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ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την αντισεισμική 
ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς. 
Για την αποκάλυψη και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, θα πραγματοποιηθούν 
καθαιρέσεις στους τοίχους, τα δάπεδα, τα κουφώματα και τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις του κτιρίου, που θα αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών ενίσχυσης.  
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Στο Ο.Τ. 3Β στη συμβολή των οδών  Λεωφ. Γουναράδων,  Μηνά Μινωΐδη,  Δημάρχου Λέων 
Μαυροβίδη και  του Ο.Τ. 3Γ της περιοχής  Χλόης – Φουντουκλή της Δ.Κ. Καστοριάς του Δήμου 
Καστοριάς.  
 

3. Αριθμός αδείας 

Υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με την υπ’αριθ. Α/Α 3912482  Δήλωση.  
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

 

Ονοματεπώνυμο/
Επωνυμία 

Διεύθυνση  Ημερ/νία κτήσεως Ιδιοκτησία 

Δήμος Καστοριάς Σκαπέρδειο Δημοτικό 
Μέγαρο 

- 100% 

    

    

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ 

 

  

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα  Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες ανά φάση: 
 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ) 

 Αποξηλώσεις εξοπλισμού /εγκαταστάσεων (ερμαρίων, κλιματιστικών, υδραυλικών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής κ.λ.π) 

 Καθαιρέσεις κουφωμάτων, επιστρώσεων δαπέδων, άοπλων και οπλισμένων 
σκυροδεμάτων, δαπέδων, μονώσεων, επενδύσεων τοίχων, οπτοπλινθοδομών, 
επιχρισμάτων για την αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού. 

 Χωματουργικές εργασίες με μηχανικά μέσα και χειρονακτικά για την αποκάλυψη των 
θεμελίων στις θέσεις κατασκευής νέων στοιχείων. 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο.) 

 Ενίσχυση υφιστάμενων στοιχείων φέροντος οργανισμού με νέα στοιχεία τοιχίων από 
έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα, οπλισμένα επιχρίσματα και προσθήκη μεταλλικών 
ράβδων δικτύωσης τύπου Χ στον όροφο (ανώτερο τμήμα του χώρου αθλοπαιδιών). 

 Τοπικές αποκαταστάσεις σε θέσεις φθορών στοιχείων του Φ.Ο. 

 Προσθήκη συνδέσμων στη στέγη. 
 
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 Επιχώσεις. 

 Ανακατασκευή καθαιρεμένης τοιχοποιίας και καθαιρεμένων τμημάτων δαπέδου. 

 Τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων. 

 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού. 

 Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

 Μη οπλισμένα επιχρίσματα τοίχων και επιστρώσεις τοίχων και δαπέδων. 

 Αποκατάσταση οξειδωμένων σημείων ζευκτών στέγης. 

 Επανατοποθέτηση καθαιρεθέντων υλικών και εξοπλισμού. 

 Χρωματισμοί. 
 

2. Παραδοχές της μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

Σκυρόδεμα υφιστάμενου Φ.Ο. Β225 

Χάλυβας οπλισμού υφιστάμενου 
σκυροδέματος 

St III & St I(συνδετήρες) 

Σκυρόδεμα νέων κατακόρυφων 
στοιχείων και θεμελίων 

C25/30 

Χάλυβας οπλισμού νέου 
σκυροδέματος 

B500C 

Μορφοχάλυβας S235JR 

Εσωτερικοί/Εξωτερικοί τοίχοι Οπτοπλινθοδομή 

Δάπεδα και τοίχοι Κεραμικά πλακίδια. 

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους 200 kN/m2 
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Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σεισμικότητα περιοχής   Ι 

Σεισμική επιτάχυνση εδάφους   α=0,24 

Κατηγορία εδάφους    Β 

Συντελεστής σπουδαιότητας   Σ3 (γ=1.00 ΚΑΝ.ΕΠΕ. §4.4.1.2) 

 
Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

Φορτία σχεδιασμού  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (βλ. 
τεύχη μελέτης) 

 
 
 

3. Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

Επισυνάπτονται σε παράρτημα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1. Αποχέτευσης 

Τα δίκτυα Αποχέτευσης του κτιρίου θα πρέπει να αναζητηθούν στα αρχικά  
κατασκευαστικά σχέδια που συνόδευαν το έργο κατά τη φάση της κατασκευής και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής τους θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών. 

1.2. Ύδρευσης 

Τα δίκτυα Ύδρευσης του κτιρίου επίσης θα πρέπει να αναζητηθούν στα 
κατασκευαστικά σχέδια που συνόδευαν  το έργο κατά τη φάση της κατασκευής και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής τους θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών. 

1.3. Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων 

Τα δίκτυα Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων του κτιρίου θα πρέπει να αναζητηθούν  
στα κατασκευαστικά σχέδια που συνόδευαν το έργο κατά τη φάση της κατασκευής και 
οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής τους θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών. 
Εφιστάται η προσοχή στο ότι, κατά την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης, εντοπίστηκε ό,τι η παροχή ρεύματος από τον μετρητή 
του δικτύου που βρίσκεται κοντά στη βόρεια γωνία του κτηρίου οδεύει εξωτερικά της 
περιμέτρου του κτηρίου στον περιβάλλοντα χώρο, στις πλευρές ΒΑ, ΒΔ και ΝΔ μέχρι 
τον ηλεκτρολογικό πίνακα του κτηρίου . 

