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Τ Μ Η Μ Α A

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 49/18

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

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜ Η Μ Α 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 
Ύδρευσης

Αποχέτευσης
ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
παροχής διαφόρων αερίων 
παροχής ατμού 
Κενού
ανίχνευσης πυρκαγιάς 
Πυρόσβεσης 
Κλιματισμού 
Θέρμανσης
λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
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

Όλα τα έργα είναι ευκόλω ς ορατά.

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

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
αμίαντος και προϊόντα αυτού

Υαλοβάμβακας 
Πολυουρεθάνη 
Πολυστερίνη 
άλλα υλικά

Σ ε περιφραγμένο χώ ρ ο  αποθήκευσης εντός του χώ ρου  παρέμβασης.

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.)

Ουδεμία

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Ουδεμία

6 . Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Ο υδείς

σ ελ . 4 από 6



σελ. 5 από 6



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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