.10 Θέρµανσης                                                                                   ∆εν υπάρχει 

 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) ∆εν υπάρχει 

 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                        ∆εν υπάρχει 

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουµένης παραγράφου 1                       
                                                                                                               ∆εν υπάρχει 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

 3.1 αµίαντος και προϊόντα αυτού                                                          ∆εν υπάρχει 

 3.2 Υαλοβάµβακας                                                                               ∆εν υπάρχει 

 3.3 Πολυουρεθάνη                                                                             ∆εν υπάρχει 

 3.4 Πολυστερίνη                                                                                 ∆εν υπάρχει 

 3.5 άλλα υλικά                                                                                    ∆εν υπάρχει 

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.)     ∆εν υπάρχουν 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
                                                                                                                    ∆εν απαιτούνται 



6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας                                            ∆εν υπάρχουν 

7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση                                                                ∆εν υπάρχουν 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου                                                                                  ∆εν υπάρχουν 

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

    

ΤΜΗΜΑ ∆ 

   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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 απαιτούνται 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς  

 ∆εν απαιτούνται 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  

∆εν απαιτούνται  

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

Έχουν ληφθεί µέτρα ασφαλείας για τις εκσκαφές των τάφρων 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  

∆εν υπάρχουν 

    

ΤΜΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
  

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2018 
http://147.102.46.12/safe/index.html 
   ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                       
      
 
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                                     ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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