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Φ.Α.Υ. 1 

ΣΜΗΜΑ Α' 

 

ΓΔΝΙΚΑ  

 

1.  Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

 Τν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

2.  Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Τν θηίξην  ηνπ 4νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλδξέα 

Λάκπξνπ θαη Παπαθιέζζα, Ο.Τ. 193 ζηε Μεγαιόπνιε. 

 

3.  Αξηζκόο νηθνδνκηθήο αδείαο: .......................................... 

 

4. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ: 

 ........................................................................ 

 

5. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φ.Α.Υ. 2 

ΣΜΗΜΑ B' 

 

MHTPΩO TOY EPΓOY 

 

1.  Aληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ: 
 

 Σηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

4νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαζώο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο 

Λατθήο Αγνξάο πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ζπλνπηηθά πεξηγξαθόκελσλ 

εξγαζηώλ:  

Τα βαζηθά πιηθά θαηαζθεπήο ζα είλαη ζπλήζε πιηθά, όπσο ζξαπζηά πιηθά, 

ζθπξόδεκα, ηζηκεληέληνπ θπβόιηζνη, εηδηθα ειαζηηθά δάπεδα θαη μπιεία γεληθά. 

 

  Σπλνπηηθά, νη πξνβιεπόκελεο θύξηεο εξγαζίεο ζην θηίξην θαη ζηελ Λατθή Αγνξά είλαη 

νη εμήο: 

1. Απνμήισζε ηνπ αζθάιηηλνπ δαπέδνπ ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ, εθηόο ησλ επηθαλεηώλ ησλ γεπέδσλ . 

2. Γεληθέο εθζθαθέο θαη θαηάιιειεο επηρώζεηο κε δηάζηξσζε ζπκπηεζκέλνπ 

ζξαπζηνύ πιηθνύ 

3. Δηακόξθσζε βαζκίδσλ θεξθίδσλ κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

4. Δηάζηξσζε δαπέδνπ πξναύιηνπ ρώξνπ κε ηζηηκεληέληνπο θπβόιηζνπο από ςπρξό 

θσηνθαηαιπηηθό πιηθό 

5. Δηάζηξσζε γεπέδσλ κε ειαζηηθό ηάπεηα  από ειαζηνζπλζεηηθά πιηθά 

6. Δηάζηξσζε αληηθξαδαζκηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο από θανηζνύθ ζε ρώξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ 

7. Τνπνζέηεζε μύιηλσλ πάγθσλ, θάδσλ απνξξηκάησλ θαη μύιηλεο πέξγθνιαο 

 

8. θαζαηξέζεηο ησλ παιαηώλ δηακνξθώζεσλ κε ηηο πιάθεο, ηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ 

(πιεζίνλ νδνύ Αλδξηνπνύινπ), ηνπ ζηακπσηνύ δαπέδνπ (όξην θηηξίνπ Λατθήο) 

θαη ηεο πεξίθξαμεο ηεο παηδηθήο ραξάο (ρακειό πεδνύιη ζθπξνδέκαηνο), θαζώο 

θαη ηνπ αληηαηζζεηηθνύ θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Ισάλλνπ Σθαιηζά 

9. Γεληθέο εθζθαθέο θαη θαηάιιειεο επηρώζεηο κε δηάζηξσζε ζπκπηεζκέλνπ 

ζξαπζηνύ πιηθνύ 

10. Πιαθνζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ θαη θπβόιηζνπο 

11. Νέεο θπηεύζεηο ζάκλσλ θαη δέληξσλ 

12. Δηακόξθσζε ηεο Παηδηθήο Φαξάο 

 



Φ.Α.Υ. 3 

2.  Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

 (βιέπε  Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ 'Δξγνπ) 

 

3.  «Ωο θαηαζθεπάζζε» ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

  

 Θα επηζπλαθζνύλ ζε παξάξηεκα ηα ηειηθά ζρέδηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ 

θηηξίνπ, όπσο απηά ζα ζπληαρζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο ηνπ 

έξγνπ, όπσο απηά ζα θαηαζθεπαζζνύλ. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ' 

 

EΠΙΗΜΑΝΔΙ  

 Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ. 

 Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:  
 
1. Θέζεηο δηθηύσλ 

Σηo έξγν δελ πξνβιέπεηαη ε επέκβαζε ζηα πθηζηάκελα δίθηπα: 

  

2. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ 

 θίλδπλν:   

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν 

 

3.  Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ:  

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν 

  

4.  Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 

 Οη εξγαζίεο γίλνληαη ζην ύπαηζξν. 

 

5.  Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο  

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν 

 

6.  Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε  

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν 
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7.  Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ  

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν 

 

8.  Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 

 (Γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο 

 πδάησλ θιπ.) 

Δελ πθίζηαληαη ζην έξγν. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ' 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 

 Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία 

 

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ. 

 Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία 

 

3.  Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ 

 Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία 

 

4.  Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ 

 ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη 

 βηνινγηθνύο παξάγνληεο. 

Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία 

 

5.  Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.  

 Δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα εξγνιαβία 

 

 

 

 

 

 

 



Φ.Α.Υ. 5 

ΣΜΗΜΑ E' 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ  

1. Οη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο δελ απαηηνύλ ηνλ θαζνξηζκό αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη 

ζπληεξήζεσλ, πέξαλ ηνπ ζπλήζνπο ειέγρνπ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εληνπηζκνύ θζνξώλ ιόγσ ρξήζεο ή δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, 

πνπ πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα από ηνλ ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. 

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΤΛΙΟ 2020 
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