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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

 

 

 

 Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο ( ειεθηξνκεραλνινγηθά κέξε 

ησλ αληιηνζηαζίσλ   άξδεπζεο-αγσγνί-ζπξνθξάγκαηα)   ζηηο  πεξηνρέο ΄΄ Κεξαηνβνύλη΄΄ ΄ Γύθηηζζα΄΄ ,΄΄ 

Παιηνύξηα΄΄ Γηόλπζνο΄΄,΄΄Πιαηεηέο΄΄-Πάλσ Ληβάδη΄΄  Κάξθαξε ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ. 

1)ην αλη/ζην θιεηζηνύ ηύπνπ Οξρνκελνύ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο  κε ηα αληίζηνηρα 

πιηθά: Δμνπιηζκόο ελδνδηαζύλδεζεο ηληεξλεη αλη/ζίνπ-Γεκαξρείνπ  γηα απνκαθξπζκέλε 

ιεηηνπξγία,επηζθεπή πξνγξάκκαηνο plc θαη εμόδσλ,επηζθεπή  ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ησλ αγσγώλ, 

αληηθαηάζηαζε ππνβξύρηαο αληιίαο αθαζάξησλ 2΄΄,αληηθαηάζηαζε ζαιακάζηξαο ησλ 

αληιηώλ,αληηθαηάζηαζε ηνπ ξειέ ηζρύνο 11kw ζην πίλαθα ηνπ αλη/ζίνπ,αληηθαηάζηαζε ηνπ ups 

800va,αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ αλ/ζίνπ 6 θακεξώλ κε ζθιεξό δίζθν,αληηθαηάζηαζε θακεξώλ 

λπρηόο πςειήο αλάιπζεο, επηζθεπή ειεθηξνληθνύ νξγάλνπ δεμακελήο θαη ηεο αθίδαο ηεο 

ζηάζκεο,αληηθαηάζηαζε ηνπ ρξνληθνύ ζε θηλεηήξα 500ΗΡ αζηέξα-ηξίγσλν, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ 

θσηηζκνύ αλη/ζίνπ,επηζθεπή αληιίαο κε αληηθαηάζηαζε αμνλα θαη θηεξσηώλ,επηζθεπή ηνπ ζπλαγεξκνύ ηνπ 

αλη/ζίνπ κε κπαηαξίεο 12V7,2 Ah. 

 

σληήρεζε Τποζηαζκώλ 

  Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν (2) επηζθέςεηο ζε έθαζην ππνζηαζκό κέζεο ηάζεο, θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε 

ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη δειηίν ζπληήξεζεο ησλ 

ππνζηαζκώλ. Η ζπληήξεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ Τπνζηαζκώλ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: 

 
 
Δργαζίες σληήρεζες Μεηαζτεκαηηζηή Διαίοσ 

 ύζθημε αθξνδεθηώλ κεηαζρεκαηηζηώλ. 

 Έιεγρνο κνλσηήξσλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

 Έιεγρνο νξγάλσλ πξνζηαζίαο, αιιά θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγηάο (δόθηκε) ζην ζύζηεκα 

πξνζηαζίαο ηνπ (Buccholz-Θεξκόκεηξν) Μ/. 

  πζθίμεηο αθξνδεθηώλ θαη θειύθνπο ησλ Μεηαζρεκαηηζηώλ. 

 Μέηξεζε ησλ γεηώζεσλ. 
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 Έιεγρνο θαη δνθηκή ζην ζύζηεκα αεξηζκνύ ηνπ Μ/ θαη ηνπ ρώξνπ. 

 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ Μ/. 

 Έιεγρνο θαη αιιαγή ηνπ αθπγξαληήξα (silica gel) όξγαλν ηνπ Μ/. 

 Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ γηα έιεγρν ηεο δηειεθηξηθήο ηνπ αληνρήο κε κεράλεκα BAUER DPA 75 C 

θαη έθδνζε ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. 

 Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ. 

 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ Μ/.  

