
                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
  
  

« ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
∆ΗΜΟΥ  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018 ».    
                                                             

Προϋπολογισµός :   645.000,06 € 
                                                                  
Αρ. Μελέτης :    ∆ΚΣ   12 / 2019 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Θα συντηρηθούν τρία πυροσβεστικά συγκροτήµατα στο Πνευµατικό Κέντρο, 
Κολυµβητήριο και ∆ηµαρχιακό Μέγαρο. 

Θα αντικατασταθούν τα πρόφιλτρα, σακόφιλτρα και φθαρµένοι ιµάντες στις 
ΚΚΜ του ∆ηµαρχιακού µεγάρου και του Πνευµατικού Κέντρου. 

Θα αντικατασταθούν βανδαλισµένα φωτιστικά στην Νέα Παραλία.  
Θα πραγµατοποιηθεί συντήρηση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας  
Θα επισκευαστούν διαπιστωµένες βλάβες στους ανελκυστήρες του 

∆ηµαρχιακού και θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια υποχρεωτική πιστοποίησή τους. 
Θα πραγµατοποιηθούν δύο εξαµηνιαίες συντηρήσεις των τριών ψυκτών του 

∆ηµαρχιακού Μεγάρου. Ο συντηρητής των ψυκτών θα πρέπει να έχει την έγκριση 
της αντιπροσωπείας, προµηθεύτριας εταιρίας. 

Θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η συντήρηση του BMS της Νέας 
Παραλίας, του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και η επισκευή του BMS του Πνευµατικού 
Κέντρου.  

Θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια συντήρηση των υποσταθµών µέσης τάσης 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου και Πνευµατικού Κέντρου. 

Θα πραγµατοποιηθεί η συντήρηση του ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους, Η/Ζ, του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου. Ο συντηρητής του Η/Ζ θα πρέπει να έχει την έγκριση της 
αντιπροσωπείας, προµηθεύτριας εταιρίας. 

Θα τοποθετηθεί δεύτερο UPS στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο το οποίο θα πρέπει 
να παραλληλιστεί µε το υφιστάµενο τύπου APC - MGE Galaxy 5500 120kVA 400V. 
Πριν την προµήθεια και τοποθέτηση του δεύτερου-καινούργιου UPS θα πρέπει να 
κατατεθεί στην υπηρεσία βεβαίωση από την APC-SCHNEIDER ELECTRIC, 
κατασκευάστρια εταιρία του υφιστάµενου, σχετικά µε την δυνατότητα παραλληλισµού 
του υφιστάµενου UPS µε το καινούργιο χωρίς πρόσθετες διατάξεις και πρόσθετους 
αυτοµατισµούς µε αποκλειστικό σκοπό την µεγιστοποίηση της αξιόπιστης 
λειτουργίας. Θα γίνει επίσης προµήθεια και τοποθέτηση 30 µπαταριών αυτονοµίας 
τουλάχιστον 10 λεπτών οι οποίες θα φέρουν την έγκριση της προµηθεύτριας εταιρίας 
του καινούργιου UPS. 

Τέλος καθηµερινά θα πραγµατοποιούνται επισκευές των βλαβών που θα 
προκύπτουν κατά την διάρκεια της εργολαβίας. 
 
Ο παραπάνω κατάλογος των εργασιών ενδέχεται να τροποποιηθεί σύµφωνα 

µε τις µεταβολές των αναγκών που µπορεί να διαπιστωθούν από την 

Υπηρεσία, καθώς στο διάστηµα που µεσολαβεί από την εκπόνηση της µελέτης 

µέχρι την έναρξη εργασιών προκύπτουν συχνά νέα προβλήµατα σηµαντικά 

και επείγοντα που χρήζουν άµεσης επέµβασης. 
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Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και ο ανάδοχος 
του έργου θα φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο σε πληµµελή 
λήψη µέτρων ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται κοντά 
από τον χώρο εργασίας, γι’ αυτό θα µεριµνά για την τοποθέτηση σηµάτων κινδύνου 
ηµέρας και νύχτας. 
Ο εργολάβος υποχρεούται χωρίς αµοιβή να λαµβάνει φωτογραφίες πριν και µετά την 
εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης µε δικές του δαπάνες και 
να αποµακρύνει άµεσα τα άχρηστα υλικά από τους χώρους που θα γίνονται οι 
εργασίες. 
 

Στις εργασίες και στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
  
Καθαρισµός χώρου από προϊόντα καθαιρέσεων, ογκώδη, άχρηστα αντικείµενα 
φθαρµένου-χαλασµένου µηχανολογικού εξοπλισµού πχ παλαιά µποιλερ, σώµατα 
κλπ. Συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, αποζηµίωση καθυστέρησης 
φορτηγού και µεταφορά µε οποιαδήποτε µέσα (χέρια,  µηχανικά µέσα κλπ) για 
αποµάκρυνση και απόρριψή τους στους επιτρεπόµενους από τις ∆ηµόσιες αρχές 
χώρους.  
 
Μετά από κάθε εργασία ο ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισµό του χώρου 

εργασίας για την παράδοση του σε άρτια κατάσταση, είτε αυτά αναφέρονται 
ρητά ή όχι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της επίβλεψης και 
να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την τέχνη και 
την επιστήµη. 

 
 
 

Ο Συντάξας                         Ο Προϊστάµενος                    Η Προϊστάµενη ∆/νσης 
           του τµήµατος                 Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 
 
 

     Β. Μπλάτσιος                           Κ. Μηνάδης                           Μ. Ιορδανίδου 
   Μηχ/λόγος Μηχ/κος      Ηλ/λόγος Μηχ/κος                    Αρχιτέκτων Μηχ/κος 
 
 


