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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
 
∆ήµος Ρεθύµνης 
 

3. Αριθµός έγκρισης της µελέτης: 
 
 
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

 
 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία 
κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

  100% 

    

    

    

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  
ΠΕΝΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 
 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία αναπροσαρµογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

 Μητρώο του έργου – Συµπληρώνεται κατά τη φάση της µελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Καθαιρέσεις – Μεταφορές υλικών. 
2. Τεχνικά Έργα – Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα και κιγκλιδώµατα από χάλυβα. 

 
2. Παραδοχές µελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Σωλήνες από HDPE   

2.Α.2 ∆ιαχύτες από HDPE   

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέµατος C20/25  

2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα  

2.Α.5 Σιδηρικά ελάσµατα S 500s 

2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης  

2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ.  

2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α  

2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιµεντόδεµα  

2.Α.10 Αµµοχάλικο ΠΤΠ Ο-150 & Ο-155 

2.Α.11 Στεγανωτικό µάζας  

2.Α.12 Τσιµεντοκονία για επιχρίσµατα  

2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη  

2.Α.14   

 

Β. Ε∆ΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση εδάφους ΜPa  

2.Β.2 ∆είκτης εδάφους Ks( KPa / cm)  

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέµατος  

2.Β.4   

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισµικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισµική επιτάχυνση του εδάφους - 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους - 

2.Γ.4   

∆. ΦΟΡΤΙΑ 

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

2.∆.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.∆.3   

 

3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 
παράρτηµα, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 



 

ΤΜΗΜΑ 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 

 1.1 ύδρευσης 
 1.2 αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
 1.5 παροχής ατµού 
 1.6 κενού 
 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 
 1.8 πυρόσβεσης 
 1.9 κλιµατισµού 
 1.10 θέρµανσης 
 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) 
 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 
 

 Όλα τα παραπάνω έργα είναι ευκόλως ορατά. 
 

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

 
 Σε καθορισµένες από την µελέτη θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια 

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

 3.1 αµίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 Υαλοβάµβακας 
 3.3 πολυουρεθάνη 
 3.4 Πολυστερίνη 
 3.5 άλλα υλικά 

 
 Ουδεµία 

 
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. 

 
 Οι εργασίες εκτελούνται σε υπαίθριο χώρο. 

 
6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 
 Ουδεµία 

 



 

7. Χώροι 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, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 
 

 Ουδεµία 
 



 

ΤΜΗΜΑ ∆ 

 

Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία 
 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσµα διαθέτει από κατασκευής µηχανισµό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν 
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, ποιες και σε ποια σηµεία, κλπ.) 
 
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. 
Οι  εργασίες θα εκτελούνται µε όλους τους κανόνες ασφαλείας και πάνω σε ικριώµατα επαρκώς 
στερεωµένα. 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Οι  εργασίες θα εκτελούνται µε όλους τους κανόνες ασφαλείας και πάνω σε ικριώµατα επαρκώς 
στερεωµένα. 
 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Οι  εργασίες θα εκτελούνται µε όλους τους κανόνες ασφαλείας και πάνω σε ικριώµατα επαρκώς 
στερεωµένα. 
 

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

 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 

Σε τακτική  βάση θα πρέπει να ελέγχεται και να αντικαθίστανται φθορές σε όλα τα δίκτυα και 
εγκαταστάσεις. 

 

Θεωρήθηκε η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΥ∆Ρ                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 


