
  

 (A1)
28,00

 (A2)
. 20,00

 (A3)
. 10,00

 (A4)
 17,00

 
  (ho) 0,30

 (htot) 2,00
 /  ( )

=ho/(htot-ho)= 0,18

,   (A5)
A5=A3*(1.0- )+ 4* 11,24

.2
-3.10.02.01 6,90 3

0,19 3.
11,24

= 9,03 3

.3   
-3.17 1,90 3

0,19 3.
10,00

= 3,80 3

A.10   
 15 -2.1 10,00 3

A = 28,00

0.19* 5,32 3
15,32 3

 15  = 2,30 2

 C12/15  9.10.03 71,00 3
 C12/15  0.15 

71*0.15= 10,65 2

15,00 2

= 27,95 2

A.17
 10 -2.2 1,05 2

A = 28,00

0.10*0.19* 0,53 2

 10 -1.2 0,95 2
A = 28,00



0.10*0.19* 0,53 2
= 3,06 2

.12
  ( -5) 11,00 3

0,19 3.
28,00

 = 16,32 3

.14
 5.05.02 10,50 3

0,19 3.
28,00

= 15,82 3

A.15
 5.07 10,50 3

0,19 3.
28,00

= 15,82 3

.16
 5.09.02 9,50 3

0,19 3.
28,00

= 14,82 3

.22  LIGHT BOX

(DIN – Fachbericht 101)
(480*(1.6/2.6))/(1.6*1.9) 97,17 /m2

157.89*0.3
29,15 /m2

20.0*2.0*0.3 12,00 /m2
41,15 /m2

18t
(180*0.5)/(4.0*0.6) 37,50 /m2

60.0*0.3
11,25 /m2

20.0*2.0*0.3 12,00 /m2
 22,25 /m2

 22.25/41.15 0,54
-7.06 31,90 2

   "LIGHT BOX"
-7.06)*0.54= 17,23 2

= 17,00 3

.15

 D160 
 - 12.10.03 1,00 6,50 6,50 €

-3.10.02.01
1.0*0.6*1.0 0,60 9,03 € 5,42 €



(1-0.46-0.15)*0.4*1.0 0,16 1,43 € 0,22 €

 5.07
((0.16+0.1+0.3)*0.6-0.08*0.08*3.1415)*1.0 0,32 15,82 € 5,00 €

 160/250 
29.9  /

 /  =7.0 
 /   (1.0/7.0)= 0,14 29,90 4,27 €

 4.09.01
0.6*1.0 0,60 11,04 € 6,62 €

28,03 €

= 29,00 €

.14

 12.10.06
 PVC D315 1,00 21 21,00 €

 ( 3)
-3.10.02.01

 0,3 
0.9*0.9*1.2 0,97 9,03 € 8,78 €

 ( 3)
.5.05.02

0.97-0.1575*0.1575*3.1415 0,89 15,82 € 14,11 €

 (kgr)
 11.01.01

0.4*0.4*0.004*7850 5,024 1,71 € 8,59 €

 C12/15
-9.10.03

0.5*0.5*0.4-0.1575*0.1575*3.1415*0.2 0,08 71,00 € 5,99 €

0.5*0.5*0.2-0.1575*0.1575*3.1415*0.2 0,03 71,00 € 2,44 €

60,92 €
= 62,00 €

.13  10atmD 100( )
  1500,00

75,00
 = 1575,00



ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ- Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ"

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦH AΡΘΡΟΥ Α.Τ. AΡΘΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡ. 
ΤΙΜΟΛ.

