
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΦAY) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α. ΓΕΝΙΚΑ: 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου 
Κομοτηνής 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Κομοτηνή-Δήμου Κομοτηνής, επί της οδού Μαρασλή, Αρ:-4-, 
Ο.Τ:390-391. 

3. Αριθμός αδείας:  
Απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.  

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  Ημερ/νία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πλατεία 
Βιζυηνού 1, 
Κομοτηνή 

 100% 

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 
Ολυμπία Τσολάκη, Πολιτικός Μηχανικός &  
Κωνσταντίνος Τραχανάς, Μηχ/γος Μηχανικός 

   6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης 
/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:  
Ολυμπία Τσολάκη, Πολιτικός Μηχανικός &  
Κωνσταντίνος Τραχανάς, Μηχ/γος Μηχανικός 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

Ολυμπία 
Τσολάκη 

Πολιτικός 
Μηχανικός 

Πλατεία 
Βιζυηνού 1, 
Κομοτηνή 

 

Κωνσταντίνος 
Τραχανάς 

Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

Πλατεία 
Βιζυηνού 1, 
Κομοτηνή 

 

  

Β.  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
           (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 

 Σκοπός της μελέτης είναι η ενεργειακή & λειτουργική αναβάθμιση του κλειστού 
γυμναστηρίου Κομοτηνής, ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής & σύγχρονος 
χώρος άθλησης, αλλά και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
λειτουργία της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. 

 



 Παραδοχές μελέτης   

 Α. ΥΛΙΚΑ 

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

  
           Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους MPa   0.25 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Κs (kPa/cm) 300 

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

Γ. ΦΟΡΤΙΑ 

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

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

  
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

I. ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
     Σκοπός της μελέτης είναι η ενεργειακή & λειτουργική αναβάθμιση του κλειστού 

γυμναστηρίου Κομοτηνής, ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής & σύγχρονος χώρος 
άθλησης, αλλά και να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία της 
συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. 

Στην παρούσα μελέτη, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι 
προδιαγραφές που ορίζει  ο ΚΕνΑΚ, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια. Πιο αναλυτικά, στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Κομοτηνής, θα 
πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

- Θα τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση τύπου «ΘΕΡΜΟΚΕΛΥΦΟΣ» σε όλη 
τν εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου. 

- Θα τοποθετηθεί ανεστραμένη μόνωση σε όλα τα δώματα πλακών 
σκυροδέματος του κτιρίου (χώροι αποδυτηρίων, δημοσιογραφικά θεωρεία, 
αίθουσα πυγμαχίας, με αποξήλωση της υπάρχουσας υγρομόνωσης, επισκευή 
των ρηγματώσεων με εξειδικευμένα επισκευαστικά κονιάματα, τοποθέτηση 
φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης, διάστρωση περλιτοδέματος και τελική 
στρώση νέας υγρομόνωσης, επίσης με εξειδικευμένα υλικά στεγάνωσης.  

- Θα αντικατασταθεί η από κυματοειδή λαμαρίνα επικάλυψη της οροφής της 
κύριας αίθουσας αθλοπαιδιών, με θερμομονωτικά PANELS οροφής.  

- Θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου, με νέα, 
πλήρως θερμο-ηχομονωτικά, αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλά 
ενεργειακά κρύσταλλα και σίτες. 

- Θα τοποθετηθούν 4 επιλεκτικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες, για ΖΝΧ. 
- Θα τοποθετηθούν επιπλέον προβολείς LED στην κύρια αίθουσα 

αθλοπαιδιών. 
- Θα χρωματιστεί όλο το κτίριο πλήρως εσωτερικά. 
- Θα πραγματοποιηθούν λοιπές επισκευές σε υδρορροές, εσχάρες ομβρίων, 

επισκευές σε Η/Μ εγκαταστάσεις. 
 



II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ: 
Δεν τροποποιείται το περίγραμμα της κάτοψης σε κανένα κτίριο αποδυτηρίων. 

