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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Φ.Α.Υ.) 
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ΣΜΗΜΑ Α΄ 

Γενικά 

Δίδορ έπγος και σπήζη αςηού: 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΚΑΒΑΛΑ  

Ακπιβήρ διεύθςνζη ηος έπγος: 

ΣΔΝΔΓΟΤ 58 ΔΚΣΟ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ  

ηοισεία ηυν κςπίυν ηος έπγος  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  

ηοισεία ηος ζςνηάκηη ηος Φ.Α.Τ. 

 

 Άλλπ Πνγαξίδνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Ναπζηθά ηαπξίδνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

 Παλαγηώηεο Πνιπκελίδεο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 
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ΣΜΗΜΑ Β΄ 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σεσνική πεπιγπαθή ηος έπγος: 

Σν θηίξην ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Σελέδνπ 58, εθηόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
Καβάιαο, ζην δξόκν πξνο Καιακίηζα. ήκεξα ζε απηό ζηεγάδεηαη ην Γπαθείο Δλέγσος 
Τλικών και Ποιόηηηαρ Γημοζίων Έπγων Καβάλαρ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ θαη 
Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθνύ 
Διέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΑΓΜΘ) ζην νπνίν θαηόπηλ 
εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ζα ζηεγαζηνύλ επίζεο ην Σμήμα Σεσνικήρ 
Τποζηήπιξηρ και Φςζικών Πόπων Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ ηεο ίδηαο 
Γηεύζπλζεο θαζώο θαη ε Γιεύθςνζη Τδάηων Αναηολικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ, επίζεο 
ηεο ΑΓΜΘ. 
Σν γήπεδν ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 8099,57 η.κ. απνηειείηαη από δύν 
δεκόζηα αθίλεηα: 
ην ΒΚ 2241 (ηκήκα ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί ην θηίξην) εθηάζεσο 2435,40 η.κ.  
ην ΒΚ 3399 εθηάζεσο 5664,17 η.κ.  
Σν πθηζηάκελν θηίξην, αλεγέξζεθε θαηόπηλ κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε από ηελ 
Δπηζεώξεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηνλ Ινύλην ηνπ 1972, 
ελώ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1987 εθδόζεθε από ην ηόηε ΤΠΔΥΩΓΔ απόθαζη εξαίπεζηρ από 
ηην καηεδάθιζη κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1512/85 (αξ. πξση. 
74294/13327/26-1-1987). 
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
ηνπ θηηξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
α. Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ (θαηαζθεπή ηξηώλ εζσηεξηθώλ 
δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ εθ γπςνζαλίδαο θαη δηάλνημε ηξηώλ ζπξώλ ζε πθηζηάκελεο 
ηνηρνπνηίεο) ρσξίο επέκβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ηνπ θηηξίνπ. 
β. ην επίπεδν ηνπ νξόθνπ:  
Σνπνζέηεζε ηξηώλ λέσλ εζσηεξηθώλ ζπξώλ. 
Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ (ζην ίδην άλνηγκα) θαη 
ηνπνζέηεζε πηπζζόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ ζηα θνπθώκαηα ηεο βόξεηαο 
όςεο ηνπ θηηξίνπ. 
ην ηζόγεην:  
Σνπνζέηεζε 2 ξνιώλ αζθαιείαο ζηηο ζύξεο εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ (λόηηαο θαη αλαηνιηθήο 
πιεπξάο). 
γ. Σνπηθή επηζθεπή εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκνί ρσξίο 
ρξήζε ηθξησκάησλ. ζηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ. 
δ. Δπηζθεπή δαπέδσλ, ηνπηθά, όπνπ απαηηεζεί ιόγσ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εξγαζηώλ. 
ε. Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο:  
πληήξεζε, επηζθεπή ή δηαζθεπή ή ηκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε εγθαηαζηάζεσλ θαη αγσγώλ 
ηνπ θηηξίνπ. 
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Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ: 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ κεραλήκαηα. 

 Αεξόζθπξα – ζθύξα 

 Φνξηεγά 

 Φνξηεγά κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο) 

 Φνξησηήο 

 Δηαβνιάθη 

 θάζε κεράλεκα ή εξγαιείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ γηα 

ηελ έληερλε θαη αζθαιή απνπεξάησζή ηνπο. 

Σεκεηώλεηαη όηη ν αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη όια ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα θαη όια ηα 

απαηηνύκελα εξγαιεία, λα ηα ζπληεξεί θαη λα ηα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ. 

