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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την µερική ανακαίνιση του κλειστού κολυµβητηρίου 

στην «Μπάρα» Τρικάλων.  

Το κλειστό κολυµβητήριο του ∆ήµου Τρικκαίων εξυπηρετεί τα αθλήµατα που υγρού 

στίβου που διεξάγονται σε κλειστό χώρο, π.χ. όπως η κολύµβηση, η τεχνική κολύµβηση και τη 

διεξαγωγή αγώνων. ∆ιαθέτει κλειστή κολυµβητική δεξαµενή 25,00µχ 14,00µ, ανοιχτή 

κολυµβητική δεξαµενή καθώς επίσης και κερκίδες µε τις θέσεις των θεατών και υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλητών, της διοίκησης και του κοινού. Οι κερκίδες των 

θεατών και η αγωνιστική κολυµβητική δεξαµενή είναι στον ίδιο ενιαίο  χώρο.  

Το κλειστό κολυµβητήριο είναι κατασκευασµένο από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 

παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα συντήρησης λόγω της παλαιότητάς του αλλά και της 

συνεχούς χρήσης από πληθώρα δηµοτών.  

 

. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του έργου 
όπου υπάρχει 
ιδιοκτησία 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 
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    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνική  Έκθεση του έργου  

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά την µερική ανακαίνιση του κλειστού κολυµβητηρίου 

στην «Μπάρα» Τρικάλων.  

Το κλειστό κολυµβητήριο του ∆ήµου Τρικκαίων εξυπηρετεί τα αθλήµατα που υγρού 

στίβου που διεξάγονται σε κλειστό χώρο, π.χ. όπως η κολύµβηση, η τεχνική κολύµβηση και τη 

διεξαγωγή αγώνων. ∆ιαθέτει κλειστή κολυµβητική δεξαµενή 25,00µχ 14,00µ, ανοιχτή 

κολυµβητική δεξαµενή καθώς επίσης και κερκίδες µε τις θέσεις των θεατών και υποστηρικτικές 

εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλητών, της διοίκησης και του κοινού. Οι κερκίδες των 

θεατών και η αγωνιστική κολυµβητική δεξαµενή είναι στον ίδιο ενιαίο  χώρο.  

Το κλειστό κολυµβητήριο είναι κατασκευασµένο από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 

παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα συντήρησης λόγω της παλαιότητάς του αλλά και της 

συνεχούς χρήσης από πληθώρα δηµοτών.  

      Στον αγωνιστικό χώρο που περιλαµβάνει την κλειστή κολυµβητική δεξαµενή και τις 

κερκίδες των θεατών οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

• Καθαίρεση κουφωµάτων εσωτερικών και εξωτερικών και τοποθέτηση νέων υαλοστασίων 

αλουµινίου µε θερµοδιακοπή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή 

κατακόρυφο άξονα ή συρόµενα, χρώµατος επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας 

• Aντικατάσταση όλων των υαλοπινάκων µε νέους laminated µε ενεργειακή επίστρωση 

διπλούς θερµοµονωτικούς, laminated συνολικού πάχους 24mm – laminated κρύσταλλο 6mm, 

κενό 12mm, laminated 6mm και κατασκευή προστατευτικών σιδεριών σε όλα τα κουφώµατα.  

• Αποξήλωση των µεταλλικών στοιχείων και των διαφώτιστων φύλλων επιστέγασης από 

πολυκαρβονικά φύλλα και αντικατάσταση αυτών µε πάνελ πολυουρεθάνης 5cm σε συνδυασµό 

µε νεά πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 20mm για φυσικό φωτισµό. 

