Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σκοπός:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των
κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη
από επιστημονικής άποψης πραγματοποίησής τους.

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής
περιόδου Mαρτίου – Απριλίου 2015

Τμήμα Υδραυλικών & Αποχ/κών Έργων
1. Ολοκλήρωση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Δημιουργία
αναμονών υδροδότησης στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου
Σπάτων΄΄. Εκπόνηση σχεδίου διακήρυξης και αποστολή του στην
Οικονομική Επιτροπή.
2. Εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Αντικατάσταση
υδρομέτρων΄΄.
3. Ολοκλήρωση σύνταξης νέου κανονισμού ύδρευσης Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος και αποστολή του στην αρμόδια Επιτροπή Διαβούλευσης.
4. Σύνταξη 2 ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.
5. Υποστήριξη διαδικασιών (ανάθεσης, επίβλεψης, εισηγήσεις κλπ) για τα
παρακάτω έργα:
1) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ»

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

2) ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ»
3) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
4) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
5) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ &
ΔΙΚΤΥΟΥ»
6. Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών
λογαριασμών, κ.λ.π. (12 αιτήσεις).

που

αφορούν

χρεώσεις

7. Σύνταξη φακέλων υδρογεωτρήσεων Δήμου και υποβολή τους για
αδειοδότηση στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
8. 4 εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο & την Οικονομική Επιτροπή για
θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος.

9. Από τα εξωτερικά συνεργεία ύδρευσης, πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες εργασίες:
-

15 αντικαταστάσεις υδρομέτρων

-

243 αποκαταστάσεις βλαβών του δικτύου ύδρευσης στα Σπάτα και
την Αρτέμιδα

-

36 έλεγχοι δικτύου ύδρευσης

-

1 έργο επέκτασης αγωγού (οδός Πεύκων)

-

11 οριστικές διακοπές παροχών ύδρευσης

-

13 τοποθετήσεις νέων παροχών υδροδότησης

-

30 επεμβάσεις συντήρησης υδραυλικών συστημάτων κτιρίων του
Δήμου

-

Νυκτερινή εποπτεία δικτύου και εποπτεία αυτού κατά τις Κυριακές
& Αργίες.

Ανελκυστήρες
1. 2 νέες καταχωρήσεις ανελκυστήρων και 4 ανανεώσεις καταχώρησης.

Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών
Περιγράφονται ενέργειες και έγγραφα του τμήματος για την προώθηση γενικών
ζητημάτων του Δήμου, τα οποία είναι αρμοδιότητας του τμήματος βάσει του
οργανισμού του Δήμου όπως επίσης ενέργειες και έγραφα τα οποία είναι
επιπλέον των αρμοδιοτήτων του τμήματος βάσει του οργανισμού του Δήμου..
Απαντήσεις κυκλοφοριακών ζητημάτων & σηματοδοτήσεων με αυτοψία (19).
Απαντήσεις διαφόρων θεμάτων της τεχνικής υπηρεσίας (30).
Βεβαιώσεις αριθμοδότησης, χιλιομετρικών αποστάσεων και ονοματοθεσίας
(47).
Αιτήματα αδειών τομής δικτύων κινητής τηλεφωνίας όπως Cyta , ΟΤΕ, ΔΕΔΗΕ
κλπ.
Συνεργασία με τις εταιρείες και συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ.
Αρχαιολογία, ΠΕΑΑ, Τροχαία, Α.Τ.)
έλεγχος και συλλογή παραστατικών,
σχετικά έγγραφα και έκδοση αδειών (6).
Εγκαταλελειμμένα οχήματα : ενημέρωση από πολίτες,
καταγραφή και
σήμανση των οχημάτων (12). Ενασχόληση με την διαδικασία διαγωνισμού
εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Αυτοψία για επιτόπου μετρήσεις επιφανειών κτισμάτων και σύνταξη σχετικού
εγγράφου προς Δ/νση εσόδων του Δήμου για διόρθωση δημοτικών τελών (4).
Εγκατάσταση και συντήρηση σήμανσης με την συνεργασία των εξωτερικών
συνεργείων των τεχνικών έργων (18).
Ενασχόληση γενικά με την διαδικασία μίσθωσης και αγοράς ακινήτων για
σχολεία σε συνεργασία με κ. Αντιδήμαρχο Ν. Κρόκο (δύο αγορές και δύο
μισθώσεις). Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και σύνταξη πρακτικού.