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤ. ΜΕΣΟ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (003) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (002) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (001) ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΘΡΟΥ

1 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου 
του  έργου.   Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία 

ΗΜ.1 11.05 ΥΔΡ 6751 1.00 2.20 2.20 2.20

2 Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδοκατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμιση του στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση 
και ανέγερσή τους.
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί τραυματισμός των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)

ΗΜ.2  11-07 ΥΔΡ 6751 1.00 0.12 0.12 0.12

3 Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Πάχος 
ξηρού υμένα χρώματος (SFT) σύμφωνα με την μελέτη.  Με εποξειδικά χρώματα

ΗΜ.3 11.08 ΥΔΡ 6751 1.00 0.17 0.17 0.17

4 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση γερανών κλπ 
ανυψωτικών διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, οι 
απαιτούμενες αγκυρόβιδες και μή συρρικνούμενα κονιάματα για την έδραση των πελμάτων και κάθε πρόσθετη 
εργασία για την ολοκλήρωση της κατασκευής σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

ΗΜ.4 11.09 ΥΔΡ 6751 1.00 0.23 0.23 0.23

5 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με ανοξειδωτους σωλήνες με ραφή,  από χάλυβα 316L, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και εκτέλεση των απαιτουμένων 
ελέγχων στεγανότητος, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύσεως και του εγκιβωτισμού. 
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο σωληνα (kg)  που προβλεπεται από την μελέτη.

ΗΜ.5 Σχ 12.18 ΥΔΡ 6630.1 (2.9/0
.7 = 
4.14)

1.95 8.07 8.07

6 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές ανοξειδωτων σωλήνων, από τεμάχια χαλυβα 316L, του ιδίου τύπου που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των 
χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών 
τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό 
όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου. Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο 
χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελάσματος που προβλέπεται από την 
μελέτη

ΗΜ.6 Σχ  12.19 ΥΔΡ 6630.1 (2.9/0
.7 = 
4.14)

3.30 13.66 13.66

7 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες ανοξειδωτες 316L, ανεξαρτήτως διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των 
ανοξειδωτων  μπουλονιών, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση

ΗΜ.7 Σχ. 12.20 ΥΔΡ 6651.1 (2.9/0
.7 = 
4.14)

4.90 20.29 20.29

8 Δικλειδα χυτοσιδηρα τυπου συρτου ελαστικης εμφραξης καταλληλη για λυματα με μικρουλικα συνδεσεως 
παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια Φ80 10 atm 

ΗΜ.8 Σχ. 
13.03.02.02 

ΥΔΡ 6651.1 1.00 173.00 173.00 173.00

9 Δικλειδα χυτοσιδηρα τυπου συρτου ελαστικης εμφραξης καταλληλη για λυματα με μικρουλικα συνδεσεως 
παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια Φ200 10 atm 

ΗΜ.9 Σχ. 
13.03.02.07

ΥΔΡ 6651.1 1.00 380.00 380.00 380.00

10 Δικλειδα χυτοσιδηρα τυπου συρτου ελαστικης εμφραξης καταλληλη για λυματα με μικρουλικα συνδεσεως 
παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια Φ250 10 atm 

ΗΜ.10 Σχ. 
13.03.02.08

ΥΔΡ 6651.1 1.00 550.00 577.50 577.50

11 Δικλειδα χυτοσιδηρα τυπου πεταλουδας με ηλετροκινητηρα καταλληλη για λυματα με μικρουλικα συνδεσεως 
παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια Φ150 10 atm 

ΗΜ.11 ΥΔΡ 6651.1 1.05 1,680.00 1,764.00 10.00 17.49 174.90 10.00 14.83 148.30 2,087.20

12 Δικλειδα χυτοσιδηρα τυπου πεταλουδας με ηλετροκινητηρα καταλληλη για λυματα με μικρουλικα συνδεσεως 
παραδοτεα σε πληρη και κανονικη λειτουργια Φ200 10 atm 

ΗΜ.12 ΥΔΡ 6651.1 1.05 2,300.00 2,415.00 10.00 17.49 174.90 10.00 14.83 148.30 2,738.20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σελίδα 1 από 6



ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ- Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ"

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦH AΡΘΡΟΥ Α.Τ. AΡΘΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡ. 
ΤΙΜΟΛ.