• Αντικατάσταση της πλαστικής εσχάρας του περιµετρικού καναλιού υπερχείλισης 

• Κατασκευή δεξαµενής εξισορρόπησης 25µ3 από οπλισµένο σκυρόδεµα, αναµόρφωση των 

δικτύων ανακυκλοφορίας του κολυµβητηρίου και σύνδεσή τους µε την δεξαµενή. 
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• Αντικατάσταση των βατήρων εκκίνησης µε νέους, νέας τεχνολογίας κατασκευή εξ’ 

ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι βατήρες θα πρέπει να µπορούν να δεχτούν το νέο 

σύστηµα εκκίνησης ύπτιου (όπως αυτό περιγράφεται στις οδηγίες της FINA) χωρίς καµµία 

τροποποίηση ή παρέµβαση σε αυτούς  

• Θα γίνει η προµήθεια συστήµατος εκκίνησης ύπτιου  το οποίο θα πρέπει να είναι σύµφωνο 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές της F.I.N.A.. Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υλικά 

ανθεκτικά στην οξείδωση και τα χηµικά του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής. Θα πρέπει να 

είναι συµβατή µε τους βατήρες εκκίνησης και έτοιµο προς χρήση 

• Θα αντικατασταθούν µερικώς οι  αντικυµατικοί δίσκοι διαδροµών και οι πλωτήρες διαδρόµων 

και θα γίνει πλήρης αντικατάσταση µίας αντικυµατικής διαδροµής. 

• Θα αντικατασταθούν οι σκάλες του που χρησιµοποιούνται για την κάθοδο των αθλούµενων 

στην κολυµβητική δεξαµενή µε νέες από σκληρό PVC (πολυπροπυλένιο), µε ιδιαίτερη αντοχή 

στον ήλιο, στο χλώριο και στο νερό, πλάτους 30cm και πάχους 23mm 

• Θα διαχωριστεί η κολυµβητική δεξαµενή µε τις κερκίδες για λόγους ασφαλείας έτσι ώστε να 

µην είναι εφικτή η απευθείας πρόσβαση από τη µία περιοχή στην άλλη. 

 

Στους υποστηρικτικούς-βοηθητικούς χώρους θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• ∆ηµιουργία εισόδου τύπου reception για την καταγραφή και έλεγχο των εισερχόµενων 

πολιτών. 

• Καθαίρεση υφιστάµενης πλακοστρώσης δαπέδου στο χώρο των αποδυτηρίων και 

επίστρωση νέων πλακιδίων  

• Μερική καθαίρεση επίστρωσης τοίχου και επενδύση µε νέα πλακίδια όπου κριθεί 

απαραίτητο. 

• Αντικατάσταση θυρών αποδυτηρίων µε πόρτες από panel αλουµινίου  

• Κατασκευή ξύλινων ερµαρίων και πάγκων από αλουµίνιο στους χώρους ένδυσης και 

απόδυσης 

• Αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των wc γυναικών 

και ανδρών 

• Επιχρίσµατα όπου θα απαιτηθεί. 

• Ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών. 

• Χρωµατισµοί εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. 

Όσον αφορά την προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ σύµφωνα µε την ΥΠ. Α. 52487/15-1-2002 (ειδικές 

ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα κτίριο) και επικουρικά µε τον οδηγό 

ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους». 
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• ∆ηµιουργία τουαλέτας κατάλληλα διαµορφωµένης και µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για κάθε 

κατηγορία χρηστών συµπεριλαµβανοµένων και των εµποδιζόµενων ατόµων σε αποδυτήρια 

γυναικών και ανδρών. Στους υπάρχοντες χώρους υγιεινής γυναικών –ανδρών θα γίνει 

συνένωση  δύο WC για τη δηµιουργία ενός WC AMEA. Ευκρινής σήµανση µε τη χρήση του 

∆ιεθνούς Συµβόλου πρόσβασης (∆ΣΠ) και του συµβόλου “WC”. 

• Στους χώρους λουτρού δηµιουργία ντουζ για ΑΜΕΑ και µε τον απαραίτητο εξοπλισµό σε 

αποδυτήρια γυναικών και ανδρών. O χώρος του ντουζ θα είναι συνεπίπεδος µε το υπόλοιπο 

δάπεδο, η οµαλή απορροή του ύδατος θα εξασφαλίζεται µε τη διαµόρφωση κλίσεων που θα 

οδηγούν σε σιφώνι. 

• Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικού αναβατορίου πισίνας για ΑΜΕΑ 

• Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής θα είναι ισόπεδη. Όπου θα υπάρχει αναπόφευκτη 

υψοµετρική διαφορά αυτή θα καλύπτεται µε κεκλιµένα επίπεδα µόνιµα ή και προσωρινά µε 

µέγιστη κλίση 5% και οι απαραίτητοι χειρολισθήρες.  

 

Όσον αφορά τις εργασίες ΗΜ: 

1. Ανακατασκευή δικτύου σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής των λεβήτων θέρµανσης.  

2.   Αποξήλωση των δύο συλλεκτών θέρµανσης, προσαγωγής και επιστροφής, καθώς και όλων 

των δικλείδων στο λεβητοστάσιο και αποµάκρυνση τους. Κατασκευή από µαύρο 

χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή νέων συλλεκτών όµοιων κατασκευαστικά µε τους υπάρχοντες. 

Προµήθεια και εγκατάσταση νέων βανών φλαντζωτών χυτοσιδηρών ή σφαιρικών χαλύβδινων 

επίσης όµοιων µε τις υπάρχουσες.  

3. Ανακατασκευή από µαύρη λαµαρίνα των δύο καπναγωγών των λεβήτων 

4. Συντήρηση πλακοειδούς εναλλάκτη Sondex A/S ισχύος 400 kW, ο οποίος χρησιµοποιείται 

για την θέρµανση του νερού της εσωτερικής κολυµβητικής δεξαµενής 

5. Αντικατάσταση του θερµαντήρα Ζ.Ν.Χ. χωρητικότητας 2000 λίτρων, οριζόντιας τοποθέτησης, 

µε σωληνωτό εναλλάκτη ισχύος 150 kW, εγχώριο, σύµφωνο µε τις  Ελληνικές  Προδιαγραφές  

και  φέροντα  επ'  αυτού  το  σήµα ποιότητας CE, 

6. Καθοδική προστασία µη εµβαπτιζόµενου ανοδίου όλων των δικτύων που περιλαµβάνουν 

σωλήνες ή συσκευές διαφορετικών µετάλλων (π.χ. χάλκινους εναλλάκτες), 

7. Εγκατάσταση συσκευής αποσκλήρυνσης του Ζ.Ν.Χ. πριν από την είσοδο του κρύου νερού 

στον θερµαντήρα του Ζ.Ν.Χ.. Η λειτουργία της θα στηρίζεται στην διαδικασία ανταλλαγής ιόντων 

8. Κατασκευή δικτύου ανακυκλοφορίας στο δίκτυο Ζ.Ν.Χ. µε µαύρους χαλυβδοσωλήνες 

κατάλληλης διαµέτρου, θερµοµονωµένους, συνολικού µήκους 140 m µετά των διακλαδώσεων. 

9. Θερµοµόνωση δικτύων Ζ.Ν.Χ. και δικτύων θέρµανση. 
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10. Τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωµιωµένου 

Φ 1/2 ins. 

11. Ανακατασκευή δικτύου προσαγωγής νερού από τις αντλίες ανακυκλοφορίας προς την 

κολυµβητική δεξαµενή και τα στόµια προσαγωγής. 

12. Εγκατάσταση δύο προφίλτρων στις δύο αντλίες του κυκλώµατος ανακυκλοφορίας της 

εσωτερικής δεξαµενής κολύµβησης.  

13. Προµήθεια και εγκατάσταση τριφασικής αντλίας 30m3/h, ισχύος 3HP µε προφίλτρο, σε 

αντικατάσταση της εκτός λειτουργίας αντλίας, στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας της εξωτερικής 

πισίνας. 

14. Εγκατάσταση δικτύου ανακυκλοφορίας των επιφανειακών νερών της εξωτερικής πισίνας. 

Συµπεριλαµβάνεται η εγκατάσταση έξι επιφανειακών απορροφητήρων  (skimmers), η σύνδεσή 

τους σε νέο δίκτυο σωλήνων PVC και η κατασκευή υπόγειας νέας γραµµής διαµέτρου Φ90 από 

την πισίνα µέχρι το µηχανοστάσιο µήκους 130m. 