Ενασχόληση για μία θέση στάθμευσης αναπήρου, αυτοψία με επιμέτρηση,
σχεδιασμός γραφείου, έρευνα στην οικοδομική άδεια της πολεοδομίας και
ενημέρωση ενδιαφερόμενου.
Επικοινωνία και σχετική αλληλογραφία με ΟΑΣΑ για την στάση «ΚΑΝΤΖΑ»,
τέρμα Αγ. Νικολάου, και συνεννόηση για σημεία διαγραμμίσεων – σημάνσεων.
Ενασχόληση με την νομοθεσία παιδικών χαρών και ενημέρωση δημοτικής
αρχής κυρίως των δυσκολιών για την μελέτη και την λύση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Συνεργασία με το τμήμα παιδικών χαρών για την ανάρτηση σε
όλες τις παιδικές χαρές (17) ειδικής ανακοίνωσης περί μη πιστοποίησης
αυτών.
Εύρεση δικαιολογητικών από αρχείο της υπηρεσίας, μελέτη και συνεργασία με
το οικονομικό και τους δικηγόρους του δήμου για την αντιμετώπιση δύο
δικαστικών υποθέσεων με χρηματικό αντικείμενο.
Εκτέλεση διαδικασίας ηλεκτροδότησης νέου παιδικού σταθμού Αρτέμιδος με
συνεργασία των επιβλεπόντων της περιφέρειας και της πολεοδομίας του
δήμου.
Ενημέρωση και συνεργασία με προϊστάμενο και δημοτική αρχή για
κυκλοφοριακές, αρχιτεκτονικές, γεωτεχνικές κ.α. μελέτες και έργα του Δήμου.
Επικοινωνία με ΠΕ.Α.Α. και άλλους δήμους, προετοιμασία για μελέτες
παιδικών χαρών, αγροτικής οδοποιίας, πινακίδων σήμανσης, κυκλοφορίας,
αναπλάσεων.
Επιμετρήσεις της επιφάνειας των περιπτέρων για Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος και Δημοτικής Ενότητας Σπάτων.

Συμμετοχή στην ημερίδα
δημαρχείου.

για το πρόγραμμα «GRASP» μιας μέρας εντός

Συμμετοχή στην ημερίδα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» μιας μέρας εντός
δημαρχείου.
Συμμετοχή στο
Βαρκελώνη.

διακρατικό

συνέδριο

«GRASP»

τριών

ημερών

στην

Υποστήριξη διαδικασιών (επίβλεψης, εισηγήσεων, αδειών, επιμετρήσεων,
πιστοποιήσεων κ.λ.π.) για τα παρακάτω έργα :
1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ : «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αρτέμιδος»
περαίωση έργου – υπολείπονται διαδικασίες.
2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Σπάτων», αναμονή
εντολών από Προϊσταμένη Πολεοδομίας και κ. Δήμαρχο.
3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοτικού
Ναυταθλητικού Κέντρου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος», νέα δεδομένα με
την παραχώρηση τμήματος παραλίας στον Δήμο, διορθώσεις,
εκκρεμεί ραντεβού παρουσίασης της μελέτης και διαβίβασης αυτής
προς έγκριση.

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Μελέτη απορροής όμβριων νότιας περιοχής
Δημοτικής Ενότητας Σπάτων», αυτοψίες με εμπλεκόμενους μελετητές,
συναντήσεις για βελτιστοποίηση λύσης.
5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 391-392 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» ολοκλήρωση
διαδικασιών και αποπληρωμή μελετήτριας.
6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ : «Εκκένωση Βόθρων Δήμου»

Εκπόνηση μελετών στο γραφείο για παροχή υπηρεσιών και προμηθειών :
1. «Εκκένωση και καθαρισμός βόθρων Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
2. «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου»
3. Αλληλογραφία, εξυπηρέτηση κοινού, ενημέρωση

Τμήμα

Τεχνικών Έργων
1) Υποστήριξη διαδικασιών
παρακάτω έργα:

(ανάθεσης, επίβλεψης, εισηγήσεις κλπ) για τα

1) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ»
2) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»
3) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ»
4) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»
5) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
6) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ
2) Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών κ.λ.π. (10 αιτήματα)
3) Συμμετοχή στην επιτροπή της αξιολόγησης προσφορών του Δήμου ως πρόεδρος
(διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις)
4) Σύνταξη μελετών


¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ¨



¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ,

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ¨


¨ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ¨

5) Συμμετοχή στο διακρατικό συνέδριο «GRASP».
6) Εκπόνηση εκθέσεων τεχνικών προδιαγραφών.
7) Συμμετοχή σε διαδικασίες παραλαβής τριών έργων.
8) Σύνταξη 2 Ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.
9) Από τα εξωτερικά συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες εργασίες:
-

Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρώματος σε 90 σημεία του οδικού δικτύου.

-

Βελτίωση βατότητας 25 οδών.

-

Εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων, ρείθρων κ.τ.λ. σε 3 σημεία του δικτύου.

-

Επισκευή – αντικατάσταση οδικής σήμανσης σε 25 σημεία του οδικού
δικτύου.

-

35 Αυτοψίες μετά από αναφορά δημοτών.

10) Σύνταξη καθημερινού ημερολογίου για τις εργασίες των εξωτερικών συνεργείων.
11) Ταξινόμηση αιτημάτων που αφορούν ασφαλτοστρώσεις οδών (σύνολο αιτημάτων
30).
Τμήμα

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

1. Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού (Αντικατάσταση 1.000 λαμπτήρων περίπου)
2. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων και παιδικών σταθμών
(12 επισκέψεις).
3. Σύνταξη μελέτης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
4. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, παιδικών
χαρών κ. λ. π.).
5. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Αθλητικού Οργανισμού.
6. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου.
7. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κεντρικού Δημαρχείου.
8. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
9. Αποστολή αιτημάτων για επέκταση δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων
φωτιστικών σωμάτων στην ΔΕΔΔΗΕ.
10. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας σχετικά με αιτήματα δημοτών.
11. Διαβίβαση βλαβών δικτύου δημοτικού φωτισμού στην ΔΕΔΔΗΕ.