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤ. ΜΕΣΟ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (003) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (002) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (001) ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

13 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στην σωληνωγραμμη ειδικου χαλυβδινου τεμαχιου 
εξαρμωσης συσκευων (δικλιδων, βαλβιδων κ.λ.π), συμφωνα με την μελετη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμαχια 
εξαρμωσης συσκευων". Περιλαμβανονται οι γαλβανισμενοι κοχλιες, οι φλαντζες και τα παρεμβυσματα 
στεγανωσης. Τα προσκομιζομενα επι τοπου τεμαχια εξαρμωσης θα συνοδευωνται απο πιστοποιητικο 
εργαστηριου δοκιμων. Το τεμαχιο εξαρμωσης θα ειναι καταλληλο για λυματα. Διαμετρου Φ150 10 atm. 

ΗΜ.13 Σχ.  
13.15.01.06

ΥΔΡ 6657.1 1.00 209.00 209.00 209.00

14 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στην σωληνωγραμμη ειδικου χαλυβδινου τεμαχιου 
εξαρμωσης συσκευων (δικλιδων, βαλβιδων κ.λ.π), συμφωνα με την μελετη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμαχια 
εξαρμωσης συσκευων". Περιλαμβανονται οι γαλβανισμενοι κοχλιες, οι φλαντζες και τα παρεμβυσματα 
στεγανωσης. Τα προσκομιζομενα επι τοπου τεμαχια εξαρμωσης θα συνοδευωνται απο πιστοποιητικο 
εργαστηριου δοκιμων. Το τεμαχιο εξαρμωσης θα ειναι καταλληλο για λυματα. Διαμετρου Φ200 10 atm. 

ΗΜ.14 Σχ.  
13.15.01.08

ΥΔΡ 6657.1 1.00 360.00 360.00 360.00

15 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στην σωληνωγραμμη ειδικου χαλυβδινου τεμαχιου 
εξαρμωσης συσκευων (δικλιδων, βαλβιδων κ.λ.π), συμφωνα με την μελετη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμαχια 
εξαρμωσης συσκευων". Περιλαμβανονται οι γαλβανισμενοι κοχλιες, οι φλαντζες και τα παρεμβυσματα 
στεγανωσης. Τα προσκομιζομενα επι τοπου τεμαχια εξαρμωσης θα συνοδευωνται απο πιστοποιητικο 
εργαστηριου δοκιμων. Το τεμαχιο εξαρμωσης θα ειναι καταλληλο για λυματα. Διαμετρος Φ250 10 atm. 

ΗΜ.15 Σχ.  
13.15.01.09

ΥΔΡ 6657.1 1.00 450.00 450.00 450.00

16 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στην σωληνωγραμμη βαλβιδας εισαγωγης - εξαγωγης 
αερα διπλης ενεργειας, παλινδρομικου τυπου, αποτελουμενης απο κορμο απο ελατο χυτοσιδηρο, πλωτηρααπο 
πολυπροπυλενιο ή πολυαμιδιο μεμβρανη σιλικονης, δακτυλιο στεγανοτητας απο EPDM και αξονα απο ανοξειγωτο 
χαλυβα. Περιλαμβανονται τα πασης φυσεως εξαρτηματα της βαλβιδας, οι γαλβανισμενοι κοχλιες στερεωσης, τα 
παρεμβυσματα στεγανωσης και η δοκιμη λειτουργιας. Οι προσκομιζομενες επι τοπου βαλβιδες θα συνοδευωνται 
απο πιστοποιητικο εργαστηριου δοκιμων. Η βαλβιδα θα ειναι καταλληλη για λυματα. Διαμετρος Φ80  10 atm

ΗΜ.16 Σχ.  
13.10.01.02

ΥΔΡ 6653.1 1.00 353.00 353.00 353.00

17 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στο δικτυο βαλβιδας αντεπιστροφης τυπου σφαιρας. 
Περιλαμβανονται οι γαλβανισμενοι κοχλιες, οι φλαντζες και τα παρεμβυσματα στεγανωσης. Οι βαλβιδες θα 
συνοδευωνται απο πιστοποιητικο υδραυλικων δοκιμων εντυπα τεχνικης τεκμηριωσης, υποκεινται δε στην εγκριση 
της Υπηρεσιας. Η βαλβιδα θα ειναι καταλληλη για λυματα. Διαμετρος Φ150 10 atm. 

