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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 

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

 
ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ : Διμοσ Νζασ Ιωνίασ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ :  Αγ. Γεωργίου 40, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΤΠΟΧΡΕΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. : Τεχνικι Υπθρεςία Διμου Νζασ Ιωνίασ 
 

 

TMHMA A 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδοσ του Ζργου, περιγραφι και χριςθ αυτοφ: 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςε παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ υποδομϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ του 

Διμου Νζασ Ιωνίασ, Αττικισ  και περιλαμβάνει ενδεικτικά, εργαςίεσ ςτεγανϊςεων,  

οικοδομικϊν εργαςιϊν, χρωματιςμϊν και επιςκευισ γθπζδων ακλοπαιδιϊν, κλπ. 

Για αναλυτικότερθ περιγραφι εργαςιϊν βλ. Τεχνικι περιγραφι. 

 

2. Ακριβισ διεφκυνςθ του Ζργου: 

 

3. Αρικμόσ ζγκριςθσ : 

 

4. Στοιχεία των κυρίων του Ζργου 

 

Τπηρεςία Διεφθυνςη Ημερ/νία κτήςεωσ  

    

    

    

    

 

5. Στοιχεία του ςυντάκτθ του ΦΑΥ : 

 

………………………………………………………… 
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6. Στοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ/αναπροςαρμογισ του ΦΑΥ: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεφθυνςη 
Ημερ/νία 

αναπροςαρμογήσ 

 
 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β 

 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

1. Τεχνικι περιγραφι του ζργου: 

 

Το ζργο περιγράφεται αναλυτικά ςτα εξισ τεφχθ: 

 

 Τεχνικι Περιγραφι  

 

2. Παραδοχζσ μελζτθσ 

 

Οι προδιαγραφζσ και οι παραδοχζσ τθσ μελζτθσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν 

Περιγραφϊν και Προδιαγραφϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ και Στατικισ μελζτθσ 

 

3. "Ωσ καταςκευάςκθ" (as built) ςχζδια του ζργου και των εγκαταςτάςεων 

 

Θα επιςυναφκοφν ςε παράρτθμα από τον ανάδοχο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ 

 

4. Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου το οποίο κα 

λαμβάνει υπόψθ του τθν φφςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου, τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ που 

περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Ε.Σ.Υ. 
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ΣΜΗΜΑ Γ 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 

1. Θζςεισ δικτφων 

 

 Τα δίκτυα που ζχουν εντοπιςκεί ι με οποιοδιποτε τρόπο ζχουν γίνει γνωςτά ι και όχι κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε μεγαλφτερθ 

λεπτομζρεια. 

 

 Όλα τα ςχετικά ςχζδια υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε ςυνθμμζνο οπτικό δίςκο. 

 

Στθν περίπτωςθ που κάποια ςτοιχεία από τα παραπάνω ανακεωρθκοφν από τον Ανάδοχο ςτθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ, και πάντα φυςικά με τθν ζγκριςθ του Κυρίου του Ζργου, ο Εργολάβοσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακεωριςει το ςχετικό ΦΑΥ. 

 

2. Σθμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Για τθ γενικι διακοπι των διαφόρων παροχϊν τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου 1 

 Όλα τα ςχετικά ςχζδια υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε ςυνθμμζνο οπτικό δίςκο. 

 

Στθν περίπτωςθ που κάποια ςτοιχεία από τα παραπάνω ανακεωρθκοφν από τον εργολάβο ςτθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ, και πάντα φυςικά με τθν ζγκριςθ του Κυρίου του Ζργου, ο Εργολάβοσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακεωριςει το ςχετικό ΦΑΥ. 

3.  Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν κίνδυνο. 

Θα κακοριςκοφν από τον Ανάδοχο του Ζργου. 

 

4. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου. 

   Ζξοδοι κάκε ςχολικισ μονάδασ 

 

5. Περιοχζσ εκπομπισ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 

Στθν περίπτωςθ που κάποια ςτοιχεία από τα παραπάνω ανακεωρθκοφν από τον εργολάβο 

ςτθν διάρκεια τθσ καταςκευισ και πάντα φυςικά με τθν ζγκριςθ του Κυρίου του Ζργου, ο 

Εργολάβοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακεωριςει το ςχετικό ΦΑΥ. 

6. Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 

7. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 

8. Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία. 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

(Καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι κινδφνων κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κλπ.) κακ' όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Μποροφν εδϊ να αναφερκοφν - π.χ. - κατά πόςο οι δεξαμενζσ, τα φρεάτια και οι αγωγοί 

διακζτουν από καταςκευισ μθχανιςμό ι εγκατάςταςθ για τθν εκτζλεςθ επιςκευϊν ςτισ εξωτερικζσ 

του επιφάνειεσ, ι αν υπάρχουν προβλζψεισ για τθν εγκατάςταςθ τζτοιου μθχανιςμοφ, ποιεσ και 

ςε ποια ςθμεία, κλπ.). 

 

1. Εργαςίεσ ςτο εξωτερικό των εγκαταςτάςεων του ζργου 

2. Εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό των εγκαταςτάςεων του ζργου 

3. Εργαςίεσ ςε φρζατα, υπόγεια ι τάφρουσ 

4. Εργαςίεσ ςε κζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ αςφυξίασ, πνιγμοφ, ζκκεςθσ ςε χθμικοφσ, φυςικοφσ 

και βιολογικοφσ παράγοντεσ 

5. Εργαςίεσ ςε κζςεισ με κίνδυνο φυςικϊν και χθμικϊν παραγόντων 

6. Εργαςίεσ ςε κζςεισ με κίνδυνο από βιολογικοφσ παράγοντεσ 

7. Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ 

 

1. ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ 

 

 Εργαςίεσ ςτο εξωτερικό των εγκαταςτάςεων: 

Ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν προβλζπονται τα εξισ : 

 

Οδθγίεσ αςφάλειασ για τθ χριςθ κινθτϊν ικριωμάτων. 

 

− Τθροφνται όλεσ οι απαιτιςεισ των ικριωμάτων ςχετικά με τθν αντοχι, ςτακερότθτα, 

προςταςία από πτϊςεισ. 

 

− Οι πλατφόρμεσ πρζπει να καταςκευάηονται με διαςτάςεισ ςυμβατζσ με τθ ςτακερότθτα 

τθσ καταςκευισ ςαν ςφνολο, ειδικά όςον αφορά το μικοσ. 

 

− Ο αρικμόσ των αγκυρϊςεων πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τισ διατάξεισ τθσ πλατφόρμασ. 

 

− Η αςφάλεια των εργαηομζνων πρζπει να εξαςφαλίηεται από ζνα επιπλζον ςυρματόςχοινο, 

με ζνα ςθμείο ςφνδεςθσ ανεξάρτθτο από τισ αγκυρϊςεισ του ικριϊματοσ. 

 

− Οι αγκυρϊςεισ και τα άλλα ςθμεία υποςτιριξθσ του ικριϊματοσ πρζπει να ςχεδιάηονται 

και καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται επαρκισ αντοχι. 

 

− Συρματόςχοινα, βαροφλκα, τροχαλίεσ, πολφςπαςτα πρζπει να ςχεδιάηονται, 

καταςκευάηονται, ςυναρμολογοφνται, χρθςιμοποιοφνται και ςυντθροφνται ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ που κακορίηονται για τα ανυψωτικά μθχανιματα που προορίηονται για 

ανφψωςθ ατόμων ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
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 Πριν τθ χριςθ, όλθ θ καταςκευι πρζπει να ελζγχεται από αρμόδιο προςωπικό. 

 

Νομοθετικζσ διατάξεισ για εργαςίεσ με κλίμακεσ, ικριώματα : Π.Δ. 778/80, αρκρ. 12,14,15 και 

Π.Δ. 1073/81, άρκρα 43,44. 

 

2. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΤΨΟ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

 Οι εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό των εγκαταςτάςεων κα πραγματοποιοφνται ανάλογα με 

το φψοσ και το είδοσ των εργαςιϊν με ανάλογο εξοπλιςμό όπωσ και ςτο εξωτερικό των 

εγκαταςτάςεων. 

 

3. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΕΞΑΜΕΝΕ ΦΡΕΑΣΑ Ή ΣΑΦΡΟΤ 

 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

 

4. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΘΕΕΙ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΑΦΤΞΙΑ, ΠΝΙΓΜΟΤ, ΕΚΘΕΗ Ε ΧΗΜΙΚΟΤ, ΦΤΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 

Δεν υφίςτανται ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

 

5. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΘΕΕΙ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

 

 Βλ.ςθμείο 4 

 Κατά τθν περίοδο καταςκευισ των εγκαταςτάςεων και πριν τθν διαμόρφωςθ των εξωτερικϊν 

χϊρων, προβλζπεται ειδικά ςτουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ αφξθςθ τθσ ςκόνθσ που 

αντιμετωπίηεται: 

 

− Με διαβροχι των χϊρων κυκλοφορίασ οχθμάτων - εξοπλιςμοφ. 

