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Σελίδα 2 από 5 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

1. Γενικά 

1.1. Είδος έργου και χρήση αυτού: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

1.2. Στοιχεία των κυρίων του έργου  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

1.3. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 

• Πουγαρίδου Άννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του τµήµατος 

Τεχνικής Υποστήριξης K. M. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

• Παναγιώτης Πολυµενίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του 

τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης K. M. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Οι εργασίες αφορούν σε αναβάθµιση Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, 

ανακαίνιση WC, αντικατάσταση κουφωµάτων και περιγράφονται αναλυτικά 

στα αντίστοιχα τεύχη Τεχνικών Περιγραφών. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

1. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αµοιβή, να λάβει στοιχεία της υφιστάµενης 

κατάστασης στα τµήµατα που πρόκειται να κατασκευαστούν οι εργασίες, να 

ενηµερώσει τα σχέδια της µελέτης, και να µεριµνήσει για τις τυχόν αδειοδοτήσεις  

που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου καθώς και να συντάξει τα 

κατασκευαστικά σχέδια, τις απαραίτητες πρόσθετες µελέτες και τις λεπτοµέρειες, 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 
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ΤΜΗΜΑ ∆΄ 

1. Επισηµάνσεις 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στον 

κατασκευαστή αλλά και στους µεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές του. 

Οι επισηµάνσεις αφορούν κατ’ εξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 

Κατά την κατασκευή, την επισκευή και τη συντήρηση του κτιρίου απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 

ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης),. 

Θέσεις αποθήκευσης υλικών και εργαλείων που υπό ορισµένες συνθήκες 

ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο. 

Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι προσωρινής 

αποθήκευσης προϊόντων εκσκαφής και κατεδαφίσεων µέχρι να αποµακρυνθούν 

και να διαχειριστούν ορθά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις καθώς και οι χώροι 

στάθµευσης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων. 

Κατά τη συντήρηση και επισκευή του έργου είναι οι θέσεις στάθµευσης 

αυτοκινήτων και αυτές εναπόθεσης υλικών και εργαλείων. 

Επειδή το κτίριο είναι σε λειτουργία και δεν µπορεί να διακοπεί η χρήση του κατά 

την φάση κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την 

ασφαλή λειτουργία του καθώς και για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων  

Άλλες ζώνες ορατού κινδύνου: 

Προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

Κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου (Ιδιαίτερη προσοχή λόγω 

έντονων κλίσεων). 

Χρήση χηµικών υλικών. 

Χρήση εύφλεκτων υλικών. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

1.Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία για την πρόληψη και αποτροπή των 

κινδύνων 

1.1. Κατά την οργάνωση του εργοταξίου 

Σήµανση του χώρου εργασιών µε κατάλληλες πινακίδες για ενηµέρωση των 

διερχοµένων πεζών και οχηµάτων . 

Λήψη αυξηµένων µέτρων πυρασφάλειας (παρουσία άπαξ οχήµατος που δύναται 

να βοηθήσει στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς). 

1.2. Κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών  

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του έργου που είναι κινητός, θα εγκαθίσταται κάθε 

φορά στον προσφερότερο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ανάλογα µε την περιοχή 

χωρίς να παρεµποδίζονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. 

Τα προϊόντα διαµορφώσεως - κατεδαφίσεων θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται 

σε χώρους κατάλληλους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή όπου υποδειχθεί 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεση τους. Τα απορρίµµατα 

και υπολείµµατα τροφοδοσίας του προσωπικού θα συλλέγονται σε πλαστικές 

σακούλες και θα µεταφέρονται στους ∆ηµοτικούς κάδους συλλογής απορριµµάτων 

της περιοχής. 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων 

βοηθειών. 

Λήψη αυξηµένων µέτρων πυρασφάλειας (παρουσία άπαξ οχήµατος που δύναται 

να βοηθήσει στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς). 

1.3. Μετά το τέλος των εργασιών 

Οι χώροι αποθήκευσης και εργασιών πρέπει να καθορίζονται και να 

αποµακρύνονται τα υπολείµµατα υλικών καθώς και τα  κατεστραµµένα εργαλεία 

και µηχανήµατα. 

1.4.  Επισηµαίνονται και όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη και 

σχέδια. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ 

1. Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου 

και των εγκαταστάσεων 

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά και σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα 

επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης. 

 

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Για τις Οικοδοµικές εργασίες 
 
 

Άννα Πουγαρίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Γ' Βαθµό 

 

Για τις Η/Μ εργασίες 
 
 

Παναγιώτης Πολυµενίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός µε ΣΤ' Βαθµό 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
Ο Αν. Προϊστάµενος του  

Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Κ. Μ. 
 
 

Αντώνης Σαµαράς 
ΠΕ Μηχανικών µε ∆  ́Βαθµό 

 
 
 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.27303/18-04-2016 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α∆Μ-Θ 
 
 


