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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

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

 
Γενικά 

 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί καταγραφή πληροφοριών 

για τον τελικό χρήστη, η οποία εστιάζεται στην ασφάλεια και την υγιεινή. Οι 

πληροφορίες που περιέχει θα θέτουν σε εγρήγορση εκείνους που είναι υπεύθυνοι, για 

τα τεχνικά και τον εξοπλισμό τους, όσον αφορά τους σημαντικούς κινδύνους για την 

ασφάλεια και υγιεινή που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της 

χρήσης, κατά την διάρκεια μελλοντικών κατασκευών, συντήρησης και καθαρισμού, 

και τελικής καθαίρεσης ή διάλυσης.  

Ο ΦΑΥ κατά το στάδιο μελέτης θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του 

έργου, καθώς και εντολές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα ασφάλειας 

και υγιεινής, που πιθανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο κατά τα στάδια 

μελέτης που θα ακολουθήσουν αλλά και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως 

συντήρηση, τροποποίηση, καθαρισμός, κ.λπ. Ενδεικτικά, αυτές οι εντολές και τα 

στοιχεία αναφέρονται στην ασφαλή μέθοδο εκτέλεσης διάφορων εργασιών 

συντήρησης, αποφεύγοντας κινδύνους από διάφορα δίκτυα (παροχής ύδατος, 

ρεύματος, αερίου, ατμού, ιατρικών αερίων, κενού, κ.λπ.), ασφάλεια από πυρκαγιά, 

έλεγχος των αρμών των κτιρίων μετά από σεισμό. 

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί και θα καταγράφει, στο ΦΑΥ και θα παρέχει εύκολη 

αναφορά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια και την Υγεία. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας του Αναδόχου θα συλλέγει όλα τα σχέδια «ως 

κατασκευάσθη/ως εγκαταστάθη» σε συνεχή βάση, για διατήρηση, αναφορά και 

εισαγωγή στο ΦΑΥ. 

Με την ολοκλήρωση του έργου και κατά την περίοδο παράδοσης, ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει το υλικό του ΦΑΥ στην Διευθύνουσα Αρχή για έγκριση. 

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ θα είναι διαχωρισμένα έτσι 

και με κατάλληλους τίτλους ώστε να είναι εύκολη η χρήση του. 
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Η κυριότερη απαίτηση από ΦΑΥ και ο τελικός στόχος είναι να λειτουργεί 

ώστε να μπορεί να δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες εύκολα και με ακρίβεια. 

Άρα κατά τον σχεδιασμό του πρέπει να είναι σαφής, και θα πρέπει να 

αποφευχθεί συστηματικά η όποια άχρηστη ή επουσιώδης πληροφόρηση ώστε να 

μπορέσει ο τελικός χρήστης και οι Διαχειριστές του έργου να έχουν τις πληροφορίες 

για να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις επικινδυνότητας για τις μελλοντικές 

δραστηριότητες.  

Υπάρχει μία τάση π.χ. να συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Ασφάλειας και 

Υγείας όλη η σειρά σχεδίων (μελέτης και αναθεωρημένα) για να υπάρχει βεβαιότητα 

ότι τίποτε δεν παρελήφθη. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο 

τα Αρχεία του «ως κατασκευάσθη» και τα γενικά σχέδια της μελέτης. 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης. Στο εγχειρίδιο αυτό προσαρτώνται όλες οι 

σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των διαφόρων εξοπλισμών ή τμημάτων 

των δικτύων. Δεν πρέπει όμως να προστεθούν στοιχεία άσχετα όπως κατάλογος ή 

διαφημιστικά. 

Η σύνταξη του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί ευθύνη του 

Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση της κατασκευής ενώ στοιχεία θα 

πρέπει να δώσουν οι μελετητές και οι προμηθευτές. 

 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

Στη συνέχεια προτείνεται η δομή του Φακέλου. 
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1.  ΕΡΓΟ 

 

1.1  Τίτλος Έργου 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΣΟΣ 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ». 

 

1.2 Τμήμα Έργου 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΣΟΣ 

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ». 