ΗΜ.17 ΗΛΜ 84 1.05 485.00 509.25 15.00 17.49 262.35 15.00 14.83 222.45 994.05

18 Προμηθεια, μεταφορα επι τοπου, τοποθετηση και συνδεση στο δικτυο βαλβιδας αντεπιστροφης τυπου σφαιρας. 
Περιλαμβανονται οι γαλβανισμενοι κοχλιες, οι φλαντζες και τα παρεμβυσματα στεγανωσης. Οι βαλβιδες θα 
συνοδευωνται απο πιστοποιητικο υδραυλικων δοκιμων εντυπα τεχνικης τεκμηριωσης, υποκεινται δε στην εγκριση 
της Υπηρεσιας. Η βαλβιδα θα ειναι καταλληλη για λυματα. Διαμετρος Φ200 10 atm. 

ΗΜ.18 ΗΛΜ 84 1.05 535.00 561.75 15.00 17.49 262.35 15.00 14.83 222.45 1,046.55

19 Yποβρυχιο αντλητικο συγκροτημα ακαθαρτων υδατων για μανομετρικο υψος 10 m με την σωληνωση  
καταθλιψεως και την διαταξη συνδεσεως προς την καταθλιψη και καταδυση, πληρες με τους επιπλεοντες 
απιοειδεις διακοπτες εκκινησεως και στασεως του, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση, εγκατασταση, συνδεση προς 
το δικτυο αποχετευσεων και ηλεκτρικο δικτυο και παραδοση σε πληρη λειτουργια. Παροχης 10.0 m3/h & 10.0 
mΣΥ

ΗΜ.19 ΗΛΜ 21 1.00 1,480.00 1,480.00 16.00 17.49 279.84 16.00 14.83 237.28 1,997.12

20 Yποβρυχιο αντλητικο συγκροτημα ακαθαρτων υδατων για μανομετρικο υψος 15 m με την σωληνωση  
καταθλιψεως και την διαταξη συνδεσεως προς την καταθλιψη και καταδυση, πληρες , δηλαδη προμηθεια, 
προσκομιση, εγκατασταση, συνδεση προς το δικτυο αποχετευσεων και ηλεκτρικο δικτυο και παραδοση σε πληρη 
λειτουργια. Παροχης 120.0 m3/h & 15.0 mΣΥ

ΗΜ.20 ΗΛΜ 21 1.00 8,000.00 8,000.00 40.00 17.49 699.60 40.00 14.83 593.20 9,292.80

Σελίδα 2 από 6



ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ- Η-Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ"

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦH AΡΘΡΟΥ Α.Τ. AΡΘΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡ. 
ΤΙΜΟΛ.

ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤ. ΜΕΣΟ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (003) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (002) ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤ. (001) ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

21 Yποβρυχιο αντλητικο συγκροτημα ακαθαρτων υδατων για μανομετρικο υψος 56 m με την σωληνωση  
καταθλιψεως και την διαταξη συνδεσεως προς την καταθλιψη και καταδυση, πληρες , δηλαδη προμηθεια, 
προσκομιση, εγκατασταση, συνδεση προς το δικτυο αποχετευσεων και ηλεκτρικο δικτυο και παραδοση σε πληρη 
λειτουργια. Παροχης 220 m3/h & 56 mΣΥ

ΗΜ.21 ΗΛΜ 21 1.00 32,000.00 32,000.00 40.00 17.49 699.60 34.00 40.00 1,360.00 34,059.60

22 Προμηθεια, προσκομιση επι τοπου και εγκατασταση (σε σωληνα, σε εσχαρα, σε καναλι κ.λ.π) καλωδιων 
ονομαστικης τασης 300/500Ω τυπου H05VV-U (μονοκλωνος αγωγος) H05VV-R (πολυκλωνος αγωγος) με 
χαλκινους αγωγους με μονωση και μανδυα από PVC περιλαμβανομενων των υλικων στηριξης, συνδεσης και 
σημανσης (ειδικα στηριγματα, ακροδεκτες μουφες, κασσιτεροκολληση, ταινιες σημανσεως, ατσαλινες κ.λ.π) καθως 
και των μετρησεων και ελεγχων . Διατομη 3Χ1.5

