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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος και χρήση 
Συντήρηση αποδυτηρίων Γριζάνου, Σερβωτών, Ταξιαρχών  Δήμου Φαρκαδόνας. 

 
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί στην σε συντήρηση, ανακαίνιση και 

επέκταση των αποδυτηρίων των γηπέδων ποδοσφαίρου Γριζάνου, Ταξιαρχών και Σερβωτών 
Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 

1. Αποδυτήρια γηπέδου Γριζάνου 
Θα κατασκευαστεί προσθήκη με μεταλλικό σκελετό, πλευρική κάλυψη με γυψοσανίδες και 

επικάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 10,50m x 3,00m, επί βάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20. 

Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη υλικών και θα κατασκευαστούν επίσης στον 
χώρο αυτό τουαλέτες κοινού που θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει 
τοποθέτηση ειδών υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση. 

Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ. 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 
 
2. Αποδυτήρια γηπέδου Ταξιαρχών 
Θα διαμορφωθεί ο χώρος των αποδυτηρίων έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι για αποδυτήρια 
φιλοξενουμένων, αποδυτήρια διαιτητών, χώρος ιατρείου, αποθήκη και τουαλέτες κοινού. 
Στα αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών θα προβλεφθεί χώρος για τουαλέτες και 
ντουζιέρες και θα κατασκευαστεί καινούρια στέγη. 
Η διαμόρφωση των νέων χώρων θα γίνει με πλευρικά πάνελ. 
Θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηρών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, όπως και 
τοποθέτηση καινούριων κουφωμάτων αλουμινίου στους χώρους που θα δημιουργηθούν. 
Θα γίνει νέα κατασκευή στέγης με πάνελ. 
Τα μπάνια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση.  
Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ. 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 
 
3. Αποδυτήρια γηπέδου Σερβωτών 
Θα γίνει συντήρηση του κτιρίου των αποδυτηρίων. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 
Καθαίρεση επιχρισμάτων τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά 
Κατασκευή εκ νέου επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά 
Χρωματισμοί όλων των χώρων επί των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά 
Χρωματισμοί οροφής 
Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, τοποθέτηση κουφωμάτων 
αλουμινίου εσωτερικά και εξωτερικά,  
Δημιουργία χώρου WC και ντουζιέρας στα αποδυτήρια των διαιτητών με γυψοσανίδες 
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα ντους και WC 
Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

 
 



 

 

2. Ακριβής θέση του έργου 
Αποδυτήρια Τ.Κ. Γριζάνου, Σερβωτών και Ταξιαρχών   Δήμου Φαρκαδόνας 
 
3. Αριθμός έγκρισης του έργου  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας αριθ. 196/2018 
 

4. Κύριος του έργου 
Δήμος Φαρκαδόνας  

 
5. Στοιχεία των  συντακτών του Φ.Α.Υ.  

Ευδοκία Παπαϊωάννου 
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ.  
Ανάδοχος έργου 
 



 

 

ΤΜΗΜΑ Β 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ EPΓOΥ 
 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί στην σε συντήρηση, ανακαίνιση και 
επέκταση των αποδυτηρίων των γηπέδων ποδοσφαίρου Γριζάνου, Ταξιαρχών και Σερβωτών Αναλυτικά 
θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 

4. Αποδυτήρια γηπέδου Γριζάνου 
Θα κατασκευαστεί προσθήκη με μεταλλικό σκελετό, πλευρική κάλυψη με γυψοσανίδες και 

επικάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 10,50m x 3,00m, επί βάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C16/20. 

Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη υλικών και θα κατασκευαστούν επίσης στον χώρο 
αυτό τουαλέτες κοινού που θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει 
τοποθέτηση ειδών υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση. 

Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ. 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 
 
5. Αποδυτήρια γηπέδου Ταξιαρχών 
Θα διαμορφωθεί ο χώρος των αποδυτηρίων έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι για αποδυτήρια 
φιλοξενουμένων, αποδυτήρια διαιτητών, χώρος ιατρείου, αποθήκη και τουαλέτες κοινού. 
Στα αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών θα προβλεφθεί χώρος για τουαλέτες και ντουζιέρες 
και θα κατασκευαστεί καινούρια στέγη. 
Η διαμόρφωση των νέων χώρων θα γίνει με πλευρικά πάνελ. 
Θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηρών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, όπως και 
τοποθέτηση καινούριων κουφωμάτων αλουμινίου στους χώρους που θα δημιουργηθούν. 
Θα γίνει νέα κατασκευή στέγης με πάνελ. 
Τα μπάνια θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου, θα γίνει τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση.  
Θα γίνουν επίσης και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού κλπ. 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 
 
6. Αποδυτήρια γηπέδου Σερβωτών 
Θα γίνει συντήρηση του κτιρίου των αποδυτηρίων. Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 
Καθαίρεση επιχρισμάτων τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά 
Κατασκευή εκ νέου επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά 
Χρωματισμοί όλων των χώρων επί των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά 
Χρωματισμοί οροφής 
Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, τοποθέτηση κουφωμάτων 
αλουμινίου εσωτερικά και εξωτερικά,  
Δημιουργία χώρου WC και ντουζιέρας στα αποδυτήρια των διαιτητών με γυψοσανίδες 
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα ντους και WC 
Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευση 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

 
 



 

 

1. Παραδοχές μελέτης 
 

Α. Υλικά 
Όπως προδιαγράφονται στην τεχνική περιγραφή και το αναλυτικό τιμολόγιο της εγκεκριμένης 
μελέτης 
 
Β. Έδαφος  
Δεν είναι απαραίτητα 
 
Γ. Σεισμολογικά στοιχεία  
Δεν είναι απαραίτητα 
 
Δ. Φορτία 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
 

3.   Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων «ως κατασκευάσθει»  
Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
1. Επισημάνσεις  
     Δεν υπάρχουν 

 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
1. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία  
      Δεν υπάρχουν 

 
ΤΜΗΜΑ Ε 

 
1. Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεων 
Οι αναγκαίες επιθεωρήσεις και η συντήρηση του έργου μετά την αποπεράτωση και την 
οριστική παραλαβή του είναι ευθύνη του Δήμου Φαρκαδόνας. 


	ΤΜΗΜΑ Α
	ΓΕΝΙΚΑ
	ΤΜΗΜΑ Β
	Α. Υλικά
	Β. Έδαφος

	Γ. Σεισμολογικά στοιχεία
	Δ. Φορτία
	ΤΜΗΜΑ Γ
	ΤΜΗΜΑ Δ
	ΤΜΗΜΑ Ε






		2018-11-14T08:41:42+0200




