ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ»

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

TMHMA A'
Γενικά

Πρόκειται για εργασίες επισκευής που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου
βασικών κτιριακών
Υποδομών
χωρίς να γίνεται επέμβαση και τροποποίηση των
χαρακτηριστικών του κτηρίου, κρίνονται όμως αναγκαίες για τη λειτουργικότητα του Κέντρου
Υγείας και αφορούν κυρίως την επισκευή της μόνωσης του δώματος, επιφανείας 1900 τ.μ.

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Καμένα Βούρλα Νομού Φθιώτιδας
3.Αριθμός αδείας:

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 επιμέρους ιδιοκτησίες):
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Ημερ/νια 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/νια αναπροσαρμογής

TMHMA Β'
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Τεχνική περιγραφή του έργου

Πρόκειται για εργασίες επισκευής της μόνωσης του δώματος του Κέντρου Υγείας Καμένων
Βούρλων.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το εν λόγω έργο προβλέπει τις εξής επεμβάσεις:

Καθαίρεση - αποξήλωση της υφιστάμενης υγρομόνωσης και συγκεκριμένα του
ασφαλτόπανου, του γεωυφάσματος και των βότσαλων που τα καλύπτουν.

Επάλειψη της στρώσης κλίσεων με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, αφού πρώτα
καθαριστεί προσεκτικά.

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές υλικό.

Τοποθέτηση μεμβράνης οπλισμένης με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων.
Μηχανική στερέωση περιμετρικά στα κατακόρυφα στηθαία της απόληξης της

Ασφαλτικής Μεμβράνης, με λάμα αλουμινίου υψηλής αντοχής πλάτους 27 mm.
Τοποθέτηση εξαεριστήρων μόνωσης.


Επισκευή των επιστρώσεων των στηθαίων όπου απαιτείται.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2. Παραδοχές μελέτης
Α. ΥΛΙΚΑ
2.Α.1.
2.Α.2.
2.Α.3.
2.Α.4.
2.Α.5.
2.Α.6.
2.Α.7.
2.Α.8.
Β. ΕΔΑΦΟΣ
2.Β.1.
2.Β.2.
2.Β.3.
2.Β.4.
2.Β.5.
2.Β.6.

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.Γ.1.
2.Γ.2.
2.Γ.3.
2.Γ.4.
2.Γ.5.
2.Γ.6.
2.Γ.7.
Δ. ΦΟΡΤΙΑ
2.Δ.1.
2.Δ.2.
2.Δ.3.
2.Δ.4.
2.Δ.5.
2.Δ.6.
2.Δ.7.
2.Δ.8.
2.Δ.9.
3.Ως κατεσκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος τα "ως κατασκευάστηκε" σχέδια
του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του.
TMHMA 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 εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε
τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες.
Ουδεμία επισήμανση

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.
Ουδέν
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
3.1. Αμίαντος και προϊόντα ατμού
3.2. Υαλοβάμβακας
3.3. Πολυουρεθάνη
3.4. Πολυστερίνη
3.5. Αλλά 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
θα χρησιμοποιηθούν οι έξοδοι του κτιρίου
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.)
Ουδέν

TMHMA 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.
-λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για τυχόν πτώση εργαζομένων, εργαλείων και άλλων αντικειμένων
ή υλικών
-σε ύψη μεγαλύτερα των 2 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα
-πρέπει να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στους χώρους εργασίας π.χ. ράμπες, σκάλες κλπ
-οι εργαζόμενοι σε ύψη πρέπει να είναι ψυχολογικά υγιείς και να έχουν την αναγκαία πείρα γι αυτό το
είδος εργασίας
-οι καιρικές συνθήκες δεν απειλούν την ασφάλεια των εργαζομένων
-όλα τα καλύμματα ανοιγμάτων πρέπει να είναι καλής κατασκευής και ασφαλισμένα στη θέση τους
-ο χώρος των εργασιών πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και αν απαιτείται να είναι
περιφραγμένος
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
-λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για τυχόν πτώση εργαζομένων, εργαλείων και άλλων αντικειμένων
ή υλικών

-σε ύψη μεγαλύτερα των 2 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα
-πρέπει να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στους χώρους εργασίας π.χ. ράμπες, σκάλες κλπ
-οι εργαζόμενοι σε ύψη πρέπει να είναι ψυχολογικά υγιείς και να έχουν την αναγκαία πείρα γι αυτό το
είδος εργασίας
-οι καιρικές συνθήκες δεν απειλούν την ασφάλεια των εργαζομένων
-όλα τα καλύμματα ανοιγμάτων πρέπει να είναι καλής κατασκευής και ασφαλισμένα στη θέση τους
-ο χώρος των εργασιών πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και αν απαιτείται να είναι
περιφραγμένος
3. Εργασίες σε ύψους στο εσωτερικό του έργου
-λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για τυχόν πτώση εργαζομένων, εργαλείων και άλλων αντικειμένων
ή υλικών
-σε ύψη μεγαλύτερα των 2 μέτρων πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα
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

TMHMA Ε'
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών
του.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Δ.Τ.Ε./ΠΣΕ

Ευαγγελία Μίχου
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

Λάμπρος Συλεούνης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α΄β.

Αθανασία Ζωβοΐλη
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β
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