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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

ΤΜΗΜΑ Α. 
ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
2. Η μελέτη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί από την 

Τ.Κ. Πανόρμου της ΔΕ Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος στον ελαιώνα ο 

οποίος είναι ο κύριος και μοναδικός δρόμος πρόσβασης. 

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δ. Δωρίδος στην Τ.Κ. Πανόρμου 

 

4. Αριθμός άδειας:  
Δεν Απαιτείται Οικοδομική Άδεια. 

 

5. Στοιχεία των κυρίων του έργου  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 

6. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 
 

7. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια  
αναπροσαρμογής 

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΜΗΜΑ Β. 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τεχνική περιγραφή του έργου 

Η μελέτη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενου δρόμου που οδηγεί από 
την Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου Δωρίδος στον ελαιώνα ο οποίος είναι ο κύριος 
και μοναδικός δρόμος πρόσβασης. 

Ο δρόμος αυτός αποτελείται από δύο τμήματα Α) Το πρώτο τμήμα είναι 
σε έδαφος βραχώδες και έχει μήκος 600,00μ και έντονη κατά μήκος κλίση ενώ 
το πλάτος του σήμερα είναι από 3,00 έως 4,00 μ. Β) Το δεύτερο τμήμα έχει 
μικρή κατά μήκος κλίση ενώ το πλάτος του είναι από 4,00 έως και 5,00μ σε 
ορισμένα σημεία. 

Η επέμβαση αφορά στην βελτίωση της πρόσβασης προς τον ελαιώνα 
καθώς το πρώτο τμήμα κυρίως γίνεται αδιάβατο τον χειμώνα. 

 

1. Παραδοχές μελέτης 

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

1 Υπόβαση οδοστρωσίας Π.Τ.Π. Ο-150 

2 Σκυρόδεμα C12/15 & C16/20 

3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα και 
σιδηρούς οπλισμός 

S500s 

4   

5   

 

2. «Ως κατεσκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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 

     ύδρευσης  
     αποχέτευσης 

     ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
     παροχής διαφόρων αερίων 

     παροχής ατμού 

     κενού 



     ανίχνευσης πυρκαγιάς 

     πυρόσβεσης 

   κλιματισμού 

    θέρμανσης 

    λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
    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. 
 

2.       Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης 
παραγράφου  

 

3.      Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο. 
 αμίαντος και προϊόντα αυτού  
 άλλα υλικά   

 

4.       Άλλες ζώνες κινδύνου 

 

5. Καθαρισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 
λειτουργία 

(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, 
απομάκρυνσης υδάτων, κ.λ.π.) 

 

Επισημαίνεται ότι σε μεταγενέστερες εκσκαφές στην συγκεκριμένη περιοχή 
πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα υπόγεια  δίκτυα  ύδρευσης, αποχέτευσης 
και ομβρίων. Για το δίκτυο ύδρευσης επίσης επισημαίνονται και οι κεντρικές 
βάνες διακοπής της παροχής του δικτύου σε περίπτωση βλάβης. 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή 
κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, 
καθαρισμού, επισκευής κ.λ.π.) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και 
δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

 

1.       Εργασίες σε στέγη 

           Δεν υπάρχει στέγη 

 

2.       Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

           Δεν υπάρχουν 

 

3.       Εργασίες στο ύψος στο εσωτερικό του έργου 

          Δεν υπάρχουν 



 

4.     Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια, ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις 
όπου  υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, 
φυσικούς και   βιολογικούς παράγοντες.   
         Πρέπει για εργασίες σε εκσκαφές τάφρων να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους (κατάλληλη ένδυση – 

μάσκες) και όπου απαιτείται αντιστήριξη πρανών. 
 

5.      Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

          Δεν υπάρχουν 

 

ΤΜΗΜΑ Ε. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  
 

      Η ασφαλτόστρωση πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται κατά 
διαστήματα. Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να αποκαθίστανται 
άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο.  
 

 

 

 

Λιδορίκι     /    /2018 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδορίκι     /    /2018 

Η Προϊσταμένη Αυτ/λους Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Βασιλική Ζουμά 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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