
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,, 
αφορά σε μακροσκοπικό έλεγχο και επιθεώρηση της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου.  
Ο Δήμος Αμφιλοχίας, διερευνά την παραχώρηση του πρώην δημοτικού σχολείου Μενιδίου σε τοπικούς 
πολιτιστικούς φορείς. Προκειμένου για την επανάχρηση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου 
Μενιδίου, πρέπει να γίνει μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, για τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών ή 
φθορών που ενδέχεται να επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση και την ασφαλή χρήση της 
εγκατάστασης. 
Συγκεκριμένα θα γίνει 
Ηλεκτρολογικά: 

 Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων. 
 Έλεγχος της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων ( τηλεφώνων, γραμμών data, tv κλπ.) 
 Έλεγχος του συστήματος γείωσης,  μετρήσεων και αποτελεσμάτων της. 
 Έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας. 
 Έλεγχος ενεργειακής απόδοσης και κλάσης των συστημάτων φωτισμού 

Μηχανολογικά: 
 Έλεγχος απόδοσης καυστήρων/λεβήτων και επανέλεγχος της εγκατάστασης θέρμανσης.  
 Έλεγχος της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης. 
 Έλεγχος της εγκατάστασης   αποχέτευσης. 

Για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων απαιτείται μηχανολόγος/ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μετά από 
αυτοψία, θα παραδοθεί έκθεση ελέγχου, μετρήσεις , προτάσεις αναβάθμισης για κάλυψη απαιτήσεων 
ισχύοντος ΚΕΝΑΚ με  προϋπολογισμό εκτέλεσης εργασιών. 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Μελέτη: «Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου 
Μενιδίου» 

Προϋπολογισμός: 2.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 
ΚΑ 10-6262.004 
CPV  71330000-0  Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού 

 

α/α Περιγραφή εργασίας μ.μ. τιμή δαπάνη 

1 
Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην 
δημοτικού κτιρίου Μενιδίου 

κατ’ 
αποκοπή 1.600  

1.600,00 

   Σύνολο 1.600,00 
   ΦΠΑ 24% 384,00 

   Γενικό 
Σύνολο 1.984,00 



Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι 2.000,00 € και υπάρχει πίστωση στον 
προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6262.004 «Μακροσκοπικός έλεγχος και επιθεώρηση της λειτουργίας των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πρώην δημοτικού κτιρίου Μενιδίου»  

       Αμφιλοχία    12/2/2019 

 
 
 

Η συντάξασα Ο προϊστάμενος του 

Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών 

 

Ρούσση Πηνελόπη Μίλης Γρηγόριος 
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