
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

(Π.Δ. 305/96  Άρθρο 3 ΠΑΡ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
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Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού είναι υποχρεωτική απ’ όλους εκείνους που

συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Το παρόν ΣΑΥ αφορά τις οικοδομικές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην

επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλοι όσοι συμμετέχουν στο έργο, οφείλουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό

με εμπιστευτικό τρόπο.

Απαγορεύεται η χορήγησή του σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του

δια/ντή του έργου.

Το  παρόν  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  εκπονείται  σύμφωνα  με  τις

απαιτήσεις του ΠΔ 305/96 και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/177/οικ/2001, αποτελεί δε αναπόσπαστο

μέρος της μελέτης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. θα χρησιμοποιηθούν ώς βάση για το

Σ.Α.Υ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε Σ.Α.Υ. που εγκρίνεται από την

Επίβλεψη θα

πρέπει να λάβει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπόψη

του τις προβλέψεις του Σ.Α.Υ. και να το τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει

σύμφωνα με τη μεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά, κ.λπ.)

που θα εφαρμόσει στο έργο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές

απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών.

1.  ΕΡΓΟ  : Εργασίες  εκσυγχρονισμού,  βελτίωσης,  ανακαίνισης  και

ανακατασκευή  στεγάστρου  του  κέντρου  υγείας  Νέας

Μηχανιώνας

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :  Πολυτεχνείου  και  Αγ.  Νικολάου  Νέα  Μηχανιώνα–

Θεσσαλονίκη

3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 16 – 54623 Θεσσαλονίκη

5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ  Σ.Α.Υ. : 

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ : 201/ 2011
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Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

Β.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Καθαιρέσεις

Πριν την έναρξη των εργασιών καθαίρεσης θα εκκενώνεται ο χώρος από τους μη

έχοντες  εργασία  και  θα  ελέγχεται  ως  προς  την  ύπαρξη  ενδοδαπέδιων  και

εντοιχισμένων δικτύων καθώς και  ως προς την ύπαρξη επικίνδυνων και  τοξικών

υλικών.

Τα υφιστάμενα  πλακίδια  από pvc,  έχουν στη σύστασή τους  ίχνη  αμιάντου,  που

ωστόσο βρίσκεται σε πολύ μικρό ποσοστό και σε σταθερή μορφή και δεν υπάρχει

κίνδυνος έκκλησης  τοξικής σκόνης κατά την τμηματική καθαίρεσή τους.

Υπάρχει  κίνδυνος  κατά  την   καθαίρεση  του  υφιστάμενου  στεγάστρου

κατασκευασμένο από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και κεραμίδια στην είσοδο

τον επειγόντων περιστατικών.

Υπάρχει  κίνδυνος  κατά  τις  καθαιρέσεις  για  πρόκληση  βλάβης  στα  υφιστάμενα

δίκτυα.

2. Καλουπώματα - Σκυροδέματα

Δεν υπάρχει κίνδυνος.

3. Τοιχοποιία - Σοβάδες

Δεν υπάρχει κίνδυνος.

4. Δάπεδα - Ηλεκτρικά - Υδραυλικά

Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

5. Μεταλλικό στέγαστρο

Υπάρχει  κίνδυνος  κατά  την  συναρμολόγηση  και  την  ανύψωση του  μεταλλικού
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στεγάστρου για τραυματισμό.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  στις  οικοδομικές  εργασίες

εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ανακαίνισης του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Νέας

Μηχανιώνας,  που  βρίσκεται  στα  νότια  όρια  του  οικισμού  της  Νέας  Μηχανιώνας,

μεταξύ των οδών Πολυτεχνείου και Αγ. Νικόλαου. 

Σύντομη περιγραφή του κτιρίου

Το ‘Κέντρο Υγείας  Νέας Μηχανιώνας’  αποτελείται  από ένα ενιαίο  κτίριο  με

κεραμοσκεπή  στεγασμένης  έκτασης  περίπου  1.080  τ.μ.  το  οποίο  εκτείνεται  στον

άξονα  ανατολής  –  δύσης  και  σε  ένα  ισόγειο  επίπεδο.  Το  κτίριο  διαθέτει  δύο

εσωτερικά αίθρια για το φωτισμό και αερισμό του εσωτερικού του. 

