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Σελίδα 1 
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ΕΡΓΟ:  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ 
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Σελίδα 2 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)  

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

 

 

ΤΜΗΜΑ Α. 

  

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Το έργο αφορά εργασίες σχετιζόμενες με τον εξωτερικό περιβάλλον χώρο του 

Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αλλαγής του υλικού 

επίστρωσης όπου απαιτείται στον υπόστυλο εξωτερικό χώρο της κύριας όψης του 

Πανεπιστημίου, διαμόρφωσης της πλάγιας εξωτερικής όψης του Αμφιθεάτρου Τελετών με 

εκτακτική φύτευση, διάνοιξης νέας εξόδου κινδύνου παραπλεύρως του Αμφιθεάτρου 

Τελετών,  σύνδεσης των υπαιθρίων χώρων με τον υπόγειο χώρο στάθμευσης,  

αναδιαμόρφωσης του πλάτους οδεύσεων μεταξύ των κήπων, ανακατασκευής του εξώστη του 

εστιατορίου των φοιτητών, επισκευής και συντήρησης της περίφραξης και συντήρησης των 

όψεων των τοιχίων  του υπογείου χώρου (επισκευές και αποκατάσταση επιχρισμάτων 

τοιχίων, εγκιβωτισμός σωληνώσεων κτλ) . Οι αναγκαίες αλλαγές σε όλους τους χώρου 

επέμβασης, θα συνοδεύονται από αλλαγές στη φύτευση ώστε αυτή να μην αποτελεί εμπόδιο 

στην ομαλή διέλευση. Oι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν την επέκταση του 

συστήματος άρδευσης των χώρων στους οποίους θα επεκταθεί η φύτευση. 

 Ακριβής Διεύθυνση του έργου: 

ΕΓΝΑΤΙΑ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΘ 1591, ΤΚ 54 636 

2. Αριθμός αδείας:  

Για την έναρξη των εργασιών  ΔΕΝ απαιτείται έκδοση  εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα 

με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 79Α)                                                                               

 

3.   Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

Κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Προϊσταμένη Αρχή είναι το Πρυτανικό 

Συμβούλιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με έδρα την διεύθυνση Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 21.  

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/ία 

αναπροσαρμογής 
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Σελίδα 3 

 Αναστάσιος 

Σκορδάρης 

 

Διπλ. Πολιτικός Μηχ., MSc

 

Εγνατία 156, 

Θεσσαλονίκη 
 

 

5.   Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία 

αναπροσαρμογής 

…………………………………, 

ανάδοχος έργου 
Διπλ. ……………….   

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β. 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Τεχνική Περιγραφή του έργου 

 
Το έργο αφορά εργασίες σχετιζόμενες με τον εξωτερικό περιβάλλον χώρο του 

Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αλλαγής του υλικού 

επίστρωσης όπου απαιτείται στον υπόστυλο εξωτερικό χώρο της κύριας όψης του 

Πανεπιστημίου, διαμόρφωσης της πλάγιας εξωτερικής όψης του Αμφιθεάτρου Τελετών με 

εκτακτική φύτευση, διάνοιξης νέας εξόδου κινδύνου παραπλεύρως του Αμφιθεάτρου 

Τελετών,  σύνδεσης των υπαιθρίων χώρων με τον υπόγειο χώρο στάθμευσης,  

αναδιαμόρφωσης του πλάτους οδεύσεων μεταξύ των κήπων, ανακατασκευής του εξώστη του 

εστιατορίου των φοιτητών, επισκευής και συντήρησης της περίφραξης και συντήρησης των 

όψεων των τοιχίων  του υπογείου χώρου (επισκευές και αποκατάσταση επιχρισμάτων 

τοιχίων, εγκιβωτισμός σωληνώσεων κτλ) . Οι αναγκαίες αλλαγές σε όλους τους χώρου 

επέμβασης, θα συνοδεύονται από αλλαγές στη φύτευση ώστε αυτή να μην αποτελεί εμπόδιο 

στην ομαλή διέλευση. Oι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν την επέκταση του 

συστήματος άρδευσης των χώρων στους οποίους θα επεκταθεί η φύτευση. 
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Σελίδα 4 

2. Παραδοχές Μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ (βασικά) 

2.Α.1 Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο Επίστρωση δαπέδου µε έγχρωµο, ανάγλυφο, χυτό, µονολιθικό 