ΗΜ.22 62.10.40.01 ΗΛΜ 46 1.00 2.30 2.30 2.30

23 Προμηθεια, προσκομιση επι τοπου και εγκατασταση (σε σωληνα, σε εσχαρα, σε καναλι κ.λ.π) καλωδιων 
ονομαστικης τασης 300/500Ω τυπου H05VV-U (μονοκλωνος αγωγος) H05VV-R (πολυκλωνος αγωγος) με 
χαλκινους αγωγους με μονωση και μανδυα από PVC περιλαμβανομενων των υλικων στηριξης, συνδεσης και 
σημανσης (ειδικα στηριγματα, ακροδεκτες μουφες, κασσιτεροκολληση, ταινιες σημανσεως, ατσαλινες κ.λ.π) καθως 
και των μετρησεων και ελεγχων . Διατομη 3Χ2.5

ΗΜ.23 62.10.40.02 ΗΛΜ 46 1.00 4.10 4.10 4.10

24 Καλωδιο ΝΥΜ χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και μικρουλικων 
(κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) επι τοπου 
και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και πληρους 
εγκαταστασεως. Διατομη 4Χ2.5

ΗΜ.24 ΗΛΜ 46 1.05 1.16 1.22 0.10 0.12 0.14 17.49 2.45 0.14 14.83 2.08 5.86

25 Καλωδιο ΝΥΜ χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και μικρουλικων 
(κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) επι τοπου 
και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και πληρους 
εγκαταστασεως. Διατομη 5Χ2.5

ΗΜ.25 ΗΛΜ 46 1.05 1.45 1.52 0.10 0.15 0.16 17.49 2.80 0.16 14.83 2.37 6.85

26 Καλωδιο ΝΥΜ χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και μικρουλικων 
(κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) επι τοπου 
και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και πληρους 
εγκαταστασεως. Διατομη 3Χ4.0

ΗΜ.26 ΗΛΜ 46 1.05 1.38 1.45 0.10 0.14 0.14 17.49 2.45 0.14 14.83 2.08 6.12

27 Καλωδιο XLPE/PVC χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 3Χ1.5

ΗΜ.27 ΗΛΜ 47 1.05 0.64 0.67 0.10 0.07 0.12 17.49 2.10 0.12 14.83 1.78 4.62

28 Καλωδιο XLPE/PVC χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 4Χ1.5

ΗΜ.28 ΗΛΜ 47 1.05 0.82 0.86 0.10 0.09 0.12 17.49 2.10 0.12 14.83 1.78 4.83

29 Καλωδιο XLPE/PVC χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 5Χ2.5

ΗΜ.29 ΗΛΜ 47 1.05 1.53 1.61 0.10 0.16 0.16 17.49 2.80 0.16 14.83 2.37 6.94

30 Καλωδιο XLPE/PVC χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 4Χ50

ΗΜ.30 ΗΛΜ 47 1.05 21.10 22.16 0.10 2.22 0.36 17.49 6.30 0.36 14.83 5.34 36.01

31 Καλωδιο XLPE/PVC χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 1Χ185

ΗΜ.31 ΗΛΜ 47 1.05 19.53 20.51 0.10 2.05 0.30 17.49 5.25 0.30 14.83 4.45 32.25
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32 ΚαλωδιοRE-2Y(St)YSWAY χαλκινων αγωγων ορατο ή εντοιχισμενο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση υλικων και 
μικρουλικων (κολλαρα κοχλιες μουφες κ.λ.π. οπως και τα ειδικα στηριγματα ή αναλογια εσχαρας καλωδιων κ.λ.π.) 
επι τοπου και εργασια διανοιξεως αυλακων και οπων, διαμορφωσεως και συνδεσεως των ακρων αυτου και 
πληρους εγκαταστασεως. Διατομη 2Χ1.0