− Με υπερφόρτωςθ και κάλυψθ τθσ καρότςασ των χωματουργικϊν αυτοκινιτων και ειδικά  

αυτϊν που κυκλοφοροφν εκτόσ Εργοταξίου. 

− Με διαβροχι των κατεδαφιηομζνων τμθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ.  

− Με χριςθ, σε περίπτωςθ που φαίνεται ωσ υπερβολικι θ άνοδοσ τθσ ςκόνθσ, απλισ 

μάςκασ ςκόνθσ. 

− Η διενζργεια ςκονομζτρθςθσ για λόγουσ πιςτοποίθςθσ του μικροφ ποςοςτοφ 

αναπνεφςιμθσ ςκόνθσ ςυνιςτάται (1 ι 2 ςε κάκε καλοκαιρινι περίοδο αιχμισ). 

 

Νομοθετικζσ διατάξεισ για εργαςίεσ με κινδφνουσ από φυςικοφσ και χημικοφσ παράγοντεσ: Π.Δ. 

307/1986 και Π.Δ. 77/1993. 
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6. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΘΕΕΙ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 

 Κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο καταςκευισ των εγκαταςτάςεων υφίςτανται περιοριςμζνοι 

κίνδυνοι προβολισ των εργαηομζνων από τζτανο και λεπτοςπείρωςθ. 

 

 Ο Γιατρόσ Εργαςίασ κα υποδείξει και κα εκτελζςει προγράμματα πρόλθψθσ (πχ. ΜΑΠ, 

εμβολιαςμοί, προγράμματα ατομικισ υγιεινισ) ανάλογα με τθν διαπίςτωςθ του μεγζκουσ 

του κινδφνου. 

 

 Κατά τθν περίοδο τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και ειδικά ςε εργαςίεσ που 

διεξάγονται μζςα ςε αποχετευτικά δίκτυα, υπάρχουν κίνδυνοι Αςφάλειασ και Υγείασ των 

εργαηομζνων: Με φροντίδα του Εργοδότθ ο Γιατρόσ Εργαςίασ με τον Τεχνικό Αςφάλειασ 

κα πρζπει να ετοιμάςουν και να ηθτιςουν τθν εφαρμογι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

που κα αναφζρεται: 

 

− Στθν προδιαγραφι και προμικεια των κατάλλθλων ςυςκευϊν μζτρθςθσ επικίνδυνων 

Αερίων (Ο2, εκρθκτικϊν αερίων, CO2, CO, H2S, CΙ2) και τθν εκπαίδευςθ των χειριςτϊν 

τουσ. 

− Τθν οργάνωςθ κατάλλθλου εξαεριςμοφ του χϊρου εργαςίασ ϊςτε οι τιμζσ των πιο 

πάνω να βρίςκονται ςε ανεκτά όρια. 

− Στθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε τιρθςθ οδθγιϊν και ποινϊν για τθν είςοδο και 

ζξοδο από τουσ αγωγοφσ. 

− Στθν διαδικαςία εκκζνωςθσ του αγωγοφ σε περίπτωςθ κινδφνου (πχ. Αδυναμία 

ελζγχου τθσ ςτάκμθσ επικίνδυνων αερίων). 

− Στθν ατομικι υγιεινι με το πζρασ τθσ εργαςίασ. 

 

 

7. ΕΡΓΑΙΕ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΚΡΗΞΗ Η ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 

Δεν υφίςταται ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

 

1. Οι  Εγκαταςτάςεισ και το κτίριο πρζπει να ςυντθροφνται κάκε 10 χρόνια. Ο Κφριοσ του Ζργου 

ςφμφωνα με τθν κρίςθ του μπορεί να προβαίνει ςε ςυχvότερεσ περιόδουσ ςυντιρθςθσ 

ανάλογα με τθν κριςιμότθτα αυτϊν. 
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2. Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να επικεωροφνται και ςυντθροφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 

 

Όλα τα ανωτζρω προγράμματα επικεωριςεων ενδεχόμενα να ανακεωρθκοφν από τον Ανάδοχο 

κατά τθν καταςκευι του ζργου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

ανακεωριςει το ςχετικό ΦΑΥ. 

 

Νζα Ιωνία,  05.10. 2021 

 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΒΑ. ΘΕΟΦΤΛΑΚΣΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ. Σ.Ε. 

ΝΙΚ. ΓΙΟΒΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  

ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΔΑΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ.  
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