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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην εκτέλεση σειράς εργασιών οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
καθώς και των συστημάτων χημικού καθαρισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
Ηλιούπολης. 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής: 

• Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υδραυλικών δικτύων και αποκατάσταση  των 
διαρροών τους  (δηλ. τα περιμετρικά δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής νερού, το 
δίκτυο πλήρωσης , το δίκτυο πυρόσβεσης). Συμπεριλαμβάνεται, πέραν του ελέγχου και η 
αποκατάσταση των δικτύων ( αντικατάσταση τμημάτων δικτύων )  εφ’ όσον απαιτείται  
(π.χ. βάνες, αισθητήρες, μετρητές κλπ) για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης του νερού του 
κολυμβητηρίου  εκτός του λεβητοστασίου  (δηλαδή τα δίκτυα θέρμανσης νερού των 
κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου, περιοδική αποκατάσταση - 
αντικατάσταση ανοδίων  για την αντιμετώπιση των ηλεκτρολύσεων κλπ  και τους 
εναλλάκτες  θερμότητας ). 
Ειδικότερα, για τους εναλλάκτες  ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε Αύγουστο που 
διακόπτεται η λειτουργία του κολυμβητηρίου,   να τους αφαιρει  και να τους 
καθαρίζει  με την χρήση αντλίας για την κυκλοφορία των υλικών καθαρισμού τους 
και να τους επανατοποθετεί έτοιμους για  λειτουργία. 
 

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας υποσταθμού, ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών 
δικτύων  (δηλ. περιμετρικά ηλεκτρικά δίκτυα, πίνακες κίνησης, φωτισμού, 
αυτοματισμού, υποσταθμός και όλα τα επιμέρους τμήματα αυτών). Συμπεριλαμβάνεται, 
πέραν του ελέγχου και η αποκατάσταση των δικτύων                                     ( αντικατάσταση 
τμημάτων)  εφ’ όσον απαιτείται ( π.χ. ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες , ενδεικτικές λυχνίες, 
καλωδιώσεις κλπ)για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

•   Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας αντλιών κολυμβητηρίου (δηλ. αντλίες 
επανακυκλοφορίας , υποβρύχιες αντλίες και λοιπές αντλίες  ). Συμπεριλαμβάνεται, 
πέραν  του ελέγχου και η αποκατάσταση των συστημάτων (αντικατάσταση τμημάτων) εφ’ 
όσον απαιτείται (π.χ. βάνες, μετρητές, αισθητήρες κλπ) για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

 

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων κολυμβητηρίου (δηλ. τα 
συστήματα ανίχνευσης διαρροών χλωρίου, οι μονάδες ρύθμισης χλωρίου – pH, οι 
μονάδες πυρανίχνευσης). Συμπεριλαμβάνεται, πέραν του ελέγχου και η αποκατάσταση 



των συστημάτων (αντικατάσταση τμημάτων ) εφ’ όσον απαιτείται για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 

         Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι παρακάτω  : 
➢ Συστήματα ανίχνευσης διαρροών χλωρίου Περιοδικός έλεγχος, ρύθμιση, 

καθαρισμός και συντήρηση αισθητήρα διαρροής χλωρίου, γραμμής σύνδεσης 
με ηλεκτρονική μονάδα επιτήρησης, συστήματος ψεκασμού νερού, 
ανεμιστήρα. 

➢ Ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης χλωρίου και pH Περιοδικός έλεγχος και 
παρακολούθηση λειτουργίας, καθαρισμός κυψέλης και ηλεκτροδίων και 
ρύθμιση ηλεκτροδίων. 

➢ Ηλεκτρονικές μονάδες πυρανίχνευσης Περιοδικός έλεγχος και παρακολούθηση 
λειτουργίας. 
 