ΗΜ.32 ΗΛΜ 48 1.00 0.68 0.68 0.10 0.07 0.12 17.49 0.12 0.12 14.83 1.78 2.65

33 Ηλεκτρικος πινακας απο χαλυβδοελασμα ντεκαπε και μορφοσιδηρο με τις απαραιτητες υποδοχες και στηριγματα 
στηριξεως των ζυγων, τον χρωματισμο των μεταλλικων μερων αυτου με βασικο χρωμα, με τα απαραιτητα υλικα 
και μικρουλικα και την απαιτουμενη εργασια συνδεσμολογιας, εγκαταστασεως για την παραδοση του πεδιου σε 
πληρη και κανονικη λειτουργια. Διαστασεις πινακα 69Χ125 cm  IP43

ΗΜ.33 ΗΛΜ 52 1.00 324.00 324.00 0.05 16.20 11.00 17.49 192.39 11.00 14.83 163.13 695.72

34 Διακοπτης πινακων με τα μικρουλικα πληρως εγκατεστημενος. Διακοπτης εντασεως εως 40Α ΗΜ.34 ΗΛΜ 53 1.00 4.90 4.90 0.03 0.45 0.45 17.49 7.87 13.22

35 Διακοπτης πινακων με τα μικρουλικα πληρως εγκατεστημενος. Διακοπτης εντασεως εως 3X40Α ΗΜ.35 ΗΛΜ 53 1.00 14.00 14.00 0.03 0.50 0.45 17.49 7.87 22.37

36 Μπουτον Start-Stop ή ON-OFF αντιεκρηκτικου τυπου ATEZ ζωνη 2 σε καταλληλο πλαστικο κιβωτιο με τα 
μικρουλικα πληρως εγκατεστημενο. Εντασεως 16Α 

ΗΜ.36 ΗΛΜ 53 1.00 78.00 78.00 0.03 0.50 0.60 17.49 10.49 0.60 14.83 8.90 97.89

37 Αυτοματος θερμομαγνητικος διακοπτης προστασιας κινητηρα σε πινακα με χειρισμο απο μπροστα με τα πηνια 
υπερεντασεων, με θαλαμο σβεσεως τοξου κ.λ.π. με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα συνδεσεως και την 
εργασια πληρους εγκατασεως και τις δοκιμες παραδοτεος σε πληρη και κανονικη λειτουργια. Ονομ. εντασεως εως 
25Α/50ΚΑ

ΗΜ.37 ΗΛΜ 55 1.00 132.00 132.00 0.02 2.64 1.00 17.49 17.49 1.00 14.83 14.83 166.96

38 Αυτοματος τριπολικος διακοπτης αερα σε πινακα με χειρισμο απο μπροστα με τα πηνια υπερεντασεων, με 
θαλαμο σβεσεως τοξου κ.λ.π. με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα συνδεσεως και την εργασια πληρους 
εγκατασεως και τις δοκιμες παραδοτεος σε πληρη και κανονικη λειτουργια. Ονομ. εντασεως εως 320Α

ΗΜ.38 ΗΛΜ 55 1.00 405.00 405.00 0.02 8.10 2.00 17.49 34.98 2.00 14.83 29.66 477.74

39 Διακοπτης τηλεχειριζομενος τριπολικος (χωρις θερμικα) καταλληλος για χωνευτη εγκατασταση σε πινακα τυπου 
ερμαριου πληρως κατασκευασμενος στο εργοστασιο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση, εγκατασταση και συνδεση 
σε πληρη λειτουργια. Εντασεως εως 16Α 

ΗΜ.39 ΗΛΜ 51 1.00 17.80 17.80 0.02 0.36 0.60 17.49 10.49 28.65

40 Διακοπτης τηλεχειριζομενος τριπολικος (χωρις θερμικα) καταλληλος για χωνευτη εγκατασταση σε πινακα τυπου 
ερμαριου πληρως κατασκευασμενος στο εργοστασιο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση, εγκατασταση και συνδεση 
σε πληρη λειτουργια. Εντασεως εως 32Α 