1.4. Λοιπά δίκτυα  

Στον χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει 
γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες. 

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Δεν υπάρχουν τέτοια υλικά. 

3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή της κατασκευής 

Δεν υπάρχουν. 

4. Αντοχή σε κινητό φορτίο 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Θύρες εξόδου και διάδρομοι επικοινωνίας. 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας 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 

Δεν απαιτούνται. 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

1. Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 
παράγοντες 

Οι εργασίες να πραγματοποιούνται κατά ζεύγη, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ατομικής 
προστασίας για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων. Οι χώροι εργασίας να αερίζονται 
επαρκώς. 

 

2. Εργασίες σε στέγη, εξωτερικές όψεις και σε εσωτερικά σημεία με μεγάλο ύψος, όπου 
υπάρχει κίνδυνος λόγω πτώσης των εργαζομένων όσο και λόγω κατάπτωσης υλικών. 

Οι εργασίες να πραγματοποιούνται με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, ή με μηχανισμούς 
συλλογικής προστασίας, όπως κιγκλιδώματα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. 

 

3. Εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης  

Να πραγματοποιούνται όταν τα δίκτυα δεν είναι υπό πίεση. 

 

4. Εργασίες στα δίκτυα φωτισμού, ηλεκτροδότησης  

Να πραγματοποιούνται όταν τα δίκτυα δεν είναι υπό τάση και λαμβάνοντας τα απαιτούμενα 
μέτρα ατομικής προστασίας. 

 

5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των Ελληνικών 
Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά των Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
(Κανονισμός ΔΕΗ κ.α.).  

Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την εγκατάσταση και λειτουργία 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων. Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο 
και χωρίς την νόμιμη άδεια προσωπικό να εγκαθιστά, τροποποιεί ή παρεμβαίνει με 
οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.  

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρυθμίσεις στην εγκατάσταση ή στον 
εξοπλισμό απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του 
εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές 
πινακίδες κ.α.). Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από 
τους χειριστές μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και 
καθαρισμού του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την 
διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει 
να αποκαθίστανται άμεσα από εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

 

1. Συντήρηση κτιριακών υποδομών 

Στο κτίριο θα πρέπει να γίνονται εργασίες συντήρησης των εξωτερικών χρωματισμών 
(ανακαίνιση) κάθε τρία (3) ή τέσσερα (4) χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου η 
συχνότερη ανακαίνιση των εξωτερικών χρωματισμών αν λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος 
διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

Συντήρηση της περιοχής όπου γίνεται η προσαρμογή καναλιού και υδρορροής κάθε 
χρόνο και πριν από τις βροχοπτώσεις για την αποφυγή τοπικών υγρασιών του κτιρίου. 
Συντήρηση μηχανισμών κουφωμάτων με ψεκασμό ειδικού σπρέι κάθε δύο (2) χρόνια για την 
καλή λειτουργία των κουφωμάτων.  

Έλεγχος και συντήρηση καλής λειτουργίας και στήριξης κουφωμάτων και κινητών 
μερών ξύλινων κατασκευών κάθε ένα (1) χρόνο. 

Έλεγχος και συντήρηση μεταλλικών κατασκευών κάθε δύο (2) χρόνια 

Τακτική συντήρηση σε δεκαπενθήμερη βάση και σε συχνότητα ανάλογη με τις 
κλιματικές συνθήκες των φυτών του περιβάλλοντα χώρου. 

Συντήρηση οικοδομικών στοιχείων περιβάλλοντα χώρου κάθε τρία (3) χρόνια. 

Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών του κτιρίου όταν κρίνεται απαραίτητη από τον 
κύριο του έργου.   

Καθορισμός υδρορροών και καναλιών από φερτά υλικά κάθε 2 μήνες την χειμερινή 
περίοδο.  

 

2. Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω: 

- Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

- Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο 
και μετά από έντονο ψύχος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων 
υγιεινής, για λόγους περιορισμού των διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού.  

- Ο καυστήρας και ο λέβητας πρέπει να συντηρούνται κάθε Απρίλιο. 

- Ο κλιματισμός πρέπει να συντηρείται δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον.  

- Η εγκατάσταση της πυρανίχνευσης και ειδικά οι πυρανιχνευτές θα πρέπει να 
καθαρίζονται μια φορά το χρόνο.     

- Το σύστημα πυρόσβεσης να υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή τουλάχιστον κάθε 
πέντε χρόνια. Οι πυροσβεστήρες να ελέγχονται κάθε έτος. Το πυροσβεστικό συγκρότημα να 
επιθεωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς.  

- Η γεννήτρια H/Z πρέπει να λειτουργείται μια φορά το μήνα σε πλήρη φορτία και να 
γίνεται αλλαγή λαδιών, φίλτρων σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιό της.  

- Περιοδική συντήρηση (ανά τρεις μήνες) των ηλεκτρικών πινάκων (καθαρισμός, αλλαγή 
τυχών εξαρτημάτων και οργάνων). 

- Περιοδική συντήρηση (ανά τρεις μήνες) των πινάκων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
και ύδρευσης.  
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- Η επιθεώρηση – συντήρηση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού να γίνει 
σύμφωνα με τα συνημμένα προσπέκτους (γεννήτρια, πίνακας πυρανίχνευσης κλπ.).  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
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