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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ Ε'  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

Σχετικά µε την ορθή λειτουργία της  Ε΄ κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα, θα  πρέπει άµεσα να 

πραγµατοποιηθεί  σύµβαση εργασίας µε υδραυλικό για την τεχνική υποστήριξη όλης 

της κατασκηνωτικής περιόδου. Το προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήµος δεν µπορεί να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες της κατασκήνωσης, διότι το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου από 

Βαρνάβα µέχρι Ν. Μάκρη είναι µεγάλο, πεπαλαιωµένο και παρουσιάζει καθηµερινά 

βλάβες µε αποτέλεσµα το προσωπικό να απασχολείται συνεχώς για τις επισκευές, 

επίσης η υπηρεσία ύδρευσης λειτουργεί επί 24ωρου και απαιτείται επιπλέον 

προσωπικό. 

  Οι ιδιαιτερότητες των παιδιών που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση επιβάλουν, την 

µόνιµη παρουσία υδραυλικού,  κατά την διάρκεια όλης της κατασκηνωτικής περιόδου ( 

1/6 έως 30/9/2017). 

 Η εργασία του θα περιλαµβάνει τις τυχόν αποφράξεις ή επισκευές και την συντήρηση 

του δικτύου όλης της κατασκήνωσης. Επίσης θα µεριµνά µαζί µε τον ηλεκτρολόγο της 

κατασκήνωσης για την ορθή λειτουργία των αντλιών και γεννητριών για την πυρόσβεση.   

Οι εργασίες θα λαµβάνουν χώρα µε µέριµνα και µέσα του αναδόχου. 

   Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Πυρόσβεση : 

• Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών πυροσβεστικών φωλιών. 

• Αλλαγή πυροσβεστικών φωλιών όσων έχουν σαπίσει. 

• Αλλαγή λάστιχων όσων έχουν τρυπήσει. 

• Αλλαγή κανονιών αν είναι χαλασµένα.  

• Αλλαγή βανών. 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩN 
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Οικίσκοι : 
• Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των οικίσκων. 

• Αλλαγή φλοτέρ, φούσκες, µπουτόν, σπιράλ, βάνες, βίδες για τα καζανάκια. 

• Αλλαγή µηχανισµών βρύσης, σπιράλ, ντουζ, τηλέφωνα ντουζ, και αλλαγή βρύσης 

όπου χρειάζεται. 

• Αλλαγή σπιράλ, βανών, βρύσες, σιφώνια για τους νιπτήρες. 

• Αποφράξεις σιφονιών. 

Μαγειρεία: 

• Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των µαγειρείων. 

• Αλλαγή των σπιράλ, µηχανισµών βρύσης, βανών και σιφονιών. 

• Αλλαγή αντλίας, αντεπίστροφα πλυντηρίου πιάτων. 

 

Λοιπές εγκαταστάσεις: 

• Έλεγχος και συντήρηση του αντλιοστασίου, αλλαγή βανών και ιµάντων. 

• Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, συµπεριλαµβανοµένων 

και τις διορθώσεις κάθε απαιτούµενης βλάβης καθώς και την σωστή λειτουργία αυτών. 

• Αποφράξεις σιφονιών και φρεατίων εκτός αν χρίζουν ειδικού εξοπλισµού αποφράξεων 

λόγω των ριζών που φράζουν το δίκτυο. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 8.500,00 € µε το Φ.Π.Α.. 

Τα υλικά που απαιτούνται για τις ανωτέρω εργασίες, έχουν προβλεφθεί στην 
µελέτη προµήθειας υλικών ύδρευσης που έχει συντάξει η ∆ιεύθυνση τεχνικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου. Το κόστος για την εκτέλεση των παρεχόµενων εργασιών θα 
καλυφθεί από χρηµατοδότηση του Υπουργείου για την κατασκήνωση και έχει 
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου στον Κ.Α. 15.6482.01. 
οικονοµικού έτους 2017. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η εκτέλεση των αναφερόµενων εργασιών θα γίνει άµεσα και θα παραληφθεί από 

την   αρµόδια επιτροπή.  

Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων εργασιών θα γίνει µετά την έκδοση από 

τον ανάδοχο των νόµιµων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηµατικών 

ενταλµάτων από τον ∆ήµο. 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  

Απευθείας Ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές 

ισχύουν. 

 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια υδραυλικού. 
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∆ήλωση ότι υπάρχει εµπειρία και εξειδίκευση. 

Με την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου θα ξεκινάει η προετοιµασία κλεισίµατος των 
εγκαταστάσεων για όλο το δίκτυο παροχής νερού., και καταγραφή των προβληµάτων 
ώστε να προγραµµατιστεί η συντήρηση και επισκευή. 

Είναι επιβεβληµένη η εικοσιτετράωρη επίβλεψη του υδραυλικού καθώς και η 

διαµονή του στην κατασκήνωση καθ όλη την διάρκεια του κατασκηνωτικού 

προγράµµατος από ( 1/6 έως 30/9/2017). 

 

Μαραθώνας  18/05/2017 

 

Εγκρίθηκε 

Ο προϊστάµενος ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Μιχάλης Τσαγλιώτης 

Ο Συντάξας 

Ο  προϊστάµενος  του τµήµατος 

υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων 

 

Παναγιώτης Ηλίας 
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