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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
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ΤΜΗΜΑ A

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Επισκευές πεζοδρομίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Πεζοδρόμια οδώ ν Δήμου Αγίας παρασκευής

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4. Στοιχεία τω ν 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  
σ τη  συνολική ή σ τ κ  επί μ έρ ο υ ς  ιδ ιο κ τη σ ίες ):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /  αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζω ής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - 
επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1 Θέσεις δικτύω ν  

Ύ δρευσης 

Αποχέτευσης

ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

παροχής διαφόρω ν αερίων  

παροχής ατμού 

Κενού

ανίχνευσης πυρκαγιάς 

Πυρόσβεσης 

Κλιματισμού  

Θέρμανσης

λοιπ ώ ν δικτύω ν εντός τω ν δομικών στοιχείω ν του έργου (μη ορατών)

λοιπ ώ ν δικτύω ν στον περιβάλλοντα χώ ρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε 
τρόπο έχουν γίνει γνω στά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες

Ολα τα έργα είναι ευκόλως ορατά.

2 Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή τω ν διαφόρω ν παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1

3 Θέσεις υλικώ ν που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

αμίαντος και προϊόντα αυτού

Υαλοβάμβακας 

Πολυουρεθάνη  

Πολυστερίνη  

άλλα υλικά

Σ ε περιφραγμένο χώ ρο αποθήκευσης εντός του χώρου παρέμβασης.

4 Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε ετπμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώ σεις 
προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
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5 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.

Ουδεμία

6 Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Ουδεμία

7 Χώ ροι 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, απ αγω γής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτω ν, κλπ.)

Ουδεμία

μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη τη διάρκεια της ζω ής του 
έργου και δίνονται οδηγίες γ ια  τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιώ ν. Μπορούν εδώ να 
αναφερθούν -  π .χ. -  κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για  την 
εκτέλεση επισκευών στις εξω τερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις γ ια  την εγκατάσταση 
τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

10 Εργασίες σε στέγες

-  Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίους στην αποφυγή τω ν κινδύνων π τώ σης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

1 Εργασίες στις εξω τερικές όψεις του έργου και στους φ ω ταγω γούς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

2. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

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

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
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ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεων του

Σε ετήσια βάση θα επιθεωρούνται από ειδικευμένο συνεργείο οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι βλάβες 
που τυχόν θα διαπιστώνονται στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον συντηρητή ή άλλο

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΓΙΑ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017

0  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 0  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟάΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./ θ' ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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