ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥΦΕ 200 03/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

CPV: 45000000-7

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : KAΕ.:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ
74.400,00€ με ΦΠΑ 24%

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3,7,8,9,10,11

ΕΞΟΧΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ Α'
Γενικά
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Ανακατασκευή και συντήρηση-επισκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων σε
τμήματα του οδικού δικτύου εντός του γηπέδου του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εξοχή, Θεσσαλονίκης 57010
3. Αριθμός μελέτης : ΤΥΦΕ 200/03-2018
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά
αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

57010 Εξοχή,
Θεσσαλονίκης

Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου όπου
υπάρχει ιδιοκτησία
100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:
Βαλουκτσή Μαριάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
ΔιεύθυνσηΤεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
6.

Στοιχεία των υπεύθυνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:
Θα ορισθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία μετά την ανάδειξη αναδόχου.
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Ημερ/νία αναπροσαρμογής

ΤΜΗΜΑ Β'
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Τεχνική περιγραφή του έργου
(βλέπε συνημμένη Τεχνική Περιγραφή)
Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ανακατασκευή και τη συντήρηση-επισκευή
πεζοδρομίων σε τμήματα του οδικού δικτύου εντός του γηπέδου του
Γ.Ν.Θ.«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», τα οποία είναι κατεστραμμένα και δεν
εξασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των πεζών.
2. Φάσεις του έργου :
Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τις κατωτέρω γενικές φάσεις
κατασκευής:
Α. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Αποξηλώσεις
πλακοστρώσεων, πρόχυτων κράσπεδων, καθαίρεση
φθαρμένου υποστρώματος και περιθωρίων εγκιβωτισμού από άοπλο ή
οπλισμένο σκυρόδεμα.
2. Συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών και απομάκρυνση τους από το
χώρο του Νοσοκομείου.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εργασίες καλουπώματος, τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού και
σκυροδέτησης.
2. Επίστρωση πεζοδρομίου με τσιμεντόπλακες, τοποθέτηση πρόχυτων
κρασπέδων.
3. Διαμόρφωση ράμπας με κυβόλιθους.
Οι ποσότητες και η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν, καθώς και ο τρόπος
εκτέλεσής τους αναφέρονται στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο που συνοδεύουν
τη μελέτη.
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 120 ημέρες και θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα
για την ασφάλεια του εργοταξίου και για την αποφυγή όχλησης ασθενών και
προσωπικού.
3. "ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ" σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

3.3

ΤΜΗΜΑ Γ'
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
1. Θέσεις δικτύων
I.1. ύδρευσης
I.2. αποχέτευσης
I.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
I.4. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν
εντοπισθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται
ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες
εργασίες.
2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης
παραγράφου 1.
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να
προκαλέσουν κίνδυνο
Δεν υπάρχουν
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολό τους ή σε επιμέρους στοιχεία του
έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων
κλπ.)
Δεν υπάρχουν
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
Υπαίθριος χώρος, άμεση διαφυγή.
6. Περιοχές εκπομπής ιονιζουσας 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
(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων,
απομάκρυνσης υδάτων κλπ.)
Δεν υπάρχουν.

ΤΜΗΜΑ Δ'
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία
Α. Εργασίες σε πεζοδρόμια και κεντρικό δρόμο.
Η εργασίες εκτελούνται σε τμήματα πεζοδρομίων του εσωτερικού (τοπικού) οδικού
δικτύου εντός του συγκροτήματος του νοσοκομείου.
Β. (Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή
κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες-συντήρησης,
καθαρισμού, επισκευής κλπ. – καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και
δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν
εδώ να αναφερθούν –π.χ.- κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής
μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του
επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου
μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία κλπ.).
Δεν προβλέπονται
2. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων
πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι
κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής)
Δεν υπάρχουν.
3. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
Δεν υπάρχουν.
4. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Δεν υπάρχουν.
5. Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις
όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς,
φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες
Δεν υπάρχουν.
6. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν.
Α Δ'

ΤΜΗΜΑ Ε'
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των
εγκαταστάσεων
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά
διαστήματα:
 Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε πλακοστρώσεις ή σε κολωνάκια
πεζοδρομίου πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο
συνεργείο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαριάννα Βαλουκτσή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη της

με Α΄ βαθμό

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Γκαβογιάννη
Αγάπη Θωμαΐδου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
με Β΄ βαθμό

Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄ βαθμό

