ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
(- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11
- Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας)
ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Χρωματισμοί
εσωτερικών χώρων σε κτήρια του ΑΠΘ » και έχει ως στόχο την ανακαίνιση
των παλαιών χρωματισμένων επιφανειών οροφών, τοιχοποιίας και εισόδων
σε διάφορα γραφεία , αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακούς χώρους του
ΑΠΘ.
2. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές
εργασίες που απαιτούνται για την ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων
επιφανειών.
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Διάφορα κτήρια του ΑΠΘ
4. Αριθμός αδείας:
5. Στοιχεία των κυρίων του έργου:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

κτίσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει
ιδιοκτησία

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

Ιδιότητα

Διεύθυνση
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Ημερομηνία
αναπροσαρμογής

ΤΜΗΜΑ Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
1. Τεχνική περιγραφή του έργου:
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.

Το έργο : «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτήρια του ΑΠΘ» και
έχει ως στόχο την ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων επιφανειών
οροφών, τοιχοποιίας και εισόδων σε διάφορα γραφεία , αίθουσες διδασκαλίας
και εργαστηριακούς χώρους του ΑΠΘ.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:
Αποξήλωση επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, νέα επιχρίσματα και βαφή των
παλαιών επιφανειών είτε με υδρόχρωμα στις οροφές , είτε με πλαστικό οικολογικό
χρώμα στις τοιχοποιίες και σε θύρες, είτε ελαιόχρωμα στις σιδηρές θύρες.
2. Παραδοχές μελέτης: 3. Σχέδια του έργου (με μορφή παραρτήματος του Φ.Α.Υ. θα προσαρτώνται μετά την
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου):
ΤΜΗΜΑ Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
κατά τις ενδεχόμενες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
Οι επισημάνσεις αυτές μπορούν ενδεικτικά να αναφέρονται στα εξής:
-

Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

-

Ιδιαιτερότητες

στη

στατική

δομή,

ευστάθεια

και αντοχή

του έργου

(προκατασκευή, προένταση, σημειακά φορτία, κ.λ.π.)
-

Θέσεις

δικτύων

(ύδρευσης,

αποχέτευσης,

ηλεκτροδότησης,

παροχής

διαφόρων αερίων, κλιματισμού, θέρμανσης, πυρόσβεστης, κ.λ.π.)
-

Σημεία κεντρικών διακοπτών.

-

Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση.

-

Θέσεις υλικών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (πολυουρεθάνη, αμίαντος,
κ.λ.π.).

-

Διάφορες άλλες ζώνες κινδύνου.
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ΤΜΗΜΑ Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καταγράφονται οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία για μελλοντικές εργασίες στο έργο,
όπως π.χ. εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, επισκευής κ.λ.π..
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις που μπορούν να περιληφθούν στο
τμήμα αυτό του Φ.Α.Υ.:
-

Εργασίες σε εξωτερικές όψεις και φωταγωγούς.

-

Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου.

-

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

-

κ.λ.π..

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

Ημερομηνία

Τμήμα που

Τύπος

συντήρησης

συντηρήθηκε

συντήρησης

Στοιχεία
υπευθύνου
συντήρησης

Υπογραφή
αρμοδίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη,

/ 7 / 2016

Οι συντάξαντες

Θεσσαλονίκη,

/ 7 / 2016

Θεσσαλονίκη,

/ 7 / 2016

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προγραμματισμού
και Μελετών

Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Τζανάκη Στυλιανή
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τζανάκη Στυλιανή
Μηχανολόγος Μηχανικός

Δημητρίου Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Κεχαγιάς Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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