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1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού αποτελείται από 12 Δήμους ήτοι : Αγ.Παρασκευή, Βάρη-Βούλα-
Βουλιαγμένη,  Βύρωνας,  Γλυφάδα,  Δάφνη-Υμηττός,  Ελληνικό-Αργυρούπολη,  Ζωγράφου,  Ηλιούπολη,  Καισαριανή, 
Κρωπία, Παιανία, Παπάγου-Χολαργός, οι οποίοι Δήμοι συνορεύουν με το όρος Υμηττός.
Μεταξύ των κυριοτέρων δραστηριοτήτων του όπως αναφέρεται και στην επωνυμία του είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του όρους  
Υμηττός, συνεπώς και η παρούσα προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Τα Παρατηρητήρια αποτελούν μέρος του  
σχεδίου Πυροπροστασίας του Σ.Π.Α.Υ. και μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που συνέβησαν τόσο στο 
Νομό Αττικής όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της ύπαρξης των.
Έως  σήμερα  υπήρχαν  και  υπάρχουν  διάσπαρτα  σε  επιλεγμένα  σημεία  του  Υμηττού  Παρατηρητήρια  τα  οποία 
στελεχώνονταν και  στελεχώνονται  από έμμισθους  Πυροφύλακες  αλλά και  Εθελοντές  για την παρακολούθηση του 
Υμηττού από τυχόν πυρκαγιές. Υπήρχαν διότι τώρα πλέον δεν υπάρχουν λόγω καταστροφής των είτε από τις πυρκαγιές  
όπως  για  παράδειγμα  το  Παρατηρητήριο  Παπάγου  ΠΔ,  είτε  από  την  κακοκαιρία  όπως  για  παράδειγμα  το 
Παρατηρητήριο Γρανικού που κατέρρευσε λόγω ανέμων. Κάποια πάλι  που υπάρχουν, έχουν βανδαλιστεί  όπως για 
παράδειγμα  το  Παρατηρητήριο  Δεξαμενή  Παπάγου  που  έχουν  πριονιστεί  τα  στηρίγματα  και  έχουν  τοποθετηθεί  
προχείρως μικρές λαμαρίνες για να μην πέσει, ή άλλα Παρατηρητήρια από τα οποία έχουν ξηλωθεί πολλά σανίδια από  
τα τοιχώματα του οικήματος των Παρατηρητηρίων. 
Κατόπιν όλων αυτών των προβλημάτων η Τεχνική Υπηρεσία του Σ.Π.Α.Υ.,  προβαίνει  στη σύνταξη της παρούσας 
Τεχνικής Έκθεσης προμήθειας Παρατηρητηρίων Αλουμινένιων με μεταλλικά στηρίγματα, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
αιτήματα των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Α.Υ.. 
2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ
Στον Υμηττό υπάρχουν Παρατηρητήρια σε διάσπαρτα σημεία επόπτευσης όπως : Γρανικού Βύρωνας, Αράπης 
Καισαριανής, 3ο Πλάτωμα Καισαριανής, Τσακός Παπάγου, Τέννις Παπάγου, Δεξαμενή Παπάγου, ΠΔέλτα Παπάγου, 
Π4Α Αγίας Παρασκευής, Ασκληπιού Γλυκών Νερών, Παιανία, Άγιος Θωμάς Κορωπίου, Κόντρες Κορωπίου, 
Μπαράκος Βάρης, Πευκωτό Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Πολιτική Αεροπορία Βούλας, Κεραία Βούλας, Δαβάκη 
Γλυφάδας, Πυροφυλάκειο Γλυφάδας, Νεκροταφείο Αργυρούπολης, Αγία Ειρήνη Αργυρούπολης, Αστυνομικά 
Ηλιούπολης, Η3 Ηλιούπολης, Λιοντάρι Ηλιούπολης.
