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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ  
ΔΡΓΟ:ΤΝΣΗΡΗΗ  ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

          ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡΓΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ 

          ΓΙΚΣΤΟΤ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ 

          ΑΡΓΔΤΗ Γ.Δ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ  09/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ      ΜΔ Φ.Π.Α  56.792,00€ 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΛΙΚΩΝ 

 

 

 

 

΄Αρθρο 1.Δπηζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ θιεηζηνύ  ηύπνπ. 

.Aληηθαηάζηαζε ζαιακάζηξαο θαη ζηα ελλέα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ηζρύνο 500HP 

Σηκή  αλά ηεκάρην 

Αξηζκεηηθώο: 200,00 

Οινγξάθσο:    Γηαθόζηα επξώ  

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

 

Άρθρο 2 Δπηζθεπή ηνπ  PLC  κε  ηελ εγθαηάζηαζε  ησλ  παξαθάησ πιηθώλ.Δλα 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.Δπίζεο λα  κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν Ethernet ε 

ζε έλα κόληεκ κέζσ ηεο εμσηεξηθήο απηόλνκεο κνλάδαο 

Σηκή αλά ηεκάρην 

Aξηζκεηηθώο:  6.750,00 

Οινγξάθσο:  Δμε ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

 

Αρθρο  3. Δπηζθεπή 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 

Σηκή αλά ηεκάρην 

(Αξηζκεηηθώο):  4.800,00 

(Οινγξάθσο):  Σέζζεξεο ρηιηάδεο νθηαθόζηα επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
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Άρθρο 4. 

Β) ηη θέζη Κάρκαρη ζηις δύο γεωηρήζεις: 

Γεώηρηζη 1: 

Δπηζθεπή ηεο ππνβξύρηαο ειεθηξαληιίαο  ηζρύνο 75kw  2 κε αληηθαηάζηαζε ηνπ άμνλα-ιαζηηράθηα θαη 

θηεξσηέο,. 

Tηκή αλα ηεκάρην: 

Αξηζκεηηθώο: 2.200,00€ 

Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα επξώ  

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

 

 

 Αρθρο 5. 

 Δπηζθεπή ηνπ κνηέξ ηνπ αληιεηηθνύ ηζρύνο 75kW 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζξόο θαη ησλ ζηεγαλσηηθώλ 

Σηκή αλά ηεκάρην:  

Αξηζκεηηθώο: 1600,00€ 

Οινγξάθσο :Υίιηα εμαθόζηα επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

 

Αρθρο 6. 

Αληηθαηάζηαζε θαισδίσλ ππνβξπρίνπ  4ρ35mm NYY. 

 Σηκή  αλά κέηξν: 

Αξηζκεηηθώο : 25,00€ 

Οινγξάθσο:Δίθνζη πέληε επξώ 

 

 

Αρθρο 7. 

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. 

Σηκή αλά ηεκάρην: 

Αξηζκεηηθώο:  3.300,00€ 

Οινγξάθσο :Σξείο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

Αρθρο 8 

Γεώηρηζη 2: 

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. 

Σηκή αλά ηεκάρην: 

Αξηζκεηηθώο:2.800,00€ 

Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο νθηαθόζηα επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

                          

 

 

Αρθρο 9 

2)Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθήο πόξηαο  αζθαιείαο γαιβαληδέ κε θιεηδαξηά θαη ινπθέην 

Σηκή αλά ηεκάρην: 
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Αξηζκεηηθώο: 1.000,00 

Οινγξάθσο: Υίιηα  επξώ 

 

 

Αρθρο  10 

3)Αληηθαηάζηαζε  δύν  θιαηδνηώλ παξνρνκέηξσλ Φ 200 

Αξηζκεηηθώο: 900,00€ 

Οινγξάθσο: Δλληαθόζηα επξώ 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11 Δμαγσγή πθηζηάκελνπ ππνβξπρίνπ  ε πνκόλαο θαη επαλαηνπνζέηεζε.  

Γηα πιήξε εξγαζία πνπ αθνξά ηελ εμαγσγή πθηζηάκελνπ  θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 

επηζθεπαζκέλνπ ειεθηξνθηλεηήξα  άμνλα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εκεξήζηα δαπάλε κεραλήκαηνο 

(π.ρ. γεξαλνύ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο κεηά ησλ κηθξνδαπαλώλ, θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ, 

ακνηβή ρεηξηζηή, αζθάιηζε θ.ι.π.  

Σηκή αλά ηεκάρην 

(Αξηζκεηηθώο):  1000,00 

(Οινγξάθσο): ρίιηα εσρώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

 

 Αρθρο 12 

 Δπηζθεπή  ηνπ νκαινύ ζην αλη/ζην άξδεπζεο  ηζρύνο 110Wζηε ζέζε Γύθηηζζα ηεο Σ.Κ Αγ.Γεκεηξίνπ. 

