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ΕΡΓΟ  :Βελτίωςθ των Τποδομϊν του υνοριακοφ τακμοφ τθσ Δοϊράνθσ 

 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦAY) 

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

ΣΜΗΜΑ  Α 

  

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ: 

Σο ζργο αφορά τθ βελτίωςθ των υποδομϊν του μεκοριακοφ ςτακμοφ τθσ Δοϊράνθσ. υγκεκριμζνα 

επεμβάςεισ βελτίωςθσ, ςυντιρθςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων του 

υνοριακοφ τακμοφ, που αποςκοποφν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ των κτιρίων, του περιβάλλοντα 

χϊρου και του υφιςτάμενου δρόμου που ςυνδζει τον .. τθσ Δοϊράνθσ με αυτόν τθσ FYROM.  

Σα κτίρια ςτα οποία πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ είναι: 

- Κτίριο Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ ελζγχου, με τα εκατζρωκεν Τπόςτεγα 

- Κτίριο Σελωνείου 

Επίςθσ καταςκευάηεται  

- Νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ  

και διαμορφϊνεται ο περιβάλλων χϊροσ του ωσ χϊροσ αναψυχισ. 

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ γίνονται και ςτο δρόμο που ςυνδζει τον .. τθσ Δοϊράνθσ με 

αυτόν τθσ FYROM. 

 

2. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου:  

Ο.Σ. Γ52 – Γ53, Δ.Δ. Δοϊράνθσ, Διμοσ Κιλκίσ 

3. Αρικμόσ αδείασ:  

 

4. τοιχεία των κυρίων του ζργου : Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

 

5. τοιχεία του ςυντάκτθ του ΦΑΤ:  

 

6. τοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ /αναπροςαρμογισ του ΦΑΤ: 

 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερομθνία αναπροςαρμογισ 
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 ΣΜΗΜΑ Β 

  

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

1. Σεχνικι περιγραφι του ζργου:  

Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

(α) Θζςθ του ζργου-οικόπεδο 

Σο νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ πραγματοποιείται ςε οικόπεδο εντόσ του Ο.Σ. Γ53 ςτον οικιςμό τθσ 

Δοϊράνθσ του Δ.Δ. Δοϊράνθσ του Διμου Κιλκίσ. 

Σα υπό βελτίωςθ κτίρια Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ Ελζγχου (με τα υπόςτεγά του) και το Κτίριο 

Σελωνείου βρίςκονται ςτο γειτονικό Ο.Σ. Γ52. 

Από τα οικόπεδα διζρχεται ο δρόμοσ εξόδου από τθ χϊρα. 

(β) Όροι δόμθςθσ 

Για το μεν Ο.Σ.Γ53 θ επιτρεπόμενθ χριςθ είναι Σουριςμοφ. 

Για το Ο.Σ.Γ52 είναι Τπθρεςίεσ. 

Οι ιςχφοντεσ όροι και περιοριςμοί, που προκφπτουν για το οικόπεδο που κα ανοικοδομθκεί είναι 

οι εξισ: 

α) Ποςοςτό κάλυψθσ : 40% 

β) Μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ : 0,4  

γ) Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ορόφων : 2 

δ) Μζγιςτο φψοσ  : 7,50 μ. ςυν 1,50 μ. ςτζγθ 

ε) Ελάχιςτθ απόςταςθ από τα όρια  : 4,00 – 4,00 – 10,00 – 20,00μ. 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΛΤΗ 

Η κάτοψι του νζου κτιρίου ζχει ςταυροειδζσ ςχιμα και ςυμμετρικι διάταξθ. Αποτελείται από: 

- ζνα κεντρικό κλίτοσ με υπερυψωμζνθ δίρριχτθ ςτζγθ, που ςτεγάηει 3 wc ανδρϊν και 3 

γυναικϊν, μία αποκικθ υλικϊν κακαριςμοφ, 2 wc AMEA (ανδρϊν και γυναικϊν) και ζναν 

θμιυπαίκριο χϊρο ειςόδου, και  

- 2 πλευρικά κλίτθ με μονόριχτεσ ςτζγεσ που ςτεγάηουν προκαλάμουσ με νιπτιρεσ.  

Η διαρρφκμιςθ τθσ κάτοψθσ οργανϊνεται ςφμφωνα με αρχιτεκτονικζσ προδιαγραφζσ που 

επιτρζπουν τθν άνετθ χριςθ των χϊρων υγιεινισ από τουσ επιςκζπτεσ, ευνοοφν τθν υγιεινι και 

διευκολφνουν τθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό του χϊρου.  