Από αυτά τη δεδομένη στιγμή κρίνεται άκρως απαραίτητο να αντικατασταθούν τα κάτωθι Παρατηρητήρια : 
2.1. Γρανικού Βύρωνας,
2.2. Αράπης Καισαριανής, 
2.3. Τσακός Παπάγου – Χολαργός, 
2.4. Ασκληπιού Παιανία (Γλυκά Νερά),
2.5. Πευκωτό Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, 
2.6. Η3 Ηλιούπολη 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για  λόγους  ασφαλείας,  αποτροπής  δολιοφθορών,  καλύτερης  ορατότητας,  εύρυθμη  λειτουργία  τους  κατά  τους 
καλοκαιρινούς μήνες από τους πυροφύλακες, μείωσης εξόδων συντήρησης και καλύτερων συνθηκών εργασίας έχει  
επιλεγεί ο τύπος του συνδυασμού αλουμινίου και σιδήρου. 
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το κάθε παρατηρητήριο θα αποτελείται από:
4.1.  Κοιλοδοκούς  –  κολόνες: θα  χρησιμοποιηθούν  4  κοιλοδοκοί-κολόνες  διαστάσεων  0,10x0,10m και  συνολικού 
ύψους 6,00m (από την τσιμεντένια  βάση θα είναι  5,20m) οι  οποίοι  θα πακτωθούν σε λάκκους βάθους 0,80m με 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι κολόνες θα δεθούν μεταξύ τους με κοιλοδοκούς 0,10x0,10x2,00m σε τρία σημεία: στη βάση 
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του μπετόν το πρώτο δέσιμο, στα 3m το δεύτερο δέσιμο και στην σκεπή το τρίτο. Στα 3m όπου και θα στηριχθεί ο 
εσωτερικός  χώρος  του  παρατηρητηρίου  θα  τοποθετηθούν  ακόμη  δύο  κοιλοδοκοί  ίδιων  διαστάσεων.  Συνολικά  θα 
τοποθετηθούν 4 Κολόνες 0,10x0,10x6,00m και 14 κοιλοδοκοί – συνδετήρες 0,10x0,10x2,00m.
4.2. Εσωτερικό χώρος παρατηρητηρίου: Ο χώρος που θα κάθεται  ο πυροφύλακας θα κατασκευαστεί  δάπεδο με 
ξύλινα  καδρόνια  διαστάσεων  0,10x0,10x2,00m που  θα  προσαρμοστούν  πάνω  στους  συνδετήρες  και  θα  υπάρχει 
ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,70x0,70m.  Κατόπιν θα τοποθετηθούν 4 αλουμινένια πλαίσια επενδυμένα μέσα και έξω 
με ραμποτέ αλουμινίου και ενδιάμεσα με μονωτικό υλικό (τύπου σάντουϊτς). Kάθε πλαίσιο θα έχει άνοιγμα - παράθυρο 
περίπου 1,50x1,00m όπου θα τοποθετηθούν plexi-glass συρόμενα δύο φύλλων και εξωτερικά αλουμινένια πατζούρια 
δύο φύλλων που θα ανοίγουν προς τα επάνω, για ασφάλεια, με μεντεσέδες, αμορτισέρ και σύρτες. Επίσης εσωτερικά 
θα κατασκευαστεί ανακλυόμενος πάγκος εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων διαστάσεων 1,20x0,40m σε ύψος από το 
δάπεδο 0,80m καθώς και δύο σπαστές καρέκλες εμπορίου.
4.3. Σκεπή: Η σκεπή θα κατασκευαστεί  από τρία μεταλλικά ψαλίδια τα οποία θα προεκτείνονται 30εκ. δεξιά και  
αριστερά.  Η  σκεπή  θα  επενδυθεί  εσωτερικά  με  αλουμίνιο  ραμποτέ  δεξιά,  αριστερά,  μπροστά  και  πίσω  και  θα 
ακολουθεί  τα  ψαλίδια  από  επάνω.  Θα  επενδυθεί  με  λαμαρίνα  τύπου  κεραμίδι  επενδεδυμένη  με  πολυουρεθάλη 
διαστάσεων 2,40mx2,20m η κάθε πλάγια πλευρά καθώς και δύο τριγωνικά φύλλα λαμαρινένια μπροστά και πίσω με 
την ανάλογη μόνωση. 