•  Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας συστημάτων φίλτρων κολυμβητηρίου  (δηλ. των 
φίλτρων άμμου και των προφίλτρων αντλιών). Λόγω του ότι τα συστήματα αυτά 
σχετίζονται άμεσα με την υγιεινή και ασφάλεια των λουομένων πρέπει να ελέγχονται 
καθημερινά και να γίνεται άμεση αποκατάσταση με αντικατάσταση των τμημάτων 
τους όταν αυτό απαιτηθεί. Συμπεριλαμβάνεται, πέραν του ελέγχου και η αποκατάσταση 
των συστημάτων (αντικατάσταση τμημάτων) εφ’ όσον απαιτείται για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 

 

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας δοσομετρικών συστημάτων χημικών κολυμβητηρίου 
(δηλ. του δοσομετρικού συστήματος κροκίδωσης, του δοσομετρικού συστήματος 
ρύθμισης pH καθώς και του δοσομετρικού συστήματος αερίου χλωρίου). Θα γίνεται 
καθημερινός συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός, συντήρηση βαλβίδων συλλέκτη 
φιαλών, σωλήνων συλλέκτη, κεφαλών χλωρίωσης, τζιφαριών παροχής χλωρίου και 
των ενισχυτικών αντλιών (booster pumps) των συστημάτων. Λόγω της φύσεως των 
συγκεκριμένων συστημάτων επιβάλλεται , τήρηση αναλυτικού πίνακα τακτικής 
συντήρησης. Συμπεριλαμβάνεται, πέραν του ελέγχου και η  αποκατάσταση των 
συστημάτων ( αντικατάσταση   τμημάτων) , εφόσον απαιτείται και οι αναγκαίες 
ποσότητες υγρού  χλωρίου και των λοιπών χημικών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

 

• Διασφάλιση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του πτυσσόμενου στεγάστρου της 
βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής . Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αφαιρει  και επανατοποθετεί τις θύρες του στεγάστρου σύμφωνα με τις ανάγκες 
λειτουργίας της βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής μετά από εντολή της 
υπηρεσίας .  

 

•  Καθαρισμός των κολυμβητικών δεξαμενών με ειδική σκούπα (ρομπότ) που θα 
χειρίζεται ο ανάδοχος με προσωπικό του τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και 
έκτακτα σε περίπτωση ανάγκης μετά από εντολή της υπηρεσίας.  
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση βλάβης της σκούπας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει δική του και να καθαρίσει την πισίνα σύμφωνα με τα παραπάνω και 
για το αναγκαίο διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης με σκοπό την 
απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου. 
 

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα γίνονται κάθε μέρα, κατά τις ώρες 
λειτουργίας του κολυμβητηρίου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που είναι από τις 
6.00 πμ. έως τις 23.00 μ.μ. (σε ώρες που δεν θα χρησιμοποιείται η πισίνα από 
λουόμενους), με την συνεχή παρουσία ενός τουλάχιστον ατόμου σχετικής ειδικότητας 
λόγω του ότι στον Αθλητικό Οργανισμό και στο Δήμο Ηλιούπολης δεν υπάρχει 



εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση όλων των εργασιών και επειδή για λόγους 
Δημόσιας υγείας επιβάλλεται η συχνή και σε καθημερινή βάση συντήρηση των ευπαθών 
εγκαταστάσεων προς αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων, ασθενειών κλπ και 
μάλιστα μαζικά προς τον πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό 
σύνολο. 
 
Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
κολυμβητηρίου, τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τους ισχύοντες κανόνες της επιστήμης 
και τεχνικής. 
 
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 
 
Η συντήρηση του μηχανοστασίου και των λοιπών εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου, 
καθώς και ο χημικός καθαρισμός του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών ορίζεται για ένα 
έτος (1) και ο ανωτέρω προϋπολογισμός αφορά στη δαπάνη για τα έτη 2019-2020 και θα 
βαρύνει τον  Κ. Α. :  15.6262.0040 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με το ποσό των 100 € 
για το έτος 2019 και το υπόλοιπο ποσό 44.900,00 θα βαρύνει τον ίδιο ΚΑ  για το έτος 2020. 
 
 
                                                          Ηλιούπολη,  27 / 11 / 2019 
 
                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
                                                                                                       
                                                                                         ΘΑΝΑΣΗΣ    ΛΑΛΛΑΣ 
                                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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Α. Μ.Τ.Υ   :      44    /  2019 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    45. 000,00 € 

 

Κ.Α.  :    15. 6262. 0040 


