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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

 
Η υπηρεσία αφορά την συντήρηση των σιντριβανιών στην Τ.Κ Βροντούς στην Δ.Ε Δίου. 

Οι επισκευές που απαιτούνται να γίνουν στα σιντριβάνια της πλατείας του Δ.Δ Βροντούς ταξινομούνται ως 

εξής: 

1. Υδραυλικά 

2. Ηλεκτρολογικά 

3. Αντλίες 

4. Οικοδομικά 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

Αυτή τη στιγμή το υδραυλικό κύκλωμα έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία. Λείπουν πολλά ακροφύσια αφρού, 

ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει σπάσει και το pvc τμήμα του πίδακα. Συγκεκριμένα 30 πίδακες είναι 

ολοσχερώς ή μερικώς κατεστραμμένοι. Από τους υπάρχοντες αρκετοί δε διαθέτουν ακροφύσια αφρού (στη 

θέση τους υπάρχουν ιδιοκατασκευές). Εντός του εγκιβωτισμένου στην πλάκα του σιντριβανιού συλλέκτη, από 

τα σπασμένα σημεία (που στις περισσότερες περιπτώσεις σπάσανε στο επίπεδο του σκυροδέματος ή και κάτω 

από αυτό) έχει εισχωρήσει λάσπη. 

Με την υπάρχουσα κατάσταση είναι αδύνατο να πρεσαριστεί το δίκτυο ή έστω να πληρωθούν οι  λεκάνες για 

να δοκιμαστεί η στεγανότητα της υδραυλικής εγκατάστασης και των σκυροδετημένων λεκανών. 

Όλες οι βάνες είναι μη λειτουργικές, καθώς από άλατα ή λόγω άλλων αιτιών έχουν κολλήσει σε μία θέση. Λόγω 

των ανωτέρων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα.  

Εντός του μηχανοστασίου ο συλλέκτης να τροποποιηθεί για να υποστηρίξει το νέο τρόπο λειτουργίας. Οι 11 

πίδακες στη χαμηλότερη λεκάνη του σιντριβανιού καθώς και ο συλλέκτης τροφοδοσίας αυτών να δημιουργηθεί 

από την αρχή. 

Να καθαριστούν οι λεκάνες των σιντριβανιών από τη λάσπη και τα φύλλα. Να αφαιρεθούν στο μέτρο του 

εφικτού, οι ρύποι από τους PVC συλλέκτες. Να σπάσει η πλάκα του σιντριβανιού γύρω από τις κομμένες σύριζα 



σωλήνες μέχρι να βρεθεί «υγιές» τμήμα του δικτύου και να αποκατασταθούν πλήρως οι πίδακες (το pvc τμήμα 

αυτών). Να εγκατασταθούν και θα ρυθμιστούν τα ακροφύσια αφρού που υπάρχουν. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Όλα τα φωτιστικά είναι μη λειτουργικά. Οι γραμμές τροφοδοσίας σε κρίσιμα σημεία παρουσιάζουν φθορές που 

τις καθιστούν επικίνδυνες. Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρικών δικτύων και επισκευή ηλεκτρικού πίνακα. 

Να αντικατασταθούν όλες οι γραμμές τροφοδοσίας των φωτιστικών στα κεντρικά σιντριβάνια, με γραμμές 

neopren καλωδίων 2Χ10mm2 και καινούργια σφραγισμένα κυτία διακλάδωσης / σύνδεσης. Οι γραμμές 

παροχής σταδιακά να  μειώνονται σε μικρότερες διατομές για να καταλήξουν σε κάθε φωτιστικό με καλώδιο 

2Χ1,5mm2. 

Να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες γραμμές τροφοδοσίας στα 2 μεμονωμένα σιντριβάνια. Επισκευή και επαναφορά 

σε πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρικού πίνακα (θερμομαγνητικά κλπ.).  

Επισκευή και αντικατάσταση φωτιστικών και προμήθεια και εγκατάσταση LED λαμπτήρων. Τα φωτιστικά 

σώματα να επιδιορθωθούν και να προμηθευτούν απαραίτητα εξαρτήματα για να αντικατασταθούν αυτά που 

λείπουν και να αντικατασταθούν με καινούργια όσα είναι τελείως κατεστραμμένα.  

Τα φωτιστικά σώματα στα κεντρικά σιντριβάνια να λειτουργήσουν με λάμπες 10 έως 15w/12v,  ενώ τα 

μεμονωμένα σιντριβάνια με λάμπες ισχύος έως 10w/24v. Όλες οι λάμπες θα είναι led χαμηλής κατανάλωσης, 

PAR38 ή PAR 56. 

 Να αντικατασταθούν οι μετασχηματιστές με κατάλληλους για τις νέες τάσεις λειτουργίας. 

ΑΝΤΛΙΕΣ 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 αντλίες 3 ΗΡ και 5 αντλίες 4 ΗΡ. Οι συγκεκριμένες αντλίες είναι φυγοκεντρικές 

αντλίες επιφανείας και βρίσκονται στο κτιστό μηχανοστάσιο. Οι σωλήνες που συνδέουν το συλλέκτη 

αναρρόφησης με το φρεάτιο του σιντριβανιού στο κάτω άκρο τους εμφανίζουν φθορές ή είναι τελείως 

κατεστραμμένες.  

Αντικατάσταση των αντλιών του μηχανοστασίου που τροφοδοτούν το κεντρικό σιντριβάνι με καινούργιες 

υποβρύχιες αντλίες.  

Οι υποβρύχιες αντλίες να είναι ανοξείδωτες ώστε να μπορούν να δουλέψουν ακόμα και με την παρουσία άμμου 

σε μέγιστη περιεκτικότητα 100 gr/m3. Να διαθέτουν στην έξοδό τους ενσωματωμένη, αποσπώμενη βαλβίδα 

αντεπιστροφής. 

Οι υποβρύχιες αντλίες να περιλαμβάνουν και ειδικά χιτώνια για την ψύξη τους, καθώς και στηρίγματα για την 

λειτουργία τους σε οριζόντια θέση.  

Το χιτώνιο έκαστης αντλίας να είναι ειδικής κατασκευής για να μπορεί, εύκολα, να αποσπαστεί η αντλία από 

τον κινητήρα για την απαραίτητη μηνιαία συντήρησή της και καθαρισμό της από τα άλατα. Το χιτώνιο να είναι 

ανοξείδωτο.  

Στα 2 μεμονωμένα σιντριβάνια θα τροφοδοτηθούν με ίδιου τύπου αντλίες τύπου saer που θα βρίσκονται στο 

χώρο του μηχανοστασίου. 

Οι αντλίες που θα εγκατασταθούν να είναι, ανοξείδωτες, διαμέτρου 6’’ με κινητήρα 7,5 ΗΡ (1 νούμερο 

μεγαλύτερος από τον «τυπικό» κινητήρα που «φοράει» η αντλία) ευρωπαϊκής προέλευσης, και θα αποδίδουν 

70 m3/h σε 12,4 mws και 75 m3/h σε 10,0 mws. Αυτές είναι και οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του 

σιντριβανιού υπό κανονικές συνθήκες. 



Για την εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών πέραν της ανακατασκευής που θα γίνει στο μηχανοστάσιο για 

να είναι συμβατός ο νέος συλλέκτης με τον καινούργιο τρόπο λειτουργίας θα πρέπει να γίνουν κάτω από τη 

γέφυρα τα εξής: 

Δημιουργία συλλέκτη κατάθλιψης, με pvc εξαρτήματα 16 atm, στην έξοδο των 2 αντλιών με πρόβλεψη για 

στόμιο εκκένωσης του σιντριβανιού (με την προσθήκη, από το χρήστη, ενός εύκαμπτου αγωγού). Το στόμιο 

αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ως αναμονή για επιπλέον αντλία που θα μπορεί να εγκατασταθεί επικουρικά στις 

προβλεπόμενες 2 σε δεύτερο χρόνο, ώστε να μεταβληθεί το ύψος εκτίναξης των πιδάκων ή να αντιμετωπιστούν 

απρόβλεπτοι παράγοντες που δεν είναι εφικτό να ληφθούν υπ’ όψιν στη μελέτη, όπως λ.χ. έντονες επικαθήσεις 

αλάτων σε μη προσβάσιμα σημεία του υδραυλικού δικτύου που θα αλλάξουν κάποια στιγμή ριζικά τη διατομή 

των αγωγών άρα και το συνολικό μανομετρικό λειτουργίας.  

Επιδιόρθωση και επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση των κάτω άκρων των σωληνώσεων αναρρόφησης. Για 

να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, οικοδομικές εργασίες (πλέον των υδραυλικών) και 

συγκεκριμένα να αφαιρεθεί τμήμα της σκυροδετημένης πλάκας του σιντριβανιού, στη συνέχεια να 

αποκατασταθεί και στη συνέχεια να μονωθεί. 

Για την εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών ενδεχομένως να απαιτηθούν και οικοδομικές εργασίες όπως 

ξύσιμο της πλάκας έδρασης αυτών κατά κάποια εκατοστά, επιπεδοποίηση της και μόνωση αυτών των σημείων. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Στην παρούσα φάση ο χώρος των σιντριβανιών χρίζει γενικής καθαριότητας και επιπλέον τις παρακάτω 

εργασίες:  

• Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών σιντριβανιών. 

• Αστάρωμα εσωτερικών επιφανειών σιντριβανιού. 

• Βαφή (2 χέρια) εσωτερικών επιφανειών σιντριβανιού με χρώμα πισίνας 2 συστατικών. 

• Εργασία εφαρμογής βερνικιού στις πέτρες της κεντρικής υδατόπτωσης.  

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV:77313000-7.  

Η εργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις: 

-Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 377 § 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016. 

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

-Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η δαπάνη της εργασίας είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 

οικονομικό έτος 2021 στον Κ.Α. 30.6262.0052 με υπάρχουσα πίστωση 24800 €. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Υδραυλικές εργασίες 23 ημέρες 150,00 € 3.450,00 € 

2 
Υδραυλικά Υλικά (ακροφύσια, σωλήνες PVC 

κλπ.) 
  1.750,00 € 1.750,00 € 



3 

Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης 

ηλεκτρικών δικτύων και επισκευή ηλεκτρικού 

πίνακα 

10 ημέρες 150,00 € 1.500,00 € 

4 

Ηλεκτρολογικό υλικό για την επισκευή και 

αντικατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων και την 

επισκευή ηλεκτρικού πίνακα (καλώδια neopren 

διαφόρων διατομών, κυτία διακλάδωσης, κυτία 

σύνδεσης κλπ.) 

  500,00 € 500,00 € 

5 
Εργασία επισκευής και αντικατάστασης 

φωτιστικών και εγκατάσταση LED λαμπτήρων 
18 ημέρες 150,00 € 2.700,00 € 

6 
Υλικά επισκευής και αντικατάστασης 

φωτιστικών και προμήθεια   LED λαμπτήρων 
  1.200,00 € 1.200,00 € 

7 Προμήθεια υποβρύχιες αντλίες 3 τεμ. 1.550,00 € 4.650,00 € 

8 Εργασίες εγκατάστασης των αντλιών 12 ημέρες 150,00 € 1.800,00 € 

9 Οικοδομικές εργασίες 8 ημέρες 150,00 € 1.200,00 € 

10 
Υλικά βαφής (βερνίκι και χρώμα πισίνας 2 

συστατικών) 
  1.250,00 € 1.250,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     20.000,00 € 

  Φ Π A 24%     4.800,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     24.800,00 € 

 

 

Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης. 

 

CPV:77313000-7. 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 