κονίαµα βιοµηχανικού τύπου πάχους 5,00 cm, εγκεκριµένου 

τύπου και χρωματικής επιλογής από την Υπηρεσία. Αποτελείται 

από βότσαλα και ψηφίδες αναµεµιγµένα µε ίνες, αδρανή υλικά 

ειδικής σύνθεσης και τσιµέντο υψηλής αντοχής µη αλκαλικό       

 Τσιμεντοσανίδες  Τσιμεντοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 Κεραμικά πλακίδια  Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρα κεραμικά πλακίδια 

εξωτερικού χώρου GROUP 4,  διαφόρων διαστάσεων 

 Επένδυση στοιχείων 

σκυροδέματος με λωρίδες 

τροπικής ξυλείας     

τύπου Ιρόκο ή Τικ 

 

 Επενδύσεις στοιχείων σκυροδέματος (τοιχίων) με λωρίδες 

ανθεκτικής  ξυλείας τύπου Ιρόκο ή Τικ, μικρής 

υδροαπορροφητικότητας, πυκνότητας από 0,67 έως 0,82 g/cm³, 

χρώματος απόχρωσης καφέ, πάχους 5 cm και μήκους 2m 

       Βρύση εξωτερικού χώρου 

 

 Προκατασκευασμένη βρύση εξωτερικού χώρου από φυσικού 

γρανίτη χρώματος επιλογής της επίβλεψης, σε μορφή και σχέδιο 

φυσικού πετρώματος 

 Υαλόθυρα αλουμινίου 

συρόμενη μονόφυλλη 

 Υαλόθυρα από ηλεκτροστατικά βαμμένο τελάρο ανοιγόμενο 

κουφώματος αλουμινίου με τζάμι laminated 5+5 φιμέ, συρόμενη  , 

από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με μπάρα πανικού σε 

κάθε φύλλο και ενσωματωμένο μηχανισμό αναφοράς 

 Οπλισμένη αντιρριζική 

συνθετική μεμβράνη από 

θερμοπλαστική πολυολεφίνη 

(TPO/FPO) πάχους 1,5mm 

 αντιριζική οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη από 

θερμοπλαστική πολυολεφίνη (TPO/FPO) πάχους τουλάχιστον 

1,5mm, (τύπου Sintofoil ή αντίστοιχου), 

 Χρωματισμοί  Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και στους 

συντηρητές / επισκευαστές του έργου) 

 

1. Θέσεις δικτύων 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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Σελίδα 5 

Υπάρχει βρυση εξωτερικού χώρου  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

υπάρχει στο έργο. 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

υπάρχει στο έργο. 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Δεν πάρχει στο έργο. 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Δεν υπάρχει στο έργο. 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

Υποσταθμός Πανεπιστημίου στο α’ υπόγειο . 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης στο ισόγειο του Πανεπιστημίου. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

ΔΕΝ θα γίνουν Εργασίες σε ικριώματα 

4. Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή του κτιρίου που να χρειάζεται να 

επισημανθούν.  

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Υπάρχουν δύο κύριες έξοδοι κινδύνου στο ισόγειο που οδηγούν στις οδούς 

Εγνατία και Γρ. Λαμπράκη αντίστοιχα. 
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Σελίδα 6 

Για διαφυγή από τους υπόγειους χώρους σε περίπτωση κινδύνου, υπάρχει για  

κάθε πύργο έξοδος που οδηγεί στο πάρκινγκ του Πανεπιστήμιου (στάθμη -1) που 

βρίσκεται σε επαφή με εξωτερικό χώρο. 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν. 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

Δεν υπάρχουν. 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 Δεν υπάρχουν 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας.  

ΤΜΗΜΑ Δ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

(για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και 

επισκευής) 

 

1. Εργασίες σε στέγες 

Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες.  

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και σε φωταγωγούς 

Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες.  

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

θα πραγματοποιηθούν εργασίες χρωματισμού οροφών ,αντικατάστασης 

λαμπτήρων με χρήση ικριωμάτων  

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου 

υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και 

βιολογικούς παράγοντες 

Δεν υπάρχουν 
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Σελίδα 7 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

Δεν υπάρχουν. 

 

Θεσσαλονίκη   

28/08/2019 

 

 

Ο Μελετητής Μηχανικός 

 

 

 

Σκορδάρης Αναστάσιος 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ      

Θεσσαλονίκη  

28/08/2019 

Η  Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε 

 

 

 

                Δρ. Αλεξούδη Μαρία 

     Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός.MSc,PhD 
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