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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  

  
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου. Οι παρεμβάσεις αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο δημοτικό γήπεδο Τραχώνων καθώς και στο 
δημοτικό κολυμβητήριο. 

Οι εν λόγω παρεμβάσεις στοχεύουν πέρα από την βελτίωση της λειτουργικότητας των 
εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και στην μείωση των 
λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων. 

 
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Γήπεδο Τραχώνων 
• Εγκατάσταση tartan (5) διαδρόμων και σκάματος άλματος εις μήκος. 

• Τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης τ. ASCO. 
• Αντικατάσταση συστήματος φωτισμού αγωνιστικού χώρου (προβολέων φωτισμού, 

καλωδιώσεων κλπ). 
• Εγκατάσταση στεγάστρου στον χώρο των κερκίδων.   
 

2. Δημοτικό Κολυμβητήριο 
• Αντικατάσταση των δύο παλαιών συγκροτημάτων φίλτρανσης (φίλτρων άμμου) της 

μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής. 
• Αντικατάσταση των εναλλακτών θερμότητας για την θέρμανση του νερού της κύριας και 

της βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής. 
• Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής. 
• Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης-ρύθμισης θερμοκρασίας νερού των κολυμβητικών 

δεξαμενών 
 

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών επιτυγχάνεται ως ακολούθως: 
 

✓ Αντικατάσταση των υφισταμένων εικοσιτεσσάρων (24) προβολέων φωτισμού του γηπέδου 
Τραχώνων τύπου HQI-Τ-Ε40, (12 ισχύος 1.000W και 12 ισχύος 2.000W) συνολικής ισχύος 
36kW από ισάριθμους προβολείς τύπου LED συνολικής ισχύος 4,7kW. Με την 
αντικατάσταση των προβολέων θα προκύψει μείωση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 
31kW, ήτοι μείωση της κατανάλωσης κατά 86%.   

✓ Αντικατάσταση των υφισταμένων φίλτρων άμμου της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής του 
συστήματος με φίλτρα από ενεργοποιημένη ύαλο τύπoυ AFM/Activated Filter Media. Τα 
φίλτρα τύπου AFM προσφέρουν 27% καλύτερη απόδοση φίλτρανσης του νερού για 
σωματίδια μεγέθους 5μ, μείωση της χρησιμοποιούμενης ποσότητας χημικών μέσων 
χλωρίωσης του νερού κατά 50% και απεριόριστη διάρκεια ζωής σε σχέση με την  άμμο για 
την οποία απαιτείται αντικατάσταση ανά πέντε έτη.  
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✓ Αντικατάσταση των δύο εναλλακτών θερμότητας για την θέρμανση του νερού της κύριας 
κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 814kW από εναλλάκτες ισχύος 1.200kW. Με την 
αντικατάσταση των εναλλακτών θα προκύψει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 47% 
άρα και του βαθμού απόδοσης συναλλαγής θερμότητας. Με την βελτίωση του βαθμού 
απόδοσης του εναλλάκτη μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την θέρμανση του νερού 
της δεξαμενής άρα και ο χρόνος λειτουργίας των λεβήτων και έτσι μειώνεται αντίστοιχα και 
η κατανάλωση φυσικού αερίου.      

✓ Αντικατάσταση του εναλλάκτη θερμότητας για την θέρμανση του νερού της βοηθητικής 
κολυμβητικής δεξαμενής ισχύος 81kW από εναλλάκτη ισχύος 135kW. Με την αντικατάσταση 
των εναλλακτών θα προκύψει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 67% άρα και του 
βαθμού απόδοσης συναλλαγής θερμότητας. Με την βελτίωση του βαθμού απόδοσης του 
εναλλάκτη μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την θέρμανση του νερού της δεξαμενής 
άρα και ο χρόνος λειτουργίας των λεβήτων και έτσι μειώνεται αντίστοιχα και η κατανάλωση 
φυσικού αερίου.      

✓ Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής 
από αντλίες των οποίων οι κινητήρες θα είναι κατηγορίας ΙΕ5 και θα είναι εφοδιασμένοι με 
inverter. O σύγχρονος κινητήρας κατηγορίας ΙΕ5 σε σχέση με τον υφιστάμενο ασύγχρονο 
κινητήρα κατηγορίας ΙΕ2 έχει καλύτερο βαθμό απόδοσης και προσφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας τουλάχιστον 10%. Επίσης με την προσθήκη inverter ο κινητήρας θα προσαρμόζει 
την λειτουργία του ανάλογα με τις ανάγκες εξοικονομώντας ενέργεια. (πχ τις  ώρες μη 
λειτουργίας του κολυμβητηρίου, που η απαίτηση ανακυκλοφορίας του νερού είναι 
περιορισμένη, οι στροφές του κινητήρα μειώνονται άρα και η κατανάλωση ενέργειας). 
Επίσης οι αντλίες θα φέρουν εσωτερικά ειδική επίστρωση, η οποία θα κάνει την επιφάνεια 
περισσότερο λεία μειώνοντας έτσι τις τριβές. Η μείωση των τριβών αυξάνει την απόδοσή 
της περίπου κατά 10% μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση ενέργειας.              

 
Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός και δημόσιος και θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (δηλ. βάσει της τιμής). 
 

Οι εργασίες εγκατάστασης στο γήπεδο Τραχώνων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας, ενώ οι εργασίες στο δημοτικό κολυμβητήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστού του κολυμβητηρίου, τις υποδείξεις της υπηρεσίας και του αναδόχου συντήρησης 
του και δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης.    
 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες από της υπογραφής της. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.7326.0001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για το ποσό 
των €600.000,00 και τον Κ.Α.:30.7326.0048  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για το 
ποσό των €234.768,00.  

 
Άλιμος, Αύγουστος 2019 
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