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ΔΡΓΟ:ΤΝΣΗΡΗΗ MHXANOΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡΓΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΑΡΓΔΤΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  Γ.Δ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ   09 /2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  56.792,00 € ΜΔ Φ.Π.Α  . 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 

 

 

 Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο ( ειεθηξνκεραλνινγηθά κέξε 

ησλ αληιηνζηαζίσλ   άξδεπζεο-αγσγνί-ζπξνθξάγκαηα)   ζηηο  πεξηνρέο ΄΄  Παιηνύξηα΄΄ Δηόλπζνο- -  

Κάξθαξε –Κάκπνο-Κεξαηνβνύλη-Θέζε γήπεδν Σ.Κ Αγ.Δεκεηξίνπ  ηνπ Δήκνπ Οξρνκελνύ. 

Α)ηο ανη/ζιο κλειζηού ηύπνπ Οξρνκελνύ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο  κε ηα αληίζηνηρα 

πιηθά:1) Αληηθαηάζηαζε ζαιακάζηξαο ζηα  ελλέα αληιεηηθά  ηζρύνο 315KW 

2)Επηζθεπή ηνπ  PLC  κε  ηελ εγθαηάζηαζε  ησλ  παξαθάησ πιηθώλ.Ελα rack 3-ππνδνρή πνπ ελζσκαηώλεη 

έλα ηξνθνδνηηθό 24V, ε έλα 100/240v,έλαλ επεμεξγαζηή πνπ πεξηιακβάλεη κηα 20Kword κλήκε 

RAM(πξόγξακκα,δεδνκέλα θαη ζηαζεξέο) , κηα εθεδξηθή κλήλε, δύν ππνδνρέο γηα κία θάξηα επηθνηλσλίαο 

θαη θάξηα επέθηαζεο κλήκεο ηνπ κέγηζηνπ 128KWORDS,θαη έλα ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ.Μία mini rack 

επέθηαζε πνπ λα επηηξέπεη  ν αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ λα απμεζεί θαηά 2 (4 ζέζεηο),θαη θάζε δηαζέζηκε 

ππνδνρή λα κπνξεί λα δερζεί κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή δηαθξηηνύ, δύν εκηζπ κνξθέο δηαθξηηώλ 

I/0,αζθάιεηα αλαινγηθά,κεηξεηή  ελόηεηεο.Επίζεο λα  κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν Ethernet ε ζε έλα 

κόληεκ κέζσ ηεο εμσηεξηθήο απηόλνκεο κνλάδαο. 

3)Επηζθεπή ηνπ ππ΄αξηζ  9 θηλεηήξα κε ηελ : Α) Πιύζε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ κεξώλ κε εηδηθά 

ρεκηθά,απνμήξαλζε ηνπ ζηάηε ζηνλ θιίβαλν,,βαθή ηνπ ηπιίγκαηνο ηνπ ζηάηε κε  βεξλίθη ζεξκηθήο θιάζεο 

F,αληηθαηάζηαζε νπίζζηνπ ζθαηξνηξηβέα κε αληίζηνηρν ειεθηξηθά κνλσκέλν,αληηθαηάζηαζε εκπξόζζηνπ 

ηξηβέα,αλαζπλαξκνιόγεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε ηειηθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο, 

Β) ηη θέζη Κάρκαρη ζηις δύο γεωηρήζεις: 

1)Επηζθεπή ηεο ππνβξύρηαο ειεθηξαληιίαο κε αληηθαηάζηαζε ηνπ άμνλα-ιαζηηράθηα θαη θηεξσηέο,αιιαγή 

ζξόο θαη ζηεγαλσηηθά.αληηθαηάζηαζε θαισδίσλ ππνβξπρίνπ  4ρ35mm NYY. 