το Κτίριο Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ Ελζγχου καταργοφνται τα ςθμερινά WC κοινοφ και το 

ςθμερινό WC για ΑΜΕΑ, ενϊ ο χϊροσ τουσ μετατρζπεται ςε γραφεία. Οι ςθμερινοί ανεμοφράκτεσ 

μετατρζπονται επίςθσ ςε γραφεία, απ’ όπου ο ζλεγχοσ μπορεί να πραγματοποιείται μζςα από το 

όχθμα, από ειδικά ςχεδιαςμζνο άνοιγμα ςτο κζλυφοσ του χϊρου ελζγχου. 

το Κτίριο Σελωνείου δθμιουργείται νζοσ χϊροσ γραφείου και αρχείου εκεί όπου βρίςκεται ςιμερα 

το λεβθτοςτάςιο. 

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Σο νζο κτίριο χϊρων υγιεινισ είναι μια καταςκευι με ςκελετό από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τοίχουσ 

πλιρωςθσ από τοφβλα και κάλυψθ από εμφανείσ ξφλινεσ ςτζγεσ. Εξωτερικά είναι επιχριςμζνο και 

μερικϊσ επενδυμζνο από διακοςμθτικά τοφβλα, εςωτερικά επιχριςμζνο και τοπικά επενδυμζνο 
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από κεραμικά πλακίδια, ενϊ το δάπεδο είναι επιςτρωμζνο με κεραμικά πλακίδια υψθλισ αντοχισ 

ςτθ χριςθ. 

το Κτίριο Αςτυνομικοφ και Σελωνειακοφ Ελζγχου αντικακίςτανται τα εξωτερικά κουφϊματα με 

νζα αλουμινίου βαρζωσ τφπου και τα εςωτερικά με νζα ξφλινα με λακαριςτι επιφάνεια, οι 

ψευδοροφζσ με νζεσ από πλάκεσ ορυκτϊν ινϊν και γυψοςανίδεσ και εκςυγχρονίηονται οι Η/Μ 

εγκαταςτάςεισ. Σο κτίριο βάφεται εςωτερικά και εξωτερικά. Σα υπόςτεγα εκατζρωκεν του κτιρίου 

καλφπτονται από κάτω και πλευρικά με τυποποιθμζνα πάνελ. 

το Κτίριο Σελωνείου αντικακίςτανται τα εξωτερικά κουφϊματα με νζα αλουμινίου βαρζωσ τφπου 

και εκςυγχρονίηονται οι Η/Μ εγκαταςτάςεισ. Σο κτίριο βάφεται εςωτερικά και εξωτερικά. 

 

 

2. 

Παραδοχζσ μελζτθσ  

Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατθγορία ςκυροδζματοσ C20/25, C12/15 

2.Α.2 Κατθγορία χάλυβα B500c  

2.Α.3 Κατθγορία χάλυβα ςυνδετιρων B500c  

2.Α.4 υντ. Αςφαλείασ ςκυροδζματοσ γc  1.50 

2.Α.5 υντ. Αςφαλείασ ςκυροδζματοσ γs 1.15 

   

 Β. ΕΔΑΦΟ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ ςd (ΜPa) 0.150  

2.Β.2 Δείκτθσ εδάφουσ  (KN/m3 ) 15000 

 

  Γ. ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 ειςμικότθτα περιοχισ ΙI 

2.Γ.2 ειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ α:  0.24 

2.Γ.3 πουδαιότθτα κτιρίου 2 

2.Γ.4 υντελεςτισ ςπουδαιότθτοσ  Γ1: 1.00 

2.Γ.5 Κατθγορία εδάφουσ  Β 

2.Γ.6 υντελεςτισ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ q: 3.50  

2.Γ.7 υντελεςτισ κεμελίωςθσ  κ= 1.00 

2.Γ.8 υντελεςτισ φαςματικισ ενίςχυςθσ  βο: 2.50  

2.Γ.9 υντελεςτισ ςυνδυαςμοφ δράςεων  Ψ2: 0.50  

2.Γ.10 Χαρακτθριςτικζσ περίοδοι T1: 0.15   T2: 0.60 

  

  Δ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Δ.1 Κδιο βάροσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 25.00 ΚΝ/m3 

2.Δ.2 Κδιο βάροσ χάλυβα  78.50 ΚΝ/m3 

2.Δ.3 Δρομικι οπτοπλινκοδομι   2.10 ΚΝ/m2 

2.Δ.4 Μπατικι οπτοπλινκοδομι   3.60 ΚΝ/m2 

2.Δ.5 Ψευδοροφζσ   0.50 ΚΝ/ m2 
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2.Δ.6 Ελαφρά διαχωριςτικά εςωτερικϊν χϊρων   1.00 ΚΝ/m2 

