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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η        Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

 Η προμήθεια και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
εγκατάσταση των νέων ανελκυστήρων περιγράφονται παρακάτω για 
κάθε άρθρο του προϋπολογισμού: 
 
 
Άρθρο 1 
Αποξήλωση όλης της εγκατάστασης παλαιού υδραυλικού 
ανελκυστήρα, δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω. (2 τεμ.) 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες στο φρεάτιο των 
ανελκυστήρων για την αποξήλωση των παλαιών ανελκυστήρων και την 
προετοιμασία για την εγκατάσταση των νέων ανελκυστήρων, όπως και η 
αποξήλωση όλων των παλαιών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων εντός 
του μηχανοστασίου των παλαιών ανελκυστήρων. 
 
 
Άρθρο 2 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. (2 τεμ.) 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και οι 
απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση των νέων οικολογικών 
συνεργαζόμενων ανελκυστήρων και θαλάμων που περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές  και την τεχνική μελέτη. Παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  
 
 
Άρθρο 3 
Λοιπές εργασίες της νέας εγκατάστασης (1 τεμ.) 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δηλαδή για τα παρακάτω: 

 Τοποθέτηση γείωσης εγκατάστασης ανελκυστήρα στον πυθμένα 
του φρεατίου και καθαρισμός του 

 1



 2

 Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκατάσταση της 
νέας παροχής ρεύματος προς τους νέους ανελκυστήρες από τον 
ηλεκτρολογικό πίνακα που έδινε ρεύμα στους παλαιούς 
ανελκυστήρες 

 Εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής παροχής προς το νέο πίνακα 
ελέγχου των συνεργαζόμενων ανελκυστήρων από τον τηλεφωνικό 
κατανεμητή ή το τηλεφωνικό κέντρο του κτιρίου 

 Συντήρηση και ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών θυρών φρεατίου 
με χρώμα επιλογής της επίβλεψης. 

 
 

 
                   Ο Συντάκτης                                                                        H Προϊσταμένη  του Τμήματος 
                                                                                                                 Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 
 
 
 
 
 
 

Σαράντος Γέμελας                                                                       Ευαγγ. Παπαδάκη –Μπιμπή 
          Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ5                                                Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α βαθμό 
       με Β’ βαθμό 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 

Βαγγέλης Φωσκολάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α βαθμό 
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