15. Αντικατάσταση όλων των φλαντζωτών ή κολλητών δικλείδων από PVC των δικτύων µεγάλης 

και µικρής δεξαµενής κολύµβησης. 

16. Συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων στον χώρο του κολυµβητηρίου. Αφορά πέντε 

κλιµατιστικές µονάδες ισχύος 50.000kcal/h εκάστη 

17. Αντικατάσταση υπαρχόντων προβολέων µε προβολείς νέας τεχνολογίας LED. Αφορά τους 

υπάρχοντες οκτώ προβολείς 1.000W στο χώρο του κολυµβητηρίου 

18. Σύστηµα ηλεκτρόλυσης άλατος που παράγει υποχλωριώδες νάτριο in situ. Το σύστηµα 

πρέπει να είναι σε θέση να παράγει και να καλύπτει αυτόνοµα τις ανάγκες της κολυµβητικής 

δεξαµενής σε απολυµαντικό παράγοντα, χωρίς δηλαδή επικουρικά µέσα υγρού ή/και στερεού 

χλωρίου. Απαιτείται µηχάνηµα δυνατότητας παραγωγής 1000 gr/h µε τρεις συνολικά µονάδες 

παραγωγής, αντίστοιχα δηλαδή των ήδη προδιαγεγραµµένων φίλτρων 

19. Συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των σηµείων απολύµανσης των ποδιών των 

λουόµενων ήτοι: Ανακατασκευή των δικτύων πλήρωσης και εκκένωσης των σηµείων που 

περιέχουν απολυµαντικό διάλειµµα 

20. Κατασκευή ανεξάρτητου χώρου για την αποθήκευση των χηµικών.  

21. Ανακατασκευή Γενικού ηλεκτρικού πίνακα παροχής Νο 4, η οποία περιλαµβάνει, επισκευή 

και χρωµατισµό του τετράφυλλου µεταλλικού ερµαρίου και αντικατάσταση των φθαρµένων 

εξωτερικών διακοπτών και κοµβίων λειτουργίας 

22. Προµήθεια και εγκατάσταση νέων κυκλοφορητών νερού και αποξήλωσης των παλιών. 
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 Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία όπως ορίζονται 

στη ∆ιακήρυξη, Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε, τους 

Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.), τις προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O καθώς και , τις έγγραφες και προφορικές 

Εντολές της Υπηρεσίας και  το  Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  έργων» (Κ∆Ε), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την, µε 

αριθµό, ΤΥ-∆ε/Φ550/ΟΙΚ26931 Απόφαση Υπ. Π.Θ. (Έγκριση τεύχους «Κλειστά 

κολυµβητήρια») και µε τους κανόνες που ορίζονται από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Κολύµβησης 

(FINA). 

 

• Με την παρούσα µελέτη το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο 

ποσόν των 393.535,79€ ήτοι 313.325,32€ εργασίες και απρόβλεπτα, 4.042,25€ 

αναθεώρηση και 76.168,22€ Φ.Π.Α. 

 

• Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων. 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

� Οικοδοµικές εργασίες 

� Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

� Υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  µελέτης. 
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2.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργων αθλητισµού   

• Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. 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) : 

1) Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

2) Ιδιαιτερότητες στην στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

Θα προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 

3) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

 

4) Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
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5) Υφιστάµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

∆εν υπάρχουν λόγω θέσης του έργου. 

6) Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

 

7) 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  

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου. 
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     ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

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 : 

• 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. 
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• 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 : 

1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 

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

ή οξειδωµένα αντικείµενα και 

4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης ή βελτίωσης. 

 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 
 
 

  

 

 

  
 

  Τρίκαλα, 29/09 / 2016 

    

             Τρίκαλα, 29/ 09/ 2016 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

   

Αφροδίτη Κωτή  Φανή Τσαπάλα 

Πολ. Μηχ/κός   Αρχ.Μηχανικός 

   

          Αθανάσιος Μισιάκας   

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος   

   

 
 