 

Έιεγτος Πηλάθωλ Μέζες Σάζες κε Αζθαιεηοποδεύθηε 

 Καζαξηζκόο ρώξνπ θαη πηλάθσλ. 

 Έιεγρνο πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο. 

 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ Μέζεο Σάζεο. 

 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηώλ. 

 Έιεγρνο  αζθαιεηώλ πξνζηαζίαο Μ/ζηώλ. 

 Έιεγρνο επαθώλ (ζπζθίμεηο). 

 Έιεγρνο κόλσζεο πιηθώλ Μέζεο Σάζεο. 

 Λίπαλζε κεραληθώλ κεξώλ ζηνπο δηαθόπηεο Μέσης Τάσης. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθόηεηαο δηαθνπηώλ. 

 

Λοηποί Έιεγτοη ζηο Υώρο ηοσ Τποζηαζκού - Δργαζίες 

 Έιεγρνο πεδίνπ ππθλσηώλ. 

 Έιεγρνο θσηηζκνύ ρώξνπ Τ/. 

 Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ Τ/. θαη αλαγόκσζε ιεγκέλσλ. 

 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδύλνπ θαη απνθαηάζηαζε θζαξκέλσλ. 

 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ αζθαινύο ρεηξηζκνύ: 

Μνλσηηθόο ηάπεηαο 

 Μνλσηηθά γάληηα  

 Κξάλνο πξνζηαζίαο  

 Φσηηζηηθό αζθάιεηαο ρώξνπ 

 Δπηζθεπή ζπζηήκαηνο Buccholz. 

 Δπηζθεπή δαπέδνπ ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθνληαη νη πίλαθεο ηεο κέζεο ηάζεο. 

 Καζάξηζκα βάςηκν κε ππνμηδηθή βαθή.  

 Δπηζθεπή πεξίθξαμεο ηνπ ρώξνπ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαη ηνπνζέηεζε αγθαζσηνύ 

ζύξκαηνο. 

 Δπηζθεπή θαζόκαηνο ηεο πόξηαο πεξίθξαμεο. 

 ηεγαλνπνίεζε-κόλσζε θξεαηίσλ – εηζόδνπ θαισδίσλ από λεξά-ηξσθηηθά ζην ρώξν 

πηλάθσλ κέζεο ηάζεο.  

Γηα ηελ άκεζε κεηάβαζε ηερληθνύ, όιν ην 24σξν, ζηνπο ρώξνπο ησλ ππνζηαζκώλ καο, εληόο (2) σξώλ από 

ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, όπνπ ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην κέγεζνο θαη ην θόζηνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζήο. 

   Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ νδεγηώλ 2006/95/ΔΚ θαη 2004/108/ΔΚ, θαη θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 

CE. 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ζα εθδνζεί  πηζηνπνηεηηθνύ  από αξκόδην κεραληθό. 

 

 
 
 

Δργαζίες Αλαθσθιοθορίας ειαίοσ 

Γηα ηε δηαδηθαζία ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη εηδηθό κεράλεκα, ην νπνίν δύλαηαη λα αθπγξαίλεη θαη λα 

θαζαξίδεη ην ιάδη κέζσ ςεθαζκνύ ζε ζπλζήθεο θελνύ . 
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Θα εθαξκνζηνύλ γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο VDE-0370 θαη παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο: 

 
Δργαζίες Αληηθαηάζηαζες ειαίοσ & Αλαθσθιοθορίας 

   Άδεηαζκα ηνπ ππάξρνληνο ειαίνπ  ζε  βαξέιηα (γηα λα απνζπξζεί ην έιαην) 

  Πιύζηκν ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ Μ/ κε πεξίπνπ 50 θηιά θαηλνύξηνπ ειαίνπ, από ηνπο κνλσηήξεο ΜΣ. 

 Απνζηξάγγηζε θαη απηήο ηεο πνζόηεηαο 50 kg ειαίνπ. 

 Κιείζηκν ησλ κνλσηήξσλ Μ/. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ παξεκβπζκάησλ ησλ κνλσηήξσλ ΜΣ. 

 Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ θελνύ εληόο ηνπ Μ/. 

 Θέξκαλζε ηνπ θαηλνύξηνπ ειαίνπ ζην εηδηθό κεράλεκα αθύγξαλζεο, ζε ζεξκνθξαζία 60 βαζκώλ C. 

 Πιήξσζε ηνπ Μ/ κε ην θαηλνύξην έιαην βάξνπο 1020 Kg (αλ ρξεηαζηεί), κε ρακειή ξνή από ην 

θάησ κέξνο ηνπ Αλαθπθινθνξία ηνπ ειαίνπ. 

 Δμαέξσζε ηνπ Μ/ από ηνπο κνλσηήξεο θαη από ην Buchholz. 

 Ο Μ/ ζα είλαη έηνηκνο πξνο ειέθηξηζε. 

 

 Θα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη νη θάησζη εμεηδηθεπκέλεο κεηξήζεηο ζηνλ θάζε Μ/ : 

 

o Λόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ, κε ρξήζε γεθύξαο TINSLEY. 

o Αληηζηάζεηο πελίσλ ΜΣ, κε ρξήζε γεθύξαο IBEKO. 

o Αληηζηάζεηο πελίσλ ΥΣ, κε ρξήζε γεθύξαο IBEKO. 

o Αληηζηάζεηο κόλσζε, κε ρξήζε Megger. 

 

2)ηης γεωηρήζεης άρδεσζες ηες Σ.Κ Αγ.Γεκεηρίοσ : 

 

Α) Θέζε Πάλσ Ληβάδη: Δπηζθεπή ηεο πνκόλαο κε αληηθαηάζηαζε θεθαιήο,ξνπιεκάλ,αμνλα,θηεξσηώλ θαη 

ζσιελώζεσλ γεώηξεζεο  ζε βάζνο 50κ. 

Β)  Θέζε  Γύθηηζζα:Δπηζθεπή ηνπ νκαινύ εθθηλεηή,εγθαηάζηαζε πξνβνιέα LED ηζρύνο 20 w  ζηεγαλόο κε 

θσηνθύηαξν. 

Γ)  Θέζε Γήπεδν: Δπηζθεπή πίλαθα κε αληηθαηάζηαζε δύν ξειέ ηζρύνο 37KW,αληηθαηάζηαζε απηόκαηνπ 

δηαθόπηε παξνρήο 3ρ160Α,αληηθαηάζηαζε ρξνληθνύ-αζπκκεηξίαο,εγθαηάζηαζε πξνβνιέα  LED ηζρύνο 

20w ζηεγαλόο κε θσηνθύηαξν. 

 

3)Γεώηρεζε Αγ.πσρίδωλα ζηε ζέζε Κεραηοβούλη:Αιιαγή ιαδηώλ θηλεηήξα,θαζαξηζκόο,αιιαγή 

ξνπιεκάλ,θαζαξηζκόο νκαινύ εθθηλεηή,εγθαηάζηαζε πξνβνιέα led ηζρύνο 20w  κε  θσηνθύηηαξν λπρηόο 

ζηεγαλόο,εγθαηάζηαζε θακεξώλ αζθαιείαο πςειήο αθξίβεηαο λπρηόο,ζύζηεκα θαηαγξαθήο κέζσ ηληεξλεη. 

  

4)σληήρεζε ηοσ δηθηύοσ άρδεσζες θιεηζηού ηύποσ: Δπηζθεπή ησλ αγσγώλ Φ 200  κε ζεξκνθόιεζε από 

Γηαθνξα  ηξππήκαηα,επηζθεπή ησλ αγσγώλ θ 280
 
από ηξππήκαηα (κε  ζακάξηα ε ειεθηξνθόιεζε). 

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  51.658,4 

   Οξρνκελόο  12/04/2019 

 

     

 

                                                                                                Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                           

                                                                                        

                                                                                             ΓΔΩΡΓΙΟ  ΣΑΜΟΤ 

                                                                                ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ 