Στο κτίριο υπάρχει μικρός χώρος υπογείου όπου εξυπηρετούνται βοηθητικές

χρήσεις (λεβητοστάσιο, γεννήτρια, κ.α.). 

Οι  εργασίες  που περιγράφει  η  παρούσα μελέτη,  αφορούν στο ισόγειο  του

κτιρίου, ενώ δεν προβλέπεται επέμβαση στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου. 

Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν μέτα από αυτοψία στο κέντρο υγείας

προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες:

1. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Προτείνεται η διαμόρφωση μονάδας επειγόντων περιστατικών με αυτόνομη

είσοδο, εύκολα προσπελάσιμη από ασθενοφόρο, που θα περιλαμβάνει εξεταστήριο,

αίθουσα μικροεπεμβάσεων, αναμονή και  WC ασθενών σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης. Ο χώρος των μικροεπεμβάσεων θα διαθέτει αγώγιμο και αντιστατικό δάπεδο

και  πλακίδια πορσελάνης στους τοίχους.  Θα διαθέτει  επίσης ανοξείδωτο πάγκο με

νιπτήρα. 

2. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ WC ΚΟΙΝΟΥ 

Προτείνεται  η  πλήρης  ανακατασκευή  των  WC κοινού,  με  αλλαγή  του

σχεδιασμού τους, ώστε να κατασκευασθεί επιπλέον χώρος WC ΑΜεΑ.
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3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ WC ΘΑΛΑΜΩΝ

Προτείνεται η προσεκτική αφαίρεση των υφιστάμενων πλακιδίων, μαζί με την

υπόβαση, στο δάπεδο και τους τοίχους. Επιπλέον θα αφαιρεθεί και ο εξοπλισμός (είδη

υγιεινής, χαρτοθήκες κλπ). 

Στη συνέχεια οι τοίχοι θα επενδυθούν  με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων

20x20  cm,  ενώ  στο  δάπεδο  αφού  εφαρμοσθεί  εξισωτική  τσιμεντοκονία  θα  γίνει

επίστρωση κεραμικών πλακιδίων GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τα νέα είδη υγιεινής προτείνεται να τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις.

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Στα εξεταστήρια – εργαστήρια – γραφεία ιατρών – λοιποί χώροι προτείνεται η

τοποθέτητηση  επί  των  υφιστάμενων  δαπέδων,  νέου  τάπητα  από  χλωριούχο

πολυβινύλιο  (PVC)  κατάλληλου  για  χρήση  σε  εγκαταστάσεις  παροχής  υπηρεσιών

υγείας.

Σε όλους τους χώρους τα πλαστικά πλακίδια παλαιού τύπου είναι φθαρμένα ή

έχουν κατά περιοχές αποκολληθεί. Θα αποξηλωθούν κατ’ αρχήν όσα τεμάχια είναι

μερικώς αποκολλημένα. Θα καθαριστεί καλά με μηχανικά μέσα όλη η επιφάνεια και

θα  εξομαλυνθεί  όπου  απαιτείται  με  ειδική  τσιμεντόπαστα  (πλήρωση  κενού

αποκολλημένων τεμαχίων, ρωγμών κ.τ.λ. για εξίσωση στάθμης). 

Αναφέρεται  ότι  στα υφιστάμενα πλαστικά πλακίδια,  τμήμα των οποίων θα

αποκολληθεί,  έχουν  εντοπισθεί  ίχνη  αμιάντου  και  η  απομάκρυνση  τους  θα  γίνει

σύμφωνα με την απαιτούμενη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό στο τιμολόγιο μελέτης

έχει  προβλεφθεί  το  σχετικό  άρθρο  περί  προσεκτικής  καθαίρεσης  τμήματος  των

πλακιδίων, ώστε να προβλεφθεί η σχετική οικονομική επιβάρυνση.  

