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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
 
                                      
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 55.000,00 € με το Φ.Π.Α.  

προβλέπεται η επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτίρια της Π.Ε. 

Σερρών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων. Οι εργασίες που 

θα πραγματοποιηθούν, γίνονται στα πλαίσια συντήρησης, επισκευής, αδειοδότησης 

και πιστοποίησης των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων στο Διοικητήριο, στην 

προσθήκη Διοικητηρίου, στο παράρτημα Διοικητηρίου, στην Δ/νση Μετ/ρών και 

Επ/νιών και στο κτίριο της πρώην ΝΕΛΕ. 

Η προέλευση των πιστώσεων είναι από το ΚΑΠ – ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ 

ΣΕΡΡΩΝ έτους 2017 (Κωδ. Έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ17).  

Η παρούσα  Τεχνική  Μελέτη   αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες που απαιτούνται μετά από τις παρατηρήσεις των αρχικών ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων ανελκυστήρων. 

Ενδεικτικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων είναι: 

 

o Έλεγχος ορθής λειτουργίας ανελκυστήρα. 

o Τακτικές συντηρήσεις της εγκατάστασης ανελκυστήρα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, για όλη την διάρκεια εγγύησης του έργου. 

o Τοποθέτηση συστήματος αμφίδρομής επικοινωνίας στον θάλαμο 

ανελκυστήρα. 

o Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού και αυτοματισμών ανελκυστήρα. 

o Έλεγχος των συστημάτων απεγκλωβισμού και αντικατάσταση 

συσσωρευτών. 

o Αντικατάσταση θυρών φρεατίου – θαλάμου. 

ΕΡΓΟ: Επισκευή - συντήρηση 
ανελκυστήρων Π.Ε. Σερρών 
 
ΠΡΟΫΠ:  55.000,00  €. 
 
Κωδ. Έργου. 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ17 
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o Αντικατάσταση κομβιοδόχου. 

o Τοποθέτηση αρπάγης ανόδου ή/και καθόδου. 

o Υδραυλική μονάδας ισχύος. 

o Εξυγίανση απόληξης φρεατίου ανελκυστήρα. 

o Αντικατάσταση – τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων 

(τερματικοί διακόπτες, επιτηρητές φάσεων, φωτιστικών σωμάτων κτλ). 

 

 Με το πέρας των εργασιών όπως αυτά αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, 

προϋπολογισμός, περιγραφικό τιμολόγιο, αναλυτική επιμέτρηση κτλ, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να καταρτίσει Τεχνικό Φάκελο Ανελκυστήρα για την κάθε εγκατάσταση 

ανελκυστήρα αρμοδιότητας της ΠΕ Σερρών. Ο τεχνικός φάκελος θα συνταχθεί 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425, ΦΕΚ 

2604/22-12-2008) εις διπλούν, για την πιστοποίηση της εγκατάστασης ανελκυστήρα 

και την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανελκυστήρων του οικείου Δήμου και θα 

περιλαμβάνει μελέτη ανελκυστήρα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε 

εγκατάστασης. 

Ο ανάδοχος επιπλέον υποχρεούται να αναλάβει όλες τις διαδικασίες των 

συναρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που 

προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου 

ανελκυστήρα. 

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα ελέγξει για την ύπαρξη αναλυτικών οδηγιών 

απεγκλωβισμού σε κάθε μηχανοστάσιο ανελκυστήρα σε συνεργασία με την 

επίβλεψη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες ή οι 

υπάρχουσες έχουν αλλοιωθεί ή δεν είναι ευανάγνωστες, ο ανάδοχος θα προβεί στην 

σύνταξη έντυπων αναλυτικών οδηγιών απεγκλωβισμού που θα τοποθετήσει στο 

μηχανοστάσιο ανελκυστήρα.  

Ο ανάδοχος θα προβεί επίσης στις τακτικές συντηρήσεις όλων των 

εγκαταστάσεων ανελκυστήρων της ΠΕ Σερρών σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, για όλη την διάρκεια εγγύησης του έργου (αρθρ. 171 του Ν. 4412/2016). 

Με το κονδύλιο των απολογιστικών θα πληρωθούνε εργασίες οι ποίες δεν 

κατονομάζονται και είναι δύσκολο να προβλεφθούν όπως κλειδαριές, κλείθρα, 

σύρτες κ.α. μετά από ειδική εντολή προς τον ανάδοχο (αρθρ. 154 παρ. 10 του Ν. 

4412/2016). 

Η περαίωση του έργου θα γίνει με την κατάρτιση και υποβολή Τεχνικού 

Φακέλου που θα περιλαμβάνει μελέτη ανελκυστήρα με τα πραγματικά δεδομένα για 

την κάθε εγκατάσταση, με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των συναρμόδιων 

υπηρεσιών για την πιστοποίηση, την καταχώρησή στο Μητρώο Ανελκυστήρων του 
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οικείου Δήμου κτλ ενώ η παραλαβή του έργου θα γίνει αφού προσκομιστούν τα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας ανελκυστήρα της κάθε εγκατάστασης αρμοδιότητας 

της ΠΕ Σερρών από τον φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων. 
                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                           
               ΣΕΡΡΕΣ    23   /  6  / 2017                                                 ΣΕΡΡΕΣ   23 /  6   / 2017             
              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Π.                                                           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             ΖΙΓΚΙΡΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.                                           ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α’ β. 
  

  

 
 

                         ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
  Απόφαση οικ. 257126/2742   
  Π. Κ. Μ. Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών   

  Σέρρες     23   /  6  / 2017   

  
Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ 

Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ   

  

 
 
 
   

   
                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                

                                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β. 
 