2.Δ.7 Δάπεδα εςωτερικϊν χϊρων γενικά   1.50 ΚΝ/m2 

2.Δ.8 Μεταβλθτό φορτίο γενικά   2.00 ΚΝ/m2 

2.Δ.9 Χιόνι κατά ΕC1και Εκνικό Προςάρτθμα με sk =   0.80 ΚΝ/m2 

2.Δ.10 Άνεμοσ κατά ΕC1και Εκνικό Προςάρτθμα με vb,o =   33.00m/sec 

 

 

 

3. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ Ε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ , ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΑ 

ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗΚΕ 
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ΣΜΗΜΑ  Γ 
  

 ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

  

Οι επιςθμάνςεισ αναφζρονται ςτα μζτρα, που κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια 

τθσ ηωισ του ζργου, και απευκφνονται ςτουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ και τουσ ςυντθρθτζσ και 

επιςκευαςτζσ του. 

Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κατεξοχιν ςτα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 

1. Θζςεισ δικτφων 

 1.1 Υδρευςθσ 

Σα δίκτυα Υδρευςθσ φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια που ςυνοδεφουν το 

ζργο 

και οιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ θ επιςκευισ των κα πρζπει να γίνεται βάςει 

αυτϊν 

ϊςτε αυτζσ να γίνονται: 

- Άμεςα 

- Με αςφάλεια 

- Οικονομικά 

- Χωρίσ πικανοφσ τραυματιςμοφσ άλλων δικτφων 

 1.2 Αποχζτευςθσ 

Σα δίκτυα Αποχζτευςθσ φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια που ςυνοδεφουν το 

ζργο 

και οιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ θ επιςκευισ των κα πρζπει να γίνεται βάςει 

αυτϊν 

ϊςτε αυτζσ να γίνονται: 

- Άμεςα 

- Με αςφάλεια 

- Οικονομικά 

Χωρίσ πικανοφσ τραυματιςμοφσ άλλων δικτφων 

 1.3 Ηλεκτροδότθςθσ  

Σα δίκτυα Ηλεκτροδότθςθσ (Ιςχυρϊν-Αςκενϊν) φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά 

ςχζδια που  

ςυνοδεφουν το ζργο και οιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ θ επιςκευισ των κα 

πρζπει να γίνεται 

βάςει αυτϊν ϊςτε αυτζσ να γίνονται: 

- Άμεςα 

- Με αςφάλεια 

- Οικονομικά 

Χωρίσ πικανοφσ τραυματιςμοφσ άλλων δικτφων 
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 1.6 Θζρμανςθσ/ ψφξθσ 

Σα δίκτυα κζρμανςθσ/ ψφξθσ  φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια που 

ςυνοδεφουν το ζργο 

και οιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ θ επιςκευισ των κα πρζπει να γίνεται βάςει 

αυτϊν 

ϊςτε αυτζσ να γίνονται: 

- Άμεςα 

- Με αςφάλεια 

- Οικονομικά 

Χωρίσ πικανοφσ τραυματιςμοφσ άλλων δικτφων 

 1.8 Λοιπϊν δικτφων εντόσ των δομικϊν ςτοιχείων του ζργου (μθ ορατϊν) 

Δίκτυα μθ ορατά εντόσ των Δομικϊν ςτοιχείων φαίνονται ςτα καταςκευαςτικά 

ςχζδια που ςυνοδεφουν  

το ζργο και οιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ θ επιςκευισ των κα πρζπει να γίνεται 

βάςει αυτϊν. 

Σα δίκτυα αυτά μπορεί να αφοροφν: 

- Υδρευςθσ 

- Αποχζτευςθσ 

- Ηλεκτρικά 

       

   

2. θμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Για τθ γενικι διακοπι των διαφόρων παροχϊν τθσ προθγουμζνθσ  

παραγράφου 1 

-Υδρευςθσ (Ο υλλζκτθσ ευρίςκεται εντόσ του χϊρου Πιεςτικοφ Υδρευςθσ) 

-Ηλεκτρικϊν (Ο Κ.Π  ευρίςκεται ςτο κτίριο αςτυνομικοφ ελζγχου, ςτο γραφείο του 

διευκυντι) 

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

 3.1 Αμίαντοσ και προϊόντα αυτοφ 

 3.2 Ταλοβάμβακασ 

 3.3 Πολυουρεκάνθ 

 3.4 Πολυςτερίνθ 

 3.5 Αλλά υλικά 

4. Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του κτιρίου 

θμειϊνονται οι ιδιαιτερότθτεσ ςτο ςφνολο ι ςε επί μζρουσ 

ςτοιχεία του ζργου (π.χ. περιπτϊςεισ προκαταςκευισ, προζνταςθσ, ςθμειακϊν φορτίων, 

κλπ.) 

5. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 

Όπωσ φαίνονται ςτθ μελζτθ πυροπροςταςίασ αυτζσ είναι: 

1 Σα δφο εςωτερικά κλιμακοςτάςια   

2 Οι τρεισ ζξοδοι  
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6. Περιοχζσ εκπομπισ ιονίηουςασ ακτινοβολίασ 

7. Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

8. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

9. Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία 

(για λόγουσ π.χ. εξαεριςμοφ, απαγωγισ βλαπτικϊν παραγόντων, απομάκρυνςθσ υδάτων, 

κλπ.) 

 
ΣΜΗΜΑ Δ 

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

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

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κλπ) κακϋ 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 το κτίςμα διακζτει 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 ςε ςτζγεσ - δϊματα 

Οι οδθγίεσ κα αναφζρονται κυρίωσ ςτθν αποφυγι των κινδφνων πτϊςθσ από τα πζρατα τθσ 

ςτζγθσ ι διαμζςου αυτισ, αν είναι καταςκευαςμζνθ από υλικά ανεπαρκοφσ αντοχισ.  

Ιςχφουν τα μζτρα που αναφζρονται ςτο Γ1.1.9 του ΑΤ 

2

. 

Εργαςίεσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ του ζργου και ςτουσ φωταγωγοφσ   Ιςχφουν τα μζτρα που 

αναφζρονται ςτο Γ1.1.5 και Γ1.1.6 του ΑΤ 

3

. 

Εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό του ζργου  Ωσ ανωτζρω 

4

. 

Εργαςίεσ ςε φρζατα, υπόγεια ι τάφρουσ, εργαςίεσ γενικά ςε κζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ 

αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκκεςθσ ςε χθμικοφσ, φυςικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ    Δεν 

υπάρχουν 

5

. 

Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ  Δεν υπάρχουν 
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ΣΜΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

 

1) Σο ζργο πρζπει να βάφεται εξωτερικά κάκε δζκα χρόνια. Αφινεται ςτθν κρίςθ του κυρίου του ζργου το 

ενδεχόμενο ςυχνότερθσ βαφισ αν, λόγω τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, διαπιςτωκεί ότι αυτό είναι 

αναγκαίο. 

 

2) Οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να επικεωροφνται και να ςυντθροφνται κατά τακτά διαςτιματα  

 Οι Εγκαταςτάςεισ ΤΔΡΕΤΗ  δφο φορζσ το χρόνο, τουσ μινεσ Μάρτιο και επτζμβριο. Ιδιαίτερθ 

προςοχι πρζπει να δίνεται ςτα καηανάκια των χϊρων υγιεινισ, για λόγουσ περιοριςμοφ των 

διαρροϊν και αποφυγισ ςπατάλθσ νεροφ.  

 Οι Εγκαταςτάςεισ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ μία φορά το χρόνο, κατά το μινα επτζμβριο  

 Οι Εγκαταςτάςεισ ΘΕΡΜΑΝΗ/ ΨΤΞΗ  μία φορά  τον χρόνο, τον  επτζμβριο από τον ςυντθρθτι 

του ζργου.   

  Οι Εγκαταςτάςεισ ΙΧΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ  μία φορά  τον χρόνο, τον  επτζμβριο. 

Οι βλάβεσ που τυχόν διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια τθσ ςαιηόν ςε εγκαταςτάςεισ πρζπει ν' 

αποκακίςτανται άμεςα από το ςυντθρθτι ι άλλο ειδικευμζνο ςυνεργείο. 

 

 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 
 

ΣΥΝΤΑΦΘΗΚΔ   

Παναγιώηα Γκινίδη, 
Πολ.  Μησανικόρ με Δ΄ β. 

 

Ο Πποϊζηάμενορ  
 ηος Τμ. Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ 

Κ.Μ 

H Αν. Πποϊζηαμένη  Γ/νζηρ 
Τεσνικού Δλέγσος 

 
 
 

Παναγιώηηρ Πολςμενίδηρ 
Μησ. Μησανικόρ με ΣΤ΄ β. 

 
 

 
 
 

Ανηώνηρ Σαμαπάρ 
ΠΔ  Μησανικών 

με Γ΄ β. 

 
 
 

Φπςζάνθη Καπιπίδος  
Αγπ. Τοπ. Μησανικόρ 

με Β΄ β. 

 
 

Αννέηα Τπιανηαθύλλος 
Αγπ. Τοπ. Μησανικόρμε Δ΄ β. 
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