Με  αληηθαηάζηαζε ξειέ BY-BAS  θαη δηόδσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: 

Αξηζκεηηθώο: 550,00 

Οινγξάθσο: Πεληαθόζηα πελήληα επξώ 

 Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 

 

, 

 

 

Άρθρο  13..Δξγαζία επηζθεπήο αληιηνζηαζίνπ Αγ.Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε Γήπεδν 

                Δξγαζία γηα ηελ επηζθεπή  ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα κε ηελ αληηθαηάζηαζε δύν ξειέ ηζρύνο 37KW 

                 Αληηθαηάζηαζε απηνκάηνπ δηαθόπηε παξνρήο  3ρ160Α,αληηθαηάζηαζε  ρξνληθνύ αζπκκεηξίαο, 

                 Αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ από πίλαθα έσο ππνβξύρην ηύπνπ ΝΤΤ 3Υ120+70 

 πλνιηθή ηηκή   ηεκάρην: 

Αξηζκεηηθώο:  1720,00 

Οινγξάθσο:  Υίιηα επηαθόζηα είθνζη επξώ 

Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

 

 

 

Άρθρο  14     Δξγαζία επηζθεπήο  αληιηνζηαζίνπ Αγ.ππξίδσλα ζηε ζέζε Κεξαηνβνύλη 

                   Δξγαζία  αιιαγήο ιαδηώλ θηλεηήξα,θαζαξηζκόο ξνπιεκάλ εμαεξηζκνύ,επηζθεπή ηνπ 

                   Ηιεθηξηθνύ πίλαθα ηνπ νκαινύ εθθηλεηή κε όηη πιηθά ζα ρξεηαζζνύλ, επηζθεπή θηλεηήξα  

                    Ιζρύνο 2ΗΡ εμαεξηζκνύ κε αιιαγή θηεξσηώλ –ξνπιεκάλ.. 

                                    

                    Παξαδνηέν     ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

                          



 4 

 

  Σηκή   ηεκάρην 

 Αριθμηηικώς: 2.930,00€ 

 Ολογράθως:  Γύο τιλιάδες εννιακόζια ηριάνηα εσρώ. 

 

            

 

 

   

 

 

 

 

 

  Άρθρο  15.    Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Φ-200mm 

                        Γηα πιήξε εξγαζία  επηζθεπήο ηνπ  αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζε ζσιήλεο Φ200 PVC16 ΑΣΜ, 

                        θαη δηκπώ Φ 200 καληεκέλην.ην παξόλ πεξηιακβάλνληαη εζθαθέο-απνζπλαξκνιόγεζε  

                         ζπλαξκνιόγεζε λέσλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ κε  δηκπώ.Δπηζθεπή κε όια ηα απαηηνύκελα  

                        πιηθά.Παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην 

Αριθμηηικώς :     700,00€ 

Ολογράθως:   Δπηακόζια  εσρώ 

 

 

Αρθρο  16.  Δξγαζία επηζθεπήο  ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Φ-280mm 

                         Γηα πιήξε εξγαζία  επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ  δηθηύνπ κε ζσιήλεο Φ-280 , 25 ΑΣΜ. 

                       ην παξόλ πεξηιακβάλνληαη εθζθαθέο-απνζπλαξκνιόγεζε-ζπλαξκνιόγεζε κε  

                       Ηιεθηξνκνύθεο  Φ-280mm . 

                        Δπηζθεπή κε όια ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνύλ. 

                        Παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

  Σηκή αλά ηεκάρην 

   Αριθμηηικώς:    750,00 € 

  Ολογράθως:      Δπηακόζια πενήνηα εσρώ.\ 

 

 

Αρθρο  17. Δργαζία επιζκεσής ηοσ αρδεσηικού δικηύοσ απο διάθορα ηρσπήμαηα ζηο μεηαλλικό 

δίκησο.  

Γηα πιήξε εξγαζία  επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ  δηθηύνπ κε  κεηαιιηθέο ζσιήλεο 

                       ην παξόλ πεξηιακβάλνληαη εθζθαθέο-απνζπλαξκνιόγεζε-ζπλαξκνιόγεζε θαη ζπγθόιεζε  

                       

                        Δπηζθεπή κε όια ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνύλ 

Σηκή αλά ηεκάρην 

   Αριθμηηικώς:    740,00 € 

  Ολογράθως:      Δπηακόζια ζαράνηα εσρώ. 
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Αρθρο 18. Δξγαζία επηζθεπήο ζηνκίσλ παξνρήο Φ 200 

Γηα πιήξε εξγαζία επηζθεπήο ησλ ζηνκίσλ παξνρήο Φ 200. 

Δπηζθεπή κε όια ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνύλ.Παξαδνηέα ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

   Αριθμηηικώς:    310,00 € 

  Ολογράθως:      Σριακόζια δέκα εσρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Οξρνκελόο   12/03/2020 

 

    Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                                                                                         Η  ΠΡΟΙ/ΝΟ  Γ.Σ.Τ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ                                                   ΛΔΜΟΝΙΑ ΣΑΜΑΣΑΚΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ    ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 