ΗΜ.40 ΗΛΜ 51 1.00 38.30 38.30 0.02 0.77 0.70 17.49 12.24 51.31

41 Διακοπτης τηλεχειριζομενος τριπολικος (χωρις θερμικα) καταλληλος για χωνευτη εγκατασταση σε πινακα τυπου 
ερμαριου πληρως κατασκευασμενος στο εργοστασιο, δηλαδη προμηθεια, προσκομιση, εγκατασταση και συνδεση 
σε πληρη λειτουργια. Εντασεως εως 170Α 

ΗΜ.41 ΗΛΜ 51 1.00 340.55 340.55 0.02 6.81 0.90 17.49 15.74 363.10
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42 Μικροαυτοματος για την ασφαλιση ηλεκτρικων γραμμων ενδεικτικου τυπου WL SIEMENS καταλληλος για 
τοποθετηση σε μεταλλικο πινακα διανομης με την αναλογη δαπανη των υλικων συνδεσεως και στηριξεως και την 
εργασια πληρους τοποθετησεως στον πινακα. Μονοπολικος εντασεως εως 16Α

ΗΜ.42 ΗΛΜ 55 1.00 6.50 6.50 0.02 0.13 0.30 17.49 5.25 11.88

43 Μικροαυτοματος για την ασφαλιση ηλεκτρικων γραμμων ενδεικτικου τυπου WL SIEMENS καταλληλος για 
τοποθετηση σε μεταλλικο πινακα διανομης με την αναλογη δαπανη των υλικων συνδεσεως και στηριξεως και την 
εργασια πληρους τοποθετησεως στον πινακα. Μονοπολικος εντασεως εως 20Α

ΗΜ.43 ΗΛΜ 55 1.00 9.50 9.50 0.02 0.19 0.35 17.49 6.12 15.81

44 Μικροαυτοματος για την ασφαλιση ηλεκτρικων γραμμων ενδεικτικου τυπου WL SIEMENS καταλληλος για 
τοποθετηση σε μεταλλικο πινακα διανομης με την αναλογη δαπανη των υλικων συνδεσεως και στηριξεως και την 
εργασια πληρους τοποθετησεως στον πινακα. Τριπολικος εντασεως εως 16Α

ΗΜ.44 ΗΛΜ 55 1.00 28.50 28.50 0.02 0.57 0.30 17.49 5.25 34.32

45 Διακοπτης προστασιας διαρροης καταλληλος για τοποθετηση σε μεταλλικο πινακα διανομης με την αναλογη 
δαπανη των υλικων συνδεσεως και στηριξεως και την εργασια πληρους τοποθετησεως στον πινακα. Τετραπολικος 
εντασεως 40Α ευαισθησιας 30 mA

ΗΜ.45 ΗΛΜ 55 1.00 60.00 60.00 0.02 1.20 0.40 17.49 7.00 68.20

46 Συνδυασμος μικροαυτοματου - διακοπτη προστασιας διαρροης καταλληλος για τοποθετηση σε μεταλλικο πινακα 
διανομης με την αναλογη δαπανη των υλικων συνδεσεως και στηριξεως και την εργασια πληρους τοποθετησεως 
στον πινακα. Διπολικος εντασεως 16Α ευαισθησιας 30 mA

ΗΜ.46 ΗΛΜ 55 1.00 70.00 70.00 0.02 1.40 0.35 17.49 6.12 77.52

47 Εκκινητης ομαλης εκκινησης κινητηρα με δυνατοτητα ελεγχου ροπης με την ασφαλεια προστασιας του, με 
ενσωματωμενο το ρελε by-pass, με τα απαραιτητα υλικα και μικρουλικα συνδεσεως και την εργασια πληρους 
εγκατασεως και τις δοκιμες παραδοτεος σε πληρη και κανονικη λειτουργια. Ισχυος 7.5KW