Δεν τροποποιούνται οι διαστάσεις των εξωτερικών ανοιγμάτων, καθώς τα νέα 
κουφώματα που θα τοποθετηθούν, θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα υφιστάμενα. 

Η τοποθέτηση της εξωτερικής θερμομόνωσης, επίσης δεν επηρεάζει και δεν 
μεταβάλλει τις όψεις του κτιρίου, καθώς η τελική επιφάνεια θα έχει τις ίδιες 
χρωματικές αποχρώσεις. 

 
III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Κομοτηνής, θα πραγματοποιηθούν οι εξής 
εργασίες: 

- Θα τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση τύπου «ΘΕΡΜΟΚΕΛΥΦΟΣ» σε όλη 
τν εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου. 

- Θα τοποθετηθεί ανεστραμένη μόνωση σε όλα τα δώματα πλακών 
σκυροδέματος του κτιρίου (χώροι αποδυτηρίων, δημοσιογραφικά θεωρεία, 
αίθουσα πυγμαχίας, με αποξήλωση της υπάρχουσας υγρομόνωσης, επισκευή 
των ρηγματώσεων με εξειδικευμένα επισκευαστικά κονιάματα, τοποθέτηση 
φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης, διάστρωση περλιτοδέματος και τελική 
στρώση νέας υγρομόνωσης, επίσης με εξειδικευμένα υλικά στεγάνωσης.  

- Θα αντικατασταθεί η από κυματοειδή λαμαρίνα επικάλυψη της οροφής της 
κύριας αίθουσας αθλοπαιδιών, με θερμομονωτικά PANELS οροφής.  

- Θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου, με νέα, 
πλήρως θερμο-ηχομονωτικά, αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλά 
ενεργειακά κρύσταλλα και σίτες. 

- Θα τοποθετηθούν 4 επιλεκτικοί ηλιακοί θερμοσίφωνες, για ΖΝΧ. 
- Θα τοποθετηθούν επιπλέον προβολείς LED στην κύρια αίθουσα 

αθλοπαιδιών. 
- Θα χρωματιστεί όλο το κτίριο πλήρως εσωτερικά. 
- Θα πραγματοποιηθούν λοιπές επισκευές σε υδρορροές, εσχάρες ομβρίων, 

επισκευές σε Η/Μ εγκαταστάσεις. 
 

 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                                                                           Υπάρχει 

 1.2 Αποχέτευσης                                                                      Υπάρχει 

 1.3 Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)      Υπάρχει 

 1.4 Παροχής διαφόρων αερίων                                                Δεν υπάρχει 

 1.5 Παροχής ατμού                                                                  Δεν υπάρχει 

 1.6 Κενού                                                                                 Δεν υπάρχει 

 1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς                                                       Δεν υπάρχει 

 1.8 Πυρόσβεσης                                                                       Υπάρχει 



 1.9 Κλιματισμού                                                                        Δεν υπάρχει 

 1.10 Θέρμανσης                                                                         Δεν υπάρχει 

 1.11 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
                                                                                               Δεν υπάρχουν 

 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 
                                                                                             Δεν υπάρχουν                      

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγρ. 1                      
                                                                                                                Υπάρχουν 

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

 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού                                                Δεν υπάρχει 

 3.2 Υαλοβάμβακας                                                                      Δεν υπάρχει 

 3.3 Πολυουρεθάνη                                                                      Δεν υπάρχει 

 3.4 Πολυστερίνη                                                                          Υπάρχει 

 3.5 Άλλα υλικά                                                                            Δεν 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.)     
Δεν υπάρχουν 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου                                               Δεν απαιτούνται                                                                          

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας                              Δεν υπάρχουν 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση                                                  Δεν υπάρχουν 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου                                                                   Δεν υπάρχουν 

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

    
 
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ 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.  
                                                                                                   Απαιτούνται 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς.  



                                                                                                     Απαιτούνται 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου                                 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     Δεν υπάρχουν 

 

 Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ: 

 
 
 
  

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-12-2021 
 
    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
                                
 
                                                        
      
   ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ                                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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