 

 

1.3  Περιγραφή 

 

  Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

αύλιου χώρου του παλιού Α’ Λυκείου Καρδίτσας, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Δαμασκηνού, Γαριβάλδη, Δημοκρατίας 

και Μυρμηδόνων και στο οποίο γίνεται αλλαγή χρήσης του κτιρίου σε Δημαρχείο.  

  Για την αναβάθμιση του αύλιου χώρου προβλέπεται η χρησιμοποίηση 

καινούργιων υλικών από τσιμεντένιους πεπαλαιωμένους κυβόλιθους, χυτό μωσαϊκό 

δάπεδο, καθώς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου το νέο πια 

Δημαρχείο να λάβει την απαιτούμενη αρχιτεκτονική χροιά που του αρμόζει, χωρίς να 

αποξενώνεται από την υφιστάμενη μορφολογία των τοπικών υλικών, αλλά και 

διατηρώντας την υπάρχουσα τοπική μορφολογική ιδιαιτερότητα της περίφραξης 

αυτού.  

  Η είσοδος του αύλιου χώρου του νέου Δημοτικού μεγάρου θα γίνεται από την 

συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Μυρμηδόνων, όπου σχηματίζεται ένας 

εσωτερικός αύλιος διάδρομος πλάτους 8,00 μέτρων, ο οποίος αποτελεί και την 

αισθητική συνέχεια του χώρου του Παυσιλύπου και της πλατείας Πλαστήρα.  

  Από την οδό Δαμασκηνού γίνεται η είσοδος των αυτοκινήτων και μοτο-

ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ 

δημιουργούνται και δύο θέσεις parking για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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2.  ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

2.1  Κύριος του Έργου 

 

Δήμος Καρδίτσας 

 

 

2.2  Μελετητής – Ανάδοχος Τεχνικής Μελέτης 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. 

 

 

2.3  Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο της μελέτης. 

 

Το νόημα που αποδίδεται στον όρο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στη 

Μελέτη είναι αυτής που περιλαμβάνεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ 266/01. 

Η αλληλογραφία θα πρέπει να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. 

 

 

2.4  Ελέγχουσα Υπηρεσία 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. 

 

 

2.5  Ανάδοχος/οι Κατασκευής 

 

Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου. 

 

 

2.6  Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Κατασκευής 

 

Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου. 
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2.7  ΟΚΩ (Αλληλεπίδραση) 

 

Υπηρεσία ΔΕΗ Όνομα Στοιχεία επικοινωνίας 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

3.1 Τεχνική Περιγραφή 

 

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες : 

 Γενική εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου σε βάθος περίπου 15 εκατ., σε κάθε 

είδους έδαφος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00, εκσκαφές 

θεμελίων τεχνικών έργων, φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων 

εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 Κόψιμο – εκρίζωση των μεγάλων δένδρων και απομάκρυνση αυτών. 

 Στον διάδρομο, όπου προβλέπεται να γίνει η επίστρωση με κυβόλιθους από 

γρανίτη , η εκσκαφή θα γίνει σε βάθος περίπου 45 εκατ. 

 Κατασκευή αποχέτευσης μέσα στον αύλειο χώρο με τσιμεντοσωλήνες D 400mm, 

τοποθετημένες στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση αυτών, κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 

MPa με σήμανση CE, πλήρως εγκυβωτισμένες σε σκυρόδεμα C12/15 και φρεάτια 

υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με επί τόπου 

έκχυση, σύμφωνα με την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής 

Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής και εκροής και έτοιμα προς 

λειτουργία. 

 Επίστρωση του διαδρόμου με κυβόλιθους από γρανίτη διαστάσεων 10Χ10Χ10 

cm χρώματος καφέ ή μαύρου (βασάλτης), με μαρμάρινα φιλέτα ενδιάμεσα πάχους 

3 cm και πλάτους 10 cm και μαρμάρινα κράσπεδα, ημίλευκα, διαστάσεων 15Χ24 

cm. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων αναρτώμενου 

τύπου, τραπεζοειδούς διατομής, από λαμαρίνα πάχους 1mm με διάτρητη 

επιφάνεια στο πρόσθιο μέρος, με καπάκι και μεγάλη οπή για την ρίψη των 

απορριμμάτων, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις και 

κατασκευή πεζουλιών από σκυρόδεμα. 

