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 Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε η Δ/νση και τα
τμήματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου,
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2314/17-10-2011),
Τμήμα Υδραυλικών & Αποχ/κών Έργων
1. Εκπόνηση & αποστολή για υλοποίηση μελέτης προμήθειας υλικών σήμανσης
για εξασφάλιση έργων.
2. Εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Δημιουργία αναμονών
υδροδότησης στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων΄΄.
3. Εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΄΄Κατασκευή φρεατίων
ύδρευσης΄΄.
4. Επεξεργασία & σύνταξη νέου κανονισμού ύδρευσης Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος.
5. Σύνταξη 2 ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.
6. 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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»
4) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ»
5) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
6) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
7. Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών που αφορούν χρεώσεις λογαριασμών,
κ.λ.π. (15 αιτήσεις).
8. 3 εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο & την Οικονομική Επιτροπή για θέματα
που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος.

9. Συμμετοχή στην Επιτροπή εκδίκασης φορολογικών διαφορών ύδρευσης (2
συνεδριάσεις με συνολικά 11 θέματα).
10. Από τα εξωτερικά συνεργεία ύδρευσης, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
εργασίες:
-

30 αντικαταστάσεις υδρομέτρων

-

220 αποκαταστάσεις βλαβών του δικτύου ύδρευσης στα Σπάτα και την
Αρτέμιδα

-

35 έλεγχοι δικτύου ύδρευσης

-

54 συνδέσεις παροχών (οδός Παντελιά)

-

2 επεκτάσεις αγωγών

-

3 οριστικές διακοπές παροχών ύδρευσης

-

6 τοποθετήσεις νέων παροχών υδροδότησης

-

15 επεμβάσεις συντήρησης υδραυλικών συστημάτων κτιρίων του Δήμου

-

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

Ανελκυστήρες
1. Εκπόνηση & αποστολή για υλοποίηση μελέτης συντήρησης ανελκυστήρων
Δημοτικών Καταστημάτων & Παιδικών Σταθμών.
2. 9 νέες καταχωρήσεις ανελκυστήρων και 9 ανανεώσεις καταχώρησης.

Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών
Περιγράφονται ενέργειες του τμήματος για την προώθηση γενικών ζητημάτων επιπλέον των
αρμοδιοτήτων του βάσει οργανισμού του Δήμου.
Εκπόνηση έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών για μίσθωση χώρου Κ.Ε.Π.
Τεκμηρίωση αρμοδιοτήτων σε οδούς δημοτικού οδικού δικτύου προς Πολεοδομία και Περιφέρεια
για την διενέργεια εργασιών συντήρησης σε αυτές.
Απαντήσεις κυκλοφοριακών ζητημάτων & σηματοδοτήσεων με αυτοψία (25).
Βεβαιώσεις αριθμοδότησης & βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων (50).
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.
Ενέργειες για την συντήρηση διαζώματος περιφερειακής οδού Δημ. Χ. Μπέκα.
Εγκαταλελειμμένα οχήματα : ενημέρωση από πολίτες, καταγραφή και σήμανση των οχημάτων.
Ενασχόληση με την διαδικασία διαγωνισμού εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Περιγραφή αντικειμένου κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων. Ανάλυση κυκλοφοριακών
μελετών και κύρια προβλήματα των Σπάτων σε Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό (υποψήφιο μελετητή).
Έρευνα, συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων αντιπλημμυρικών μελετών και καταγραφή
περιοχών με πλημμυρικά φαινόμενα προς την Περιφέρεια Αττικής και την ΠΕΑΑ.

Συντήρηση δικτύου όμβριων και επιτόπια απόφραξη με ίδια μέσα του Δήμου σε περίοδο έντονων
βροχοπτώσεων.
Διενέργεια για την νέα οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ Αρτέμιδος ,την αδειοδότηση
αυτής καθώς και χάραξη των νέων θέσεων.
Τελικές διορθώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015.
Ενασχόληση γενικά με την διαδικασία μίσθωσης και αγοράς ακινήτων για σχολεία (δύο αγορές και
δύο μισθώσεις). Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και σύνταξη πρακτικού. Αναζήτηση μελών για
την συνέχεια των διαγωνισμών.
Ενημέρωση και συνεργασία με τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους
συμβούλους για κυκλοφοριακά ζητήματα καθώς και για μελέτες και έργα του Δήμου.

δημοτικούς

Συμμετοχή στο διακρατικό συνέδριο «GRASP».
Παραλαβή έργου οδοποιίας στην Ανθούσα Αττικής.
Διερεύνηση διαδικασιών εκπόνησης μελετών παιδικών χαρών με κατάληξη την
σχετικών εγγράφων για την ανάθεση τριών από αυτές.

σύνταξη 3

Εγκατάσταση και συντήρηση σήμανσης με την συνεργασία των εξωτερικών συνεργείων των
τεχνικών έργων σε 25 σημεία του οδικού δικτύου.
Υποστήριξη διαδικασιών (επίβλεψης, εισηγήσεων, αδειών, επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων
κλπ) για τα παρακάτω έργα :
1. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ : «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αρτέμιδος»
2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Σπάτων», σύνταξη έκθεσης για την συνέχεια
της μελέτης και αναμονή ενεργειών από μελετητήρια
3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος», νέες κατευθύνσεις μετά από συναντήσεις με κ. Δήμαρχο – νέα
δεδομένα με την παραχώρηση τμήματος παραλίας στον Δήμο
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. 391392 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»
6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ : «Εκκένωση Βόθρων Δήμου»
Τμήμα Τεχνικών Έργων
1) Υποστήριξη διαδικασιών (ανάθεσης, επίβλεψης, εισηγήσεις κλπ) για τα παρακάτω έργα:


ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ»



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ»



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»


ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»



ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»

2) Απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών κ.λ.π. (10 αιτήματα)
3) Συμμετοχή στην επιτροπή της αξιολόγησης προσφορών
(διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις)

του Δήμου ως πρόεδρος

4) Συμμετοχή στο διακρατικό συνέδριο «GRASP».
5) Συμμετοχή στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015.
6) Εκπόνηση 2 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 70 σημεία του οδικού δικτύου.

-

Βελτίωση βατότητας 20 οδών.

-

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

-

Αντικατάσταση 9 σχαρών φρεατίων.

-

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

-

30 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).
Η/Μ Έργων
1) Συντήρηση οδικού Δικτύου (1800 αντικαταστάσεις λαμπτήρων δικτύου)
2) Συντήρηση σχολικών κτιρίων (15 επισκέψεις)
3) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κ.τ.λ.)

