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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                        
 
 
 
                                           ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
    Στόχος αυτού του έργου είναι η αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων 

της ΔΑΟΚ στο παράρτημα Διοικητηρίου (τέρμα Ομονοίας) και η συντήρηση 

των εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών (κτίρια γραφείων εντός της πόλης των Σερρών και 

περιφερειακά γραφεία Ροδόπολης, Σιδηροκάστρου, Ηράκλειας, Νιγρίτας και 

Νέας Ζίχνης). 

     Αρχικά θα αντικατασταθούν τα Θερμαντικά Σώματα FCU, με νέα, στους 

χώρους των γραφείων της ΔΑΟΚ στο ισόγειο του παραρτήματος 

Διοικητηρίου, ώστε να αναβαθμιστεί η απόδοση λειτουργίας των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης συνολικά. Μετά τον 

έλεγχο που θα γίνει από τον ανάδοχο και από τους οριζόμενους υπαλλήλους 

επίβλεψης του έργου, θα καταγραφούν τα FCU της ΔΑΟΚ για να 

εγκατασταθούν αντίστοιχα θερμαντικά σώματα τόσο σε αποδόσεις θέρμανσης 

/ψύξης, όσο και σε διαστάσεις. Πριν την εγκατάσταση των Θερμαντικά 

Σώματα FCU, η επιβλέπουσα υπηρεσία θα εγκρίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

τους και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην προσκόμισή τους. 

Όπου απαιτηθεί θα γίνει μετατροπή του δικτύου σωληνώσεων για να 

τοποθετηθούν τα FCU έντεχνα και χωρίς να εμποδίζουν την λειτουργικότητα 

των γραφείων. 

   Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων της ΠΕ 

Σερρών, θα γίνει συντήρηση των γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης – 

ψύξης, καθαρισμός των λεβήτων και ρύθμιση καύσης των καυστήρων, θα 

γίνει έλεγχος λειτουργίας των δοχείων διαστολής, των ασφαλιστικών 

συστημάτων και των συστημάτων πλήρωσης. Επίσης, όπου χρειαστεί θα 

γίνουν οι ανάλογες μετατροπές των σωληνώσεων και εγκαταστάσεις νέων 

δικτύων θέρμανσης ώστε να αυτοματοποιηθούν και να αυτονομηθούν στο 

βέλτιστο τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με τις ανάγκες 
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λειτουργίας των γραφείων της ΠΕ Σερρών. 

     Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης στις Η/Μ εγκαταστάσεις θέρμανσης 

– ψύξης που διαπιστώσει ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την ομάδα 

επίβλεψης. Οποιαδήποτε επέμβαση αποκατάστασής βλάβης γίνεται με το 

κατάλληλο προσωπικό μετά από εντολή της ομάδας επίβλεψης. Όπου 

απαιτείται να γίνει επέμβαση, επέκταση ή μετατροπή των Η/Μ εγκαταστάσεων 

θέρμανσης – ψύξης, δηλαδή τοποθέτηση επιπλέων θερμαντικών σωμάτων, 

επέκταση της κεντρικής θέρμανσης μετατροπή αυτοματισμών, επισκευή 

διαρροών κτλ, θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.  

    Με το κονδύλιο των απολογιστικών θα πληρωθούνε εργασίες οι ποίες δεν 

κατονομάζονται και είναι δύσκολο να προβλεφθούν όπως μονώσεις 

σωληνώσεων (armaflex), απαγωγοί αέρα κλειστών χώρων, ειδικά εξαρτήματα 

δικτύων θέρμανσης/ψύξης κτλ.  
 
 
 
 
 
                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                          
             ΣΕΡΡΕΣ     20   /   07    / 2021                            
          Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ.Π.              
 
 
 
             ΤΕΛΠΙΖΟΥΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ                                     
         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α’ β.                        
 

               ΣΕΡΡΕΣ    20  /   07 / 2021                            
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ             
 
 
 
 
              ΖΙΓΚΙΡΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α’ β.                        
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Απόφαση οικ. 456962(4355)/21-07-2021                  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες    21  /  07  / 2021 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. 
α.α. 

 
 
 
                ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α’ β.                        
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