Επίζεο, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ όια ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ Ε.Σ.Υ. ηεο κειέηεο. 

σέδια 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη ρσξίο ακνηβή λα ιάβεη ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ζηα ηκήκαηα πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ νη εξγαζίεο θαη λα ζπληάζζεη 
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηηο απαξαίηεηεο πξόζζεηεο κειέηεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαζώο 
θαη αδεηνδνηήζεηο όπνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίεο. Καζώο θαη 
ηα ζρέδηα “as build” ηα νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ηειηθό κεηξών ηνπ έξγνπ. 
 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Δπιζημάνζειρ 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά θαη ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ζπληεξεηέο ηνπ. 

 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαη’ εμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ ύπαξμε δηθηύσλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο 

ηάζεο),. 

 

Θέζεηο απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θίλδπλν. 
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Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηέηνηεο ζέζεηο είλαη νη ρώξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξντόλησλ 

εθζθαθήο θαη θαηεδαθίζεσλ κέρξη λα απνκαθξπλζνύλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ νξζά ζύκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαζώο θαη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο κεραλεκάησλ θαη απηνθηλήησλ. 

Καηά ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη απηέο 

ελαπόζεζεο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. 

Επεηδή ην θηίξην είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη δελ κπνξεί λα δηαθνπεί ε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαζώο 

θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ  

 Άιιεο δώλεο νξαηνύ θηλδύλνπ: 

 

 Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Κπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ (Ιδηαίηεξε πξνζνρή ιόγσ 

έληνλσλ θιίζεσλ). 

 Φξήζε ρεκηθώλ πιηθώλ. 

 Φξήζε εύθιεθησλ πιηθώλ  



 ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ  

 

  ΦΑΤ - ει.6/7 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Οδηγίερ και σπήζιμα ζηοισεία για ηην ππόλητη και αποηποπή ηυν 

κινδύνυν 

1. Καηά ηην οπγάνυζη ηος επγοηαξίος 

Σήκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζηώλ κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο γηα ελεκέξσζε ησλ δηεξρνκέλσλ πεδώλ 

θαη νρεκάησλ . 

Λήςε απμεκέλσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο (παξνπζία άπαμ νρήκαηνο πνπ δύλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ 

πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο). 

2. Καηά ηο ζηάδιο εκηελέζευρ επγαζιών  

Ο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη θηλεηόο, ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά ζηνλ 

πξνζθεξόηεξν θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη 

νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Τα πξντόληα δηακνξθώζεσο - θαηεδαθίζεσλ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρώξνπο 

θαηάιιεινπο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή όπνπ ππνδεηρζεί από ηελ Δηεπζύλνπζα 

Υπεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απόζεζε ηνπο. Τα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζα ζπιιέγνληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο Δεκνηηθνύο 

θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

Σην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πάληα κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. 

Λήςε απμεκέλσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο (παξνπζία άπαμ νρήκαηνο πνπ δύλαηαη λα βνεζήζεη ζηελ 

πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο). 

3. Μεηά ηο ηέλορ ηυν επγαζιών 

Οη ρώξνη απνζήθεπζεο θαη εξγαζηώλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη ηα 

ππνιείκκαηα πιηθώλ θαζώο θαη ηα  θαηεζηξακκέλα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. 

4. Δπιζημαίνονηαι και όζα αναθέπονηαι ζηα ζςμβαηικά ηεύση και ζσέδια. 
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ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

Ππόγπαμμα αναγκαίυν επιθευπήζευν και ζςνηηπήζευν ηος έπγος και 

ηυν εγκαηαζηάζευν 

Τν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζε θάζε ηαθηηθή επηζεώξεζε ζα επηζεκαίλνληαη ηπρόλ 

αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή βειηίσζεο. 

Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2015 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
 
 

Πνπγαξίδνπ Άλλα 
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

κε Γ' Βαζκό 
 
 

ηαπξίδνπ Ναπζηθά 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

κε Σ' Βαζκό 
 
 

Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

κε Σ' Βαζκό 

 

 
 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Ο Αν. Πποϊζηάμενορ ηος  

Σμήμαηορ Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ Κ.Μ. 
 
 

Αληώλεο ακαξάο  
ΠΔ Μεραληθώλ κε Γ́  Βαζκό 
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