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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης και του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού
80.000,00€  είναι η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού των φραγμάτων του Λιθοτόπου
(στη λίμνη Κερκίνη) και της Συμβολής (στον ποταμό Αγγίτη) ώστε να διασφαλιστεί η
συνέχιση της ορθής και ασφαλής λειτουργίας των φραγμάτων. Επίσης θα γίνουν
κάποιες εργασίες γρασαρίσματος των AVIO της Υ2 υδροληψίας και τοποθέτηση–
συμπλήρωση κιγκλιδωμάτων για την αποφυγή πτώσης ατόμου στη λεκάνη ηρεμίας της
υδροληψίας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Α. Φράγμα Λιθοτόπου

Α.1. Αντικατάσταση των συρματόσχοινων των επτά (7) θυροφραγμάτων. Κάθε
θυρόφραγμα αναρτάται από δύο συρματόσχοινα μήκους περίπου 280 μέτρων Η
εργασία θα εκτελεσθεί μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου ώστε η στάθμη της
λίμνης να έχει κατέβει αρκετά ώστε να φανούν οι σπαστές τροχαλίες των
θυροφραγμάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό η όδευση των
συρματόσχοινων από τις σπαστές τροχαλίες θα γίνει με τη βοήθεια δύτη (Σχ: 1).

Α.2. Αντικατάσταση του λιπαντικού όλων των μειωτήρων (SAE 80-90 W API GL5) και
συλλογή του αφαιρούμενου λιπαντικού σε βαρέλια και μεταφορά τους στο χώρο του
εργοταξίου της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών (Σχ: 1 και Σχ:5).

Α.3. Αντικατάσταση δύο καμένων λαμπτήρων φωτισμού  ενεργειακής κλάσης Α, μήκους
1500mm, 58W, θερμοκρασίας χρώματος 6500Κ, λευκού χρώματος. Οι λαμπτήρες θα
τοποθετηθουν εντός φωτιστικού σώματος αντιεκρηκτικού τύπου.

Α.4. Αντικατάσταση παλιών σπασμένων κυτίων ένωσης καλωδίων με μούφες ρητίνης
χαμηλής τάσης 1kV για την πλήρη αδιαβροχοποιημένη ένωση καλωδίων εντός της
στοάς του φράγματος.

Α.5. Αντικατάσταση τμήματος της κατάθλιψης των υποβρύχιων αντλιών εντός της
στοάς του φράγματος, που παρουσίασε ρωγμή. Πρόκειται δηλαδή για την κατασκευή
ενός ειδικού τεμαχίου αποτελούμενο από χαλυβδοσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου Φ100
και μήκους 65 cm, μία καμπύλη, ένα ύψιλον και τρεις φλάντζες. Για την κατασκευή του
θα πρέπει να γίνει ακριβή μέτρηση του υπάρχοντος τεμαχίου ώστε να μπορεί να
προσαρμοστεί στην υπόλοιπη υπάρχουσα κατασκευή. Το καινούριο τεμάχιο θα πρέπει
επίσης να φέρει εξωτερική προστασία με αντισκωριακό αστάρι σε δύο στρώσεις και
βαφή με ντούκο μεγάλης σκληρότητας και αντοχής. Όσο αφορά το υπο αντικατάσταση
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τεμάχιο θα πρέπει να απομακρυνθεί του από το χώρο του έργου, να επισκευαστεί με
κόλληση (οξυγόνο ή ηλεκτροσυγκόλληση), να γίνει απόξεση και καθαρισμός του με
ψήκτρα και σμυριδόπανο, να γίνει εξωτερική προστασία του με αντισκωριακό αστάρι σε
δύο στρώσεις και βαφή με ντούκο μεγάλης σκληρότητας και αντοχής και να μεταφερθεί
στο χώρο του εργοταξίου της υπηρεσίας (Σχ: 2 και Σχ: 3)

Α.6. Προμήθεια και τοποθέτηση τριφασικής υποβρύχιας αντλίας εντός της συοάς του
φράγματος. Η αντλία θα τοποθετηθεί πάνω σε μια απλή μεταλλική κατασκευή και το
καλώδιο της θα συνδεθεί με το υπάρχων καλώδιο με μούφα ρητίνης χαμηλής τάσης
1kV για την πλήρη αδιαβροχοποιημένη ένωση. Η υποβρύχια αντλία θα συνδεθεί επίσης
με το υπάρχων δίκτυο σωληνώσεων. Η υπάρχουσα αντλία θα αποσυνδεθεί και θα
μεταφερθεί στο εργοτάξιο της υπηρεσίας. Αναλυτικότερα η εργασία αυτή αφορά:

Την προμήθεια και εγκατάσταση μιας υποβρύχιας αντλίας για επίτευξη υψηλών
μανομετρικών, κατάλληλη για άντληση καθαρού, αμμώδες ή λασπώδες νερού σε
αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας της στοάς του φράγματος Λιθοτόπου στη Λίμνη
Κερκίνη.
    Το σώμα (κέλυφος) της αντλίας θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή
χυτοσίδηρο EN-GJL-250, ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και η πτερωτή από
χυτοσίδηρο. Η πτερωτή θα είναι ανοιχτού τύπου. Η στεγανοποίηση μεταξύ της αντλίας
και του ηλεκτροκινητήρα επιτυγχάνεται με διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη. Ο κινητήρας
θα είναι επαναπεριελίξιμος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός, ασύγχρονος
συνεχούς λειτουργία, απολύτως στεγανός (τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος), βαθμού
προστασίας IP 68. Οι αγωγοί της περιέλιξης είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, φέρουν
στρώση μόνωσης από ειδικό βερνίκι ρητίνης και η κλάση μόνωσης της περιέλιξης είναι
τουλάχιστον F.
Η αντλία θα έχει συνοπτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παροχή (m3/h) 18-20
Μανομετρικό (Μ.Υ.Σ.) 28-30
Αριθμός στροφών 2.900 r.p.m.
Αριθμός πόλων 2
Συχνότητα 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40 º C
Τάση λειτουργίας 380-400 V
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα >= 4,1 KW

Ο κατασκευαστής της αντλίας θα διαθέτει πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 900. Το
προϊόν θα καλύπτεται από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή εγγύηση καλής
λειτουργίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών τουλάχιστον και για ένα (1) χρόνο servise
και ανταλλακτικά.
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Α.7. Κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα των υποβρύχιων αντλιών που βρίσκονται εντός της
στοάς του φράγματος (Σχ:4). Αναλυτικότερα η εργασία αφορά:

Την αντικατάσταση του παλιού πίνακα ηλεκτροδότησης των υποβρύχιων αντλιών της
στοάς του φράγματος Λιθοτόπου στη Λίμνη Κερκίνη.
Ο καινούριος πίνακας:
 θα τοποθετηθεί στη θέση του παλιού
 Θα είναι μεταλλικός πίνακας (διανομής), διαστάσεων 800Χ1000Χ200,

προστασίας τουλάχιστον IP43, με πόρτα, κατάλληλος για στήριξη σε τοίχο,
κατάλληλος για δίκτυο 400/230 V, 50Hz, ονομαστική τάση μόνωσης 1000 V. Το
μεταλλικό ερμάριο και η πόρτα θα κατασκευαστούν από λαμαρίνα DKP πάχους
τουλάχιστον 1,5 mm.

 Θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και με μια τελική στρώση
βαφής φούρνου σε απόχρωση ανοικτού γκρι (RAL7035)

 Θα φέρει στο εσωτερικό της πόρτας πλαστικοποιημένο σχεδιάγραμμα με τη
λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα

 Η τροφοδοσία του θα γίνει από το διπλανό υφιστάμενο πίνακα
 Τα επιμέρους στοιχεία του θα είναι είτε στοιχεία του παλιού πίνακα , είτε

καινούρια

Από τον παλιό πίνακα που θα αποξηλωθεί πλήρως θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή του καινούριου πίνακα τα ρελέ ισχύος με τα αντίστοιχα θερμικά τους, οι
ασφάλειες με τις βάσεις τους, οι αυτόματοι τριφασικοί θερμομαγνητικοί διακόπτες.
Όλα τα υπόλοιπα υλικά για την πλήρη και ορθή λειτουργία, καθώς και τον έλεγχο
αυτής, των δύο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι καινούρια. Κατ΄
ελάχιστο ο καινούριος πίνακας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα καινούρια στοιχεία:
 Ένα (1) τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη φορτίου, ονομαστικής εντάσεως  63 Α,

ισχύος 30KW, με ασφάλειες 63Α, με περιστροφικό χειριστήριο 0-1 και άξονα
ρυθμιζόμενου μήκους ώστε αν γίνεται ο χειρισμός on-off με κλειστή την πόρτα
του πίνακα ή σε περίπτωση που είναι επιθυμητός ο χειρισμός εντός του πίνακα,
όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, να τοποθετηθεί εντός του πίνακα

 Δύο (2) ψηφιακά πολυόργανα πόρτας με τέσσερα (4) παράθυρα τύπου LED. Η
σύνδεση τους θα γίνει μέσω Μ/Σ έντασης … /5 Α και θα παρέχει ένδειξη των
ηλεκτρικών μεγεθών VL-L, VL-N, A, W, Var, VA, kWh, kVarh, cosφ σε γραμμές
230/400 VAC.