2)Aληηθαηάζηαζε πίλαθα ππνβξπρίνπ  κνηέξ ηζρύνο 75kw κε πίλαθα κεηαιιηθό πνπ ζα πεξηέρεη απηόκαην 

δηαθόπηε ηζρύνο,κεξηθό αζθαιεηναπνδεπηε,ξειέ 37kw,ξειέ 30 kw,ζεξκηθό κε ξπζκηζηή 48-65
Α
,πλεπκαηηθό 

ρξνληθό-ξειέ αζπκκεηξίαο  θαη δηαδνρήο,αζθάιεηεο βνεζεηηθέο10Α ,αζθάιεηα θσηηζκνύ 10
Α
, ακπεξόκεηξν 

δηαθόπηεο θαη κπνπηόλ start/stop θαη ιπρλία ειιεηςεο ηάζεο. 

3)Αληηθαηάζηαζε πίλαθα ππνβξπρίνπ κνηέξ ηζρύνο 50kw  κε κεηαιιηθό πίλαθα πνπ ζα πεξηέρεη απηόκαην 

δηαθόπηε ηζρύνο,κεξηθό αζθαιεηναπνδέπηε, ξειέ ηζρύνο 22  kw,ξειέ ηζρύνο  18,5kw,ξειέ αζπκκεηξίαο θαη 

δηαδνρήο, αζθάιεηεο  βνεζεηηθέο  10
Α
,αζθάιεηα θσηηζκνύ 10

 
Α, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηάζεο ζηελ 

πόξηα,ακπεξόκεηξν δηαθόπηεο θαη κπνπηόλ  start/stop  θαη ιπρλία έιιεηςεο ηάζεο. 
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4)Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθήο πόξηαο. 

5)Αληηθαηάζηαζε  δύν παξνρνκέηξσλ Φ 200 

Β) Γεωηρήζεις Αγ.Γημηηρίοσ 

1))  Θέζε  Γύθηηζζα:Επηζθεπή ηνπ νκαινύ εθθηλεηή ηρύνο 150kW 

 

2)Θέζε Γήπεδν: Επηζθεπή ηνπ πίλαθα ηεο γεώηξεζεο κε αληηθαηάζηαζε 2 ξειέ  ηζρύνο 37 

kw,αληηθαηάζηαζε απηνκάηνπ δηαθόπηε παξνρήο 3ρ160Α,αληηθαηάζηαζε ρξνληθνύ 

αζπκκεηξίαο,αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ από  ειεθηξηθό πίλαθα έσο ην ππνβξύρην. 

Γ) ΓΔΩΣΡΗΗ ΑΓ.ΠΤΡΙΓΩΝΑ 

1) ζηε ζέζε Κεξαηνβνύλη:Αιιαγή ιαδηώλ θηλεηήξα,θαζαξηζκόο,αιιαγή ξνπιεκάλ,θαζαξηζκόο  θαη 

επηζθεπή νκαινύ εθθηλεηή,επηζθεπή ησλ θηλεηήξσλ εμαεξηζκνύ. 

Δ) Γεξαλόο γηα αλέιθπζε-θεζέιθπζε αληιεηηθώλ 

  

Δ)σνηήρηζη ηοσ δικηύοσ άρδεσζης κλειζηού ηύποσ Ορτομενού και Γιονύζοσ: Επηζθεπή ησλ αγσγώλ 

Φ 200  κε ζεξκνθόιεζε από δηάθνξα  ηξππήκαηα,επηζθεπή ησλ αγσγώλ θ 280
 
από ηξππήκαηα (κε  ζακάξηα 

ε ειεθηξνθόιεζε). 

O πξνπ/ζκόο  ηεο δαπάλεο  είλαη ελδεηθηηθόο θαη ζηε πξάμε ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ απμνκεηώζεηο 

αλάινγα ηνπ είδνπο ησλ βιαβώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ. 

O αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη θηλεηό ζπλεξγείν γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε ησλ πηζαλώλ βιαβώλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο αξδεπηηθήο  πεξηόδνπ. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε  ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο  θαη ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο ζα θζάζεη 

κε ην ΦΠΑ  24%  ζην πνζό ησλ   56.792,00€ 

 

 

   Οξρνκελόο  12/03/2020 
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                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ 

                                                                                ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε 