4.4. Κάτω μέρος του παρατηρητηρίου: σε ύψος περίπου 3,00m από το έδαφος, θα κλειστεί με 4 λαμαρινένια πλαίσια 
3,00x2,00m πάχους 1 1/2 χιλ. με γωνίες 0,2x0,2m περιμετρικά και ενδιάμεσα για καλύτερη αντοχή. Σε ένα από τα 4 
πλαίσια θα κατασκευαστεί πόρτα μεταλλική διάσταση 1,90x2,20m με μεντεσέδες και δύο κρίκους πάνω κάτω όπου θα 
μπούνε λουκέτα ασφαλείας.
4.5. Περιμετρικά σουβλιά: Στα 3m θα τοποθετηθούν περιμετρικά σουβλιά ως αποτρεπτικό σύστημα πρόσβασης. 
4.6. Σκάλα μεταλλική: Μία σκάλα μεταλλική σχεδόν κάθετη για πατάρι ύψους 3,70m.  
4.7. Πηγή ενέργειας: Ηλιακό Πάνελ μικρών διαστάσεων, μετατροπέας, μπαταρία, καλώδια, πολύμπριζο και λοιπά 
μικροϋλικά  απαραίτητα  για  την  μετατροπή  της  ηλιακής  ενέργειας  σε  ρεύμα  για  την  φόρτιση  συσκευών  όπως 
ασύρματου, κινητού κ.λ.π.   
4.8.  Αντικεραυνικό: Εξαιτίας  της  μεταλλικής  κατασκευής  του  παρατηρητηρίου,  για  την  προστασία  από  τους 
κεραυνούς θα χρειαστεί η τοποθέτηση αντικεραυνικού συστήματος κατόπιν οδηγιών Μηχανολόγου.
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια των τμημάτων του Παρατηρητηρίου, το οποίο και θα συναρμολογήσει  
στο σημείο του Υμηττού καθ’υπόδειξιν  του Δήμου ο οποίος και θα φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση,  ενώ ο  
Σ.Π.Α.Υ. θα αναλάβει μόνο τη δαπάνη. 
Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι καθ’ όλα σύμφωνος με τους Νόμους και Διατάγματα, τις Αστυνομικές και  
Πυροσβεστικές  διατάξεις  καθώς  και  οδηγίες  της  Υπηρεσίας  που  αφορούν  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  
(πυρκαγιές, σκουπίδια κ.λ.π.), την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και έχει εξ’ ολοκλήρου την Ποινική και 
Αστική Ευθύνη για κάθε ατύχημα στο προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτόν ή στην Υπηρεσία ή σε κάθε άλλο τρίτο και  
το  οποίο  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιονδήποτε  λόγο,  επειδή  δεν  θα  έχουν  ληφθεί  τα  απαραίτητα  μέτρα  
ασφαλείας, ανεξάρτητα  από την κανονική ή όχι εκτέλεση των εργασιών. 
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στη  σύνταξη  του  τιμολογίου  και  του  προϋπολογισμού  της  παρούσας  τεχνικής  έκθεσης  χρησιμοποιήθηκαν  τιμές 
εμπορίου συμπεριλαμβανομένου των εξόδων αγοράς υλικών καθώς και άλλων μικρουλικών που δεν αναφέρονται, της  
μεταφοράς, της τοποθέτησης, της χρήσης όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων (ενέργεια, μπετόν, νερό κ.λ.π.), τα  
έξοδα προσωπικού και της ασφάλειας αυτού. 

Βύρωνας             24/ 04 / 2014
Θεωρήθηκε

Ο Συντάκτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 Αντικατάσταση Παρατηρητηρίων 6 9.000,00 54.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 54.000,00

Φ.Π.Α. 23% 12.420,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.420,00

Βύρωνας             24/ 04 / 2014
Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Δ.Β. Ο Συντάκτης
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