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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ( Φ. Α. Υ. ) 
             

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στον προσδιορισµό πρόληψη και περιορισµό των κινδύνων των χρηστών του 

έργου κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης µετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ' όλη 
την διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

Το µητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου, οδηγίες, επισηµάνσεις 
και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα Ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να  λαµβάνονται υπ' όψη κατά την 
µελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης επισκευών, καθαρισµών, 
µετατροπών και ακόµη και κατεδάφισης. 

Η σύνταξη του Φ.Α.Υ. ολοκληρώνεται µαζί µε το έργο και  παραδίδεται στον  εργοδότη - χρήστη.      
            

1.1  ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ  ΑΥΤΟΥ 
 

     Βελτίωση υφιστάµενης αγροτικής οδού στην κτηµατική περιφέρεια ∆.Κ. Αταλάντης στη θέση " 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ". 
  

1.2 ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο γεωγραφικά ανήκει στη Κτηµατική Περιφέρεια 

της ∆.Κ. Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Βελτίωση υφιστάµενης αγροτικής οδού συνολικού µήκους 1.404,60µ. στην Κτηµατική 

Περιφέρεια της ∆.Κ. Αταλάντης θέση «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ». 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : 
               

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
 

Τσαρούχας Αθανάσιος, Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λοκρών,……………………………. 
          
              
2. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο γεωγραφικά ανήκει στην Κτηµατική Περιφέρεια 
της ∆.Κ. Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών και οριοθετείται από την έξοδο της Αταλάντης µέχρι τη 
διασταύρωση µε τον επαρχιακό δρόµο Αταλάντης – Καλαποδίου {Eπαρχιακή οδός 41 (∆/ση Επ.44-
Αταλάντη-Καλαπόδι-Κατάλυµα-∆/ση Ε.Ο.3)}. Το συνολικό µήκος της οδού ανέρχεται σε 1.404,60 µέτρα, 
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βάση της οριστικής µελέτης (Οριζοντιογραφία). Η οδός που προβλέπεται να διαµορφωθεί οριστικά 
προϋπάρχει σε χρήση ως χωµάτινη και αποτελεί ουσιαστικά την µοναδική οδό επικοινωνίας µεταξύ των 
αγροτεµαχίων της συγκεκριµένης περιοχής.   

Η βασική λειτουργία της οδού είναι η σύνδεση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων 
ιδιοκτησιών και µε βάση τις ΟΜΟΕ η διατοµή που εφαρµόζεται για την σύνταξη της οριστικής µελέτης είναι 
η ε2.  

Σύµφωνα µε τη διατοµή ε2, το ασφαλτοστρωµένο πλάτος της οδού θα είναι 6.50µ., µε µία λωρίδα 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.00µ. και µία εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25µ. ανά 
κατεύθυνση. Στη συνέχεια θα υπάρχει συµπιεσµένο έρεισµα 0,50µ. αποτελούµενο από θραυστό υλικό 
Λατοµείο της ΠΤΠ Ο155. 

Στις θέσεις συµβολής της προς κατασκευής οδού, µε υφιστάµενο αγροτικό δρόµο και µε τις 
παρόδιες ιδιοκτησίες γεωργικών καλλιεργειών (όπου κριθεί απαραίτητο), θα κατασκευασθούν διαβάσεις 
από οπλισµένο σκυρόδεµα για την οµαλή πρόσβασή των οχηµάτων. 

Επίσης θα κατασκευασθούν δύο (2) κιβωτοειδείς οχετοί, διαστάσεων 6,00µ. x 3,00µ. (Κ 6-3), στη 
Χ.Θ. 0+180,00 και στη Χ.Θ. 1+298,00 και οι διαµορφώσεις εισόδου-εξόδου σε αυτούς, από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25. 

Επί της τελικής στρώσης του επιχώµατος προβλέπεται η κατασκευή µιας στρώσης υπόβασης 
µεταβλητού πάχους (µέσου πάχους 0,25µ.), από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο150.   

Στη συνέχεια προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 
0,10µ., η κάθε µία, από θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο155. 

Επί των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και θα κατασκευαστεί µία 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ. κατά την ΠΤΠ Α265. 

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει οριζόντια και κάθετη σήµανση 
 

2.2 ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2.3 ΥΛΙΚΑ 
Επιχώµατα, ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών, σκυρόδεµα C12/15, C20/25, χάλυβας B500C, 
δοµικό πλέγµα B500C, βάση Π.Τ.Π. Ο-155, υπόβαση Π.Τ.Π. Ο-150, άσφαλτος. 

       
2.4 « ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ » ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(επισυνάπτονται σχέδια σε παράρτηµα, µετά την ολοκλήρωση της εργασίας). 
           

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
           

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
            

3.1.1 Λοιπών δικτύων εντός δοκιµών στοιχείων του έργου (µη ορατών)  
3.1.2 Λοιπών δικτύων.  

 
3.2  ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 

  
Για την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούµενης παραγράφου.         
3.2.1    
3.2.2    
3.2.3    

             
3.3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟ 
            

      
3.4 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

      
Πρόκειται για έργο οδοποιίας. 
 

      
3.5 Ο∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

            
3.6 ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

            
3.6.1     
3.6.2   
3.6.3  

 
3.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

            
3.7.1 ∆ίκτυο εξαερισµού  
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3.7.2 ∆ίκτυο απαγωγής βλαπτικών παραγόντων  
3.7.3 ∆ίκτυο αποµάκρυνσης υδάτων  
3.7.4 Φωτισµός  

 
 
 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
     

Παρακάτω καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση - καθαρισµός - επισκευή κ.λπ.) καθ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου. 
            
 α/α       Εργασία Κίνδυνος Μέτρα πρόληψης  
  1           i.   
          ii.   
            iii.   
  2  i.   
          ii.   
            iii.                  
 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

        
               

5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ           
  

Ηµ/νία Συντήρησης  
 
Τµήµα που Συντηρήθηκε  
 
Τύπος συντήρησης  
 
Στοιχεία υπεύθυνου  συντήρησης  
 
Υπογραφή Αρµοδίου  
                
                 

5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ            
            
Ηµ/νία Συντήρησης  
 
Τµήµα που συντηρήθηκε  
 
Τύπος συντήρησης  
 
Στοιχεία  Υπεύθυνου συντήρησης  
 
Υπογραφή αρµοδίου 
 

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 01-12-2020 

Ο Α/Α 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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