 Δύο (2) Μ/Σ έντασης …/5 Α
 Δύο (2) ρελέ ασσυμετρίας
 Δύο (2) ρελέ στάθμης
 Δύο (2) ωρομετρητές
 Δύο (2) επιλογικούς διακόπτες τριών θέσεων 0-1-2 για αντίστοιχες καταστάσεις

λειτουργίας σταμάτημα-χειροκίνητη-αυτόματη λειτουργία. Η χειροκίνητη
λειτουργία θα παρακάμπτει το ηλεκτρόδιο στάθμης σε περίπτωση κάποιας
βλάβης.

 Έξι (6) ηλεκτρόδια με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις εφόσον απαιτηθεί (σε
περίπτωση που δεν απαιτηθεί θα παραδοθούν στην υπηρεσία)
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 Τρεις (3) λυχνίες για την ένδειξη τάσης
 Δύο (2) λυχνίες λειτουργίας
 Δύο (2) λυχνίες βλάβης
 Ένα (1) επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων για ενεργοποίηση και σταμάτημα του

συναγερμού
 Μία (1) μπαταρία συναγερμού 12V-7,2 Ah
 Τρία (3) μέτρα καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 με αντίστοιχο κομμάτι εύκαμπτου αγωγού

(flexible)
 Έναν αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη προστασίας κινητήρα, με περιοχή

ρλυθμισης θερμικού 10,0….16,0 Α και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος
τουλάχιστον 50ΚΑ. Σε περίπτωση σφάλματος το χειριστήριο θα μεταβαίνει σε
ενδιάμεση θέση (trip) μεταξύ ΟΝ και OFF.

 Τρεις ασφάλειες 16Α κίνησης και τρεις ασφάλειες 20Α κίνησης
 Ένα θερμικό ηλεκτρονόμο υπερφόρτισης 13-16 Αmp.
 Ένα ρελέ ισχύος 3P 11 KW με μία (1) ΝΟ επαφή
Τα τελευταία τέσσερα (4) υλικά θα παραδοθούν στην υπηρεσία ως μια σειρά
ανταλλακτικών υλικών
 Τις καλωδιώσεις μεταξύ των παραπάνω στοιχείων με καλώδια ανάλογη διατομής.

Όλες οι καλωδιώσεις εντός του πίνακα θα είναι μέσα σε πλαστικά κανάλια με
καπάκι.

 Όλα τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και ορθή
ηλεκτρολογική σύνδεση και λειτουργία των δύο υποβρύχιων αντλιών και του
συναγερμού.

Β. Φράγμα Συμβολής

Β.1. Καθαρισμός-Λίπανση των μηχανισμών θυροφραγμάτων (τεμ 6 ανοιχτά κιβώτια
οδοντωτών τροχών με τροχό αναστολής)

Β.2. Λίπανση συρματόσχοινων αναρτήσεως θυροφράγματος

Β.3. Εξωτερική συντήρηση μηχανισμών φράγματος. Αφορά εργασία ελαιοχρωματισμού
των μηχανισμών του φράγματος. (Σχ: 6)

Γ. Υδροληψία Υ2

Γ.1. Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων λιπάνσεως των κινητών μερών των AVIO

Γ.2. Τοποθέτηση φωτοκύτταρων για τη λειτουργία του φωτισμού της υδροληψίας

Γ.3. Τοποθέτηση σιδηροσωλήνων  κιγκλιδωμάτων τόσο πάνω στην υδροληψία όσο και
κατά μήκος της λεκάνης ηρεμίας

Γ.4. Τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών σε αντικατάσταση των διαβρωμένων και
κατεστραμμένων μπετονιένων ορθοστατών (Σχ:7)

Γ.5. Χρωματισμοί των κιγκλιδωμάτων
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2. Απολογιστικές εργασίες

Η δαπάνη απολογιστικών περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικά απαιτηθούν
για την ολοκλήρωση του έργου. Οποιαδήποτε εργασία ή υλικό αφορά μέρος της
δαπάνη απολογιστικών θα πρέπει να έχει την έγκριση της υπηρεσίας πριν εκτελεστεί. Σε
αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία δεν θα προχωρήσει στην πιστοποίηση της.

Σέρρες 15 / 11  /  2017
Ο Πρ/νος Έργων Δομών

Περιβάλλοντος
α.α.

Τελπιζούδη Φωτεινή
 Πολ/κός Μηχ/γος   Α’ βαθ.

Σέρρες 14 / 11 /  2017
Ο Συντάξας

Ρακιτζής Πασχάλης
Ηλεκ/γος Μηχ/κός με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την  υπ’ αριθμ. οικ. 483422/4682/15-11-2017

Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Σέρρες 17/11/2017

Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος  με Α΄ β
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