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια χλωριούχος πολυβινύλικος

τάπητας (PVC) με την κατάλληλη κόλλα. Σε όλες τις γωνίες θα τοποθετηθεί ειδική

πλαστική διατομή (διαμορφωτήρας γωνίας) για αναδίπλωση του ίδιου τάπητα σαν

σοβατεπί χωρίς αρμό. Στο τελείωμα του σοβατεπιού θα τοποθετηθεί ειδικό τεμάχιο –

καπάκι  για  τελείωμα  σοβατεπιού,  πάχους  2  ΜΜ (Capping  strip)  Οι  αρμοί  μεταξύ

διαφορετικών φύλλων θα θερμοκολληθούν  με χρήση ειδικού πλαστικού κορδονιού

Στο χώρο των μικροεπεμβάσεων τοποθετούνται αγώγιμα βινυλικά φύλλα. Της

τοποθέτησης  θα  προηγηθεί  καθαίρεση  του  υφισταμένου  δαπέδου  και  του

υποστρώματος αυτού, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοσθεί εξισωτική τσιμεντοκονία
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και  να  διαστρωθεί  πλέγμα από  χαλκοταινίες,  που θα συνδεθεί  με  τη  γείωση του

κτιρίου. 

5. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Προτείνεται η καθαίρεση του υφιστάμενου στεγάστρου που αποτελείται από

υποστυλώματα  και  πλάκα  οπλισμένου  σκυροδέματος  με  επικάλυψη  από

κεραμοσκεπή.

Στη θέση του θα κατασκευαστεί νέο μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη από

επίπεδα  κυψελωτά  πολυκαρβονικά  φύλλα  που  θα  εδράζονται  σε  κολώνες  από

οπλισμένο σκυρόδεμα που θα κατασκευάσουν εκ νέου όπως και η θεμελίωσή τους. 

Οι διαστάσεις και οι διατομές του μεταλλικού στεγάστρου περιγράφονται στη

στατική  μελέτη  του  στεγάστρου.  Τα  εξαρτήματα  του  μεταλλικού στεγάστρου  θα

έρθουν  στο  εργοτάξιο  έχοντας  υποστεί  αντισκωρική  επεξεργασία  με  2  χέρια

αντισκωριακής  /  αντιδιαβρωτικής  προστασίας  χαλυβδοκατασκευών,  εν  μέρει

προσυναρμολογημένα,  ώστε  επι  τόπου  στο  εργοτάξιο  να  γίνει  μόνο  η  τελική

συναρμολόγηση και ανέγερσή τους. Εάν προβλέπονται συγκολήσεις επί τόπου του

έργου,  ή εάν διαπιστωθεί  τραυματισμός των επιφανειών των στοιχείων κατά  την

φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση  της  αντιδιαβρωτικής

προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου ή και τις εντολές

της Υπηρεσίας.

6. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Προτείνεται η καθαίρεση του υφιστάμενου πάγκου κουζίνας καθώς και των

επιτοίχιων ντουλαπιών του και  η  κατασκευή νέου στην παρακείμενη αίθουσα του

κυλικείου.  Το  συνολικό  μήκος  του  πάγκου  θα  είναι  4,50μ  ενώ  το  μήκος  των

επιτοίχιων ντουλαπιών θα είναι 3,60μ. 

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Προτείνεται  η  αντικατάσταση  όλων  των  υφιστάμενων  εξωτερικών

κουφωμάτων αλουμινίου με νέα κουφώματα αλουμινίου, σύμφωνα με τις κατόψεις

και  τους  πίνακες  κουφωμάτων,  σε  απόχρωση  ral που  θα  υποδειχθεί  από  την

επίβλεψη.  

8. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

Προτείνεται καθαίρεση του κουφώματος μεταξύ των  χώρων 0.11 και 0.11.1 
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Επίσης  το  εξωτερικό  κούφωμα  του  υφιστάμενου  χώρου  0.7.2.  ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ θα καθαιρεθεί αλλά δεν θα αντικατασταθεί.

Το  κενό  που  προκύπτει  από  την  καθαίρεση  των  δυο  προαναφερθέντων

κουφωμάτων θα χτιστει με οπτοπλιθοδομή και θα επιχρισθεί. 

9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΑΣ

Προτείνεται η καθαίρεση οτποπλινθοδομής για δημιουργία οπής στο δωμάτιο

0.11.1  και  στην  συνέχεια  η  τοποθέτηση  ξύλινης  εσωτερικής  πρεσαριστές  θύρας,

διαστάσεων 0,90x2,20μ.

10. ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Προτείνεται  η  βαφή  του  εσωτερικού  του  κτιρίου  με  πλαστικό  οικολογικό

χρώμα, μετά το πέρας των εργασιών.

 Ομοίως μετά  την  τοποθέτηση του στεγάστρου και  των νέων εξωτερικών

κουφωμάτων, προτείνεται  η βαφή των εξωτερικών όψεων με δυο χέρια ακρυλικό

τσιμεντόχρωμα,  αφου  προηγηθεί  η  κατάλληλη  πρετοιμασία  της  όψης  (ξύσιμο

αστάρωμα)

Μετά  τη  ολοκλήρωση των  εργασιών  προτείνεται  η  βαφή των  εξωτερικών

όψεων με δύο χέρια ελαστομερούς ακρυλικού τσιμεντοχρώματος. 
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Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1. Διαμόρφωση προσβάσεων 

Η πρόσβαση θα παραμείνει ως έχει  από την κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας επί της

οδού Πολυτεχνείου.

2.    Εκσκαφές - Καθαιρέσεις

Θα αναρτηθεί  πινακίδα απαγόρευσης πρόσβασης ασχέτων με το  έργο στο χώρο του

εργοταξίου και θα τηρούνται οι διατάξεις και κανονισμοί πλήρωσης των οχημάτων με τα

προϊόντα καθαιρέσεων.

Πριν τις καθαιρέσεις θα γίνει πλήρης καταγραφή των δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης

και αποχέτευσης λυμμάτων, σε συνεργασία με την Τ.Υ. του κτιρίου και τους αρμόδιους

φορείς, ώστε να απομονωθούν τα δίκτυα. 

3.    Καλουπώματα - Σκυροδέματα

Το προσωπικό θα φέρει υποχρεωτικά κράνη ασφαλείας και ο ρουχισμός τους θα είναι

ανάλογος (υποδήματα κλειστού τύπου).

6. Τοιχοποιία - Σοβάδες

Δεν προβλέπεται χρήση γερανού επειδή το κτίριο είναι ισόγειο. Το προσωπικό θα φορά

κράνη ασφαλείας.

6. Ηλεκτρικά - Υδραυλικά

Θα προσεχθούν οι μονώσεις των καλωδίων να είναι βάσει των προδιαγραφών για να μην

έρθουν  σε  επαφή  γυμνά  καλώδια  με  νερό.  Δεν  υπάρχει  εργοταξιακό  ρεύμα  θα

χρησιμοποιήθει η ηλεκτρική σύνδεση του κτιρίου.

7.Κουφώματα - υαλουργικά

Οι υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν με γερανάκι. Το προσωπικό θα φέρει κράνη ασφαλείας

και υποδήματα προστασίας. Θα φοράει ειδικά γάντια βαρέως τύπου και θα χρησιμοποιεί

ειδικές βεντούζες για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων.

8. Χώροι Υγιεινής – Πρώτων Βοηθειών

Δεν απαιτήται αποχωρητήριο και σταθμός πρώτων βοηθειών, διότι το κτίριο είναι κέντρο

υγείας και διαθέτει τουαλέτες.
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9.     Καθαίρεση πλαστικών πλακιδίων PVC

Τα υφιστάμενα πλακίδια από pvc, έχουν στη σύστασή τους ίχνη αμιάντου, που ωστόσο

βρίσκεται  σε  πολύ  μικρό  ποσοστό  και  σε  σταθερή  μορφή και  δεν  υπάρχει  κίνδυνος

έκκλησης   τοξικής  σκόνης  κατά  την  τμηματική  καθαίρεσή  τους.  

Παρόλα αυτά το προσωπικό κατά τις εργασίες καθαίρεσης των πλακιδίων πρέπει να φορά

προστατευτική μάσκα και γάντια, ενώ οι οριακές τιμές συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον

αέρα στον τόπο εργασίας) θα είναι εκείνες που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό για

την  προστασία  της  εργασίας  (RGPT).  Ο  κανονισμός  αυτός  είναι  σύμφωνος  με  τις

διατάξεις της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983, όπως

τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας

Απαιτείται προσοχή κατά την είσοδο – έξοδο των οχημάτων από την οδό Πολυτεχνείου,

καθώς  αποτελεί  συμαντικό  οδικό  άξονα  της  περιοχής,  με  έντονη  κίνηση  πεζών  και

οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. 

2. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων

Τα υλικά αποθηκέυονται  προσωρινά εντός του περιφραγμένου τμήματος του κέντρου

υγείας και αποθέτονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη.

3. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών

 Η αποκομιδή των πλακιδίων, που περιέχουν στη σύσταση τους ίχνη αμιάντου, θα γίνεται

με  σακούλες  μπαζών  που  θα  σφραγίζονται  κατά  τη  μεταφορά  τους  από  το  χώρο

καθαίρεσης μέχρι το όχημα απομάκρυνσής τους. 

Επίσης θα τοποθετηθούν έγραφες επισημάνσεις απαγόρευσης της εισόδου στους χώρους

καθαίρεσης των μη εχόντων εργασία. 

4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Δεν  απαιτούται  χώροι  υγιεινής,  εστίασης  και  πρώτων βοηθειών,  διότι  το  κτίριο  είναι

κέντρο υγείας και διαθέτει όλα τα παραπάνω.

5. Κατασκευή ικριωμάτων
11



Δεν απαιτούνται ικριώματα, διότι το κτίριο είναι ισόγειο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΡΓΟ:
Εργασίες  εκσυγχρονισμού,  βελτίωσης,  ανακαίνισης  και

ανακατασκευή στεγάστρου του κέντρου υγείας Νέας Μηχανιώνας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

(Π.Δ. 305/96  Άρθρο 3 ΠΑΡ. 3, 7, 8, 9, 10,11)
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)

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

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1

.

Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Εργασίες  εκσυγχρονισμού,  βελτίωσης,  ανακαίνισης  και  ανακατασκευή

στεγάστρου του κέντρου υγείας Νέας Μηχανιώνας 

2

.

Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Πολυτεχνείου και Αγ. Νικολάου Νέα Μηχανιώνα – Θεσσαλονίκη 

3

.

Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

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
4η Δ.Υ.Πε Μακεδονίας 
-Θράκης

Αριστοτέλους 16 100%
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5

.

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6

. Στοιχεία  των  υπευθύνων ενημέρωσης  /  αναπροσαρμογής  του

ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ιδιότητα

Ημερ/νία

αναπρο-

σαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους 
τμήματα:

1 Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

2 Σκυροδέματα 

3 Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα - Επιστεγάσεις

4 Επιστρώσεις – Επενδύσεις - Χρωματισμοί

5 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

6 Λοιπές εργασίες

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορία σκυροδέματος C20/25
2.Α.2 Κατηγορία χάλυβα S235
2.Α.3

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa 0,20
2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300
2.Β.3 Γωνία εσωτερικής τριβής εδάφους φ=35 
2.Β.4 Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και εδάφους δ=23 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ
2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16
2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους Α
2.Γ.4

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 
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2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2
2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2
2.Δ.3

3
.

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

ηλεκτροδότη
σης (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 
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οποιοδήποτε 
τρόπο έχουν 
γίνει γνωστά 
και εκτιμάται 
ότι θα πρέπει 
να ληφθούν 
υπόψη κατά 
ενδεχόμενες 
μεταγενέστερ
ες εργασίες

Θα  καταγραφούν
λεπτομερώς  και  θα
παραδοθεί
αναλυτικό σχέδιο με
τη  θέση   των
δικτύων  ύδρευσης,
αποχέτευσης,
ηλεκτροδότησης,
τηλεφωνίας.

2. Σημεία των 
κεντρικών 
διακοπτών
Για τη γενική 
διακοπή των 
διαφόρων 
παροχών της 
προηγουμένης 
παραγράφου 1
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Ύπαρξη στη σύσταση των πλακιδίων δαπέδου από PVC ίχνη αμιάντου

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.

Οδός Πολυτεχνείου

6
.

Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Ουδεμία

7
.

Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Ουδεμία

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

20



ΤΜΗΜΑ Δ 

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.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

4.
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.

5. 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 
εγκαταστάσεών του

Δεν απαιτείται. 
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