 Ηλεκτροφωτισμός του αύλειου χώρου με φωτιστικά σώματα LED  συννημένα 

σχέδια και τεχνικές περιγραφές) και σιδηροιστούς, με την άοπλη βάση αυτού από 
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σκυρόδεμα C16/20 για την έδραση και στερέωση αυτών και με τα ακροκιβώτια 

για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. 

 Κατασκευή χώρου πράσινου με έτοιμα χλοοτάπητα σύμφωνα με τη φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02 . 

 Υπόγειο αυτόματο σύστημα άρδευσης με αυτόματο πιεστικό συγκρότημα με 

αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες γραναζωτούς, υδρολίπαντοι, ακτίνας 5-9m, 

1/2΄΄ BSP, με βαλβίδα αποστράγγισης και επαγγελματικό προγραμματιστή 

άρδευσης. 

 Φύτευση νέων δένδρων κατηγορίας Δ3, Δ4, Δ5, Δ8 και Θ2 σε λάκκους διαφόρων 

διαστάσεων. 

 

 

3.2 Παραδοχές Μελέτης 

 

Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Μελέτης.. 

 

 

3.3 Περιβαλλοντική Μελέτη  

 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2544/108740/4-7-2019 έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας το 

εξεταζόμενο έργο απαλλάσσεται από Α.Ε.Π.Ο. 

 

 

3.4 Σεισμολογικά Στοιχεία 

 

Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου. 

 

 

3.5 Σχέδια  

 

Περιλαμβάνονται στο φάκελο της μελέτης. Θα ενημερώνονται από τον 

ανάδοχο κατά την εξέλιξη του έργου. 
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4.  ΑΡΧΕΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» 

 

4.1 Σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

 

 Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

 

4.2 Στοιχεία 

 

 Στοιχεία για το σύνολο του έργου, των συναφών του έργων και των 

εξοπλισμών. Χαρακτηριστικά και οδηγίες του κατασκευαστή για λειτουργία και 

συντήρηση. 

 

 

4.3 Εγχειρίδιο συντήρησης 

 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

 



 
 

11 

 

5.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για τις μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο (επισκευές, συντήρηση, καθαρισμός) 

υφίστανται κίνδυνοι και τα ακόλουθα προτεινόμενα μέτρα και επισημάνσεις 

αποτελούν σταθερή βάση αναφοράς για τους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές /επισκευαστές του. 

 

 

5.1 Επισημάνσεις 

 

i. Θέσεις δικτύων 

 

Δεν υπάρχουν στύλοι της ΔΕΗ εντός των χώρων των επεμβάσεων, αλλά στα 

όρια και πέριξ αυτών. 

 

 

ii. Σημεία κεντρικών διακοπτών  

 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.  

 

 

iii. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

 

Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, ενδέχεται να απομείνουν προϊόντα 

υλικών σε θέσεις του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει μέριμνα προκειμένου να 

απομακρυθούν τα προϊόντα αυτά σε κατάλληλους χώρους απόθεσής τους, 

προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος και τυχόν πρόκληση ατυχήματος. 

 

 

iv. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 

 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. 
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v. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 

Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου. 

 

 

vi. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

 

 

vii. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 

Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

 

viii. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

 

 

ix. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

 

Για την περίπτωση συνεχούς λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να δώσει σαφής οδηγίες χειρισμού 

στους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.            

 

 

5.2 Οδηγίες 

 

Ασφάλεια εργαζομένων 

 Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική 

προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους 
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εργαζομένους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιαδήποτε κινδύνου. 

Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου, κάθε εργαζόμενος θα 

παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται 

οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους. 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, 

θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον 

εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 

αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άμεσα. 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως 

στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασίας 

τους. 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους  εργαζομένους. 

 Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα 

κανένας εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το 

αιωρούμενο φορτίο. 

 Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο 

από ειδικευμένα άτομα. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 

κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται 

αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

 Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα 

προστατευτικά της μηχανήματα. 

 Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 

εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

 Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή 

εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 
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επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

1. να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

3. να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με 

προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα 

4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε-Θεωρήθηκε 

 

 

 

Αλέξανδρος Λάππας Βάϊος Ελευθερίου 

Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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