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ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του Πολιτιστικού κέντρου Αμπελοκήπων 

«Καραπάντσειο», στο οποίο δεν έχουν υλοποιηθεί ορισμένες εργασίες αποπεράτωσης για την πλήρη 

λειτουργία όλων των ορόφων και χρήσεων που στεγάζονται σε αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο σύνολο του. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε λειτουργία η στάθμη του 

ισογείου και οι περιμετρικές υπαίθριες διαμορφώσεις της, καθώς και η στάθμη του 4ου, 5ου και 6ου 

ορόφου που αφορούν την αίθουσα θεάτρου-πολλαπλών χρήσεων και των παρελκόμενων αυτής 

εγκαταστάσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που αφορούν τα δύο 

κλιμακοστάσια που εξασφαλίζουν την κατακόρυφη επικοινωνία. Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

εργασίες που αφορούν στις όψεις του κτιρίου.  

Αντιθέτως, στις υπόλοιπες στάθμες διαπιστώθηκε ότι υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωσή 

τους. Αφενός, υπάρχουν ορισμένες οικοδομοτεχνικές εργασίες και αφετέρου ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του έργου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΑ 

 

 Στις δύο υπόγειες στάθμες, υπολείπεται να κατασκευαστούν τα προβλεπόμενα από την μελέτη 

βιομηχανικά δάπεδα.  Επίσης, θα πρέπει να λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από τις σχετικές μελέτες 

εργασίες που αφορούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των δύο υπογείων. 

 

 

1ος, 2ος και  3ος ΟΡΟΦΟΣ 
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Στις στάθμες του πρώτου δεύτερου και τρίτου ορόφου θα κατασκευαστούν οι εσωτερικές τοιχοποιίες, 

τα δάπεδα, με τις απαραίτητες επιστρώσεις τους καθώς και θα κατασκευαστούν οι ψευδοροφές. 

Επιπλέον, θα λάβουν χώρα εργασίες που αφορούν στους εσωτερικούς χρωματισμούς των χώρων, και 

στην τοποθέτηση των εσωτερικών κουφωμάτων. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

εργασίες που αφορούν στην τοποθέτηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

σύμφωνα  με τις ισχύουσες μελέτες. 

 

ΔΩΜΑ 

Στη στάθμη του δώματος θα λάβουν χώρα εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση του συστήματος 

θέρμανσης και κλιματισμού. 

 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  Ημερομηνία 
Κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 12 
56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  

    

    

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης  ΑΕ – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία 
αναπροσαρμογής 

                     

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Προϊσταμένη αρχή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167 

 56123 Αμπελόκηποι 
Θεσσαλονίκη 

        /           /2021 

    

    

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

         Όπως  Α.1.1. 

 Παραδοχές μελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο και την ΤΣΥ της 

μελέτης. 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ  Ε:   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  μελέτης.  

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Αντικείμενο 
Μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

• Τεύχη Δημοπράτησης 

• Παραρτήματα 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 

την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισημάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο 

στάδιο της μελέτης) : 

) Θέσεις δικτύων 

Δίκτυα Δ.Ε.Η., ΟΤΕ και ΕΥΑΘ. και Φυσικού. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις εργασίες για την 

αποφυγή τραυματισμού  των δικτύων κατά τη φάση του έργου.  Συνεχής συντήρηση και έλεγχος, 

μετά  την αποπεράτωση του έργου. 

) Σημεία κεντρικών διακοπτών 

Να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι θέσεις τους. 

) Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Προσοχή στην τοποθέτηση των υλικών καθώς το έργο αφορά σχολικό κτίριο στο οποίο 

πιθανότατα να πλησιάζουν παιδιά. Για το λόγο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα 

ασφαλείας. 

) Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 
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Πιστή εφαρμογή της μελέτης.  

) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Υπάρχουν και είναι ίδιοι με τις εξόδους διαφυγής των κτιρίων 

) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

) Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Εντοπισμός και καταγραφή των δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τα άλλα ομοίως με 

(1). 

) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη ειδικευμένα άτομα στις θέσεις όπου θα πραγματοποιούνται 

οι εργασίες. 

10)  Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 
 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(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.) 

 

1.1 Ασφάλεια εργαζομένων 

Εργασίες σε στέγες: Απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας για εργασία σε ύψη 

 

Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου: Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 και 

Γ1.1.6 του ΣΑΥ 

 

Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου:  Ως ανωτέρω 

 

Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, 

πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες    Δεν υπάρχουν 

 

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  Δεν υπάρχουν 

 

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 

συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και 

εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  του 

εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα 

του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
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• Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους. 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει 

να αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να 

αντικαθίσταται άμεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον 

επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους. 

• Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας  

εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο φορτίο. 

• Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από 

ειδικευμένα άτομα. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 

των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής 

του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της 

μηχανήματα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 

εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ 

βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 

πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 

 να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

 να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

 να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα           

      πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και 

  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου το 

ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαπιστωθεί ότι αυτό είναι 

αναγκαίο. 

 Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα, ως 

ακολούθως:  

Οι Εγκαταστάσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ  δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους περιορισμού των διαρροών 

και αποφυγής σπατάλης νερού.  

Οι Εγκαταστάσεις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.  

Οι Εγκαταστάσεις ΑΡΔΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Απρίλιο. 

Οι Εγκαταστάσεις ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ δύο φορές το χρόνο, τους μήνες 

Φεβρουάριο και Αύγουστο. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο φίλτρο του νερού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Ημερομηνία 

συντήρησης 

Τμήμα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρμοδίου 
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