ΗΜ.47 ΗΛΜ 55 1.00 493.00 493.00 0.02 9.86 8.00 17.49 139.92 5.00 14.83 74.15 716.93

48 Ρυθμιστης στροφων ασυγχρονου  κινητηρα Sensorless Vector Control, με ενσωματωμενα φιλτρα EMC, μοναδα 
φρενου, υποδοχη Flash drop για μεταφορα προγραμματων, 8 προγραμματιζομενα σεναρια λειτουργιας, με τα 
απαραιτητα υλικα και μικρουλικα συνδεσεως και την εργασια πληρους εγκατασεως και τις δοκιμες παραδοτεος σε 
πληρη και κανονικη λειτουργια. Ισχυος 75KW

ΗΜ.48 ΗΛΜ 55 1.00 6,000.00 6,000.00 0.02 120.00 8.00 17.49 139.92 8.00 14.83 118.64 6,378.56

49 Υδροστατικο αισθητηριο πιεσης ευρους 0-6 m H2O / 4-20 mΑ με καλωδιο 10 μ τοποθετημενο εντος της δεξαμενης 
με τα υλικα και μικρουλικα και εργασια πληρους εγκαταστασεως και των απαραιτητων συνδεσεων 

ΗΜ.49 ΗΛΜ 87 1.00 575.00 575.00 0.02 11.50 1.00 17.49 17.49 1.00 14.83 14.83 618.82

50 Μοναδα PLC μιας αναλογικης εισοδου και μιας αναλογικης εξοδου καταλληλο για την συνδεση του υδροστατικου 
αισθητηριου και του radiomodem, προγραμματισμενο με το καταλληλο software, με τα υλικα και μικρουλικα κατ 
την εργασια πληρους εγκαταστασεως, συνδεσεως και δοκιμων.  

ΗΜ.50 ΗΛΜ 87 1.00 1,365.00 1,365.00 0.02 27.30 2.00 17.49 34.98 2.00 14.83 29.66 1,456.94

51 Φωτιστικο σωμα φθορισμου στεγανο οροφης αποτελουμενο από την βαση, με ενσωματωμενα τα οργανα αφης 
και το μεθακρυλικο καλυμμα πληρως εγκατεστημενο. Με λαμπτηρα 1x18W

ΗΜ.51 ΗΛΜ 59 1.00 110.00 110.00 0.02 2.20 0.50 17.49 8.75 0.50 14.83 7.42 128.36

52 Φωτιστικο σωμα φθορισμου στεγανο οροφης αποτελουμενο από την βαση, τον ανταυγαστηρα, με ενσωματωμενα 
τα οργανα αφης και το μεθακρυλικο καλυμμα πληρως εγκατεστημενο. Με λαμπτηρες 2x58W

ΗΜ.52 ΗΛΜ 59 1.00 180.00 180.00 0.02 3.60 0.82 17.49 14.34 0.82 14.83 12.16 210.10

53 Φωτιστικο σωμα φθορισμου αντιεκρηκτικου τυπου,στεγανο οροφης αποτελουμενο από την βαση, τον 
ανταυγαστηρα, με ενσωματωμενα τα οργανα αφης και το  καλυμμα πληρως εγκατεστημενο. Με λαμπτηρες 
2x58W

ΗΜ.53 ΗΛΜ 59 1.00 280.00 280.00 0.02 5.60 0.80 17.49 13.99 0.80 14.83 11.86 311.46

54 Φωτιστικο σωμα φωτισμου ασφαλειας φθορισμου αντιεκρηκτικου τυπου,στεγανο οροφης ή τοιχου αποτελουμενο 
από την βαση, τον ανταυγαστηρα, με ενσωματωμενα τα οργανα αφης και το  καλυμμα πληρως εγκατεστημενο. 
Με λαμπτηρα 1x8W με αυτονομια 1h

ΗΜ.54 ΗΛΜ 59 1.00 595.00 595.00 0.02 11.90 0.40 17.49 7.00 0.40 14.83 5.93 619.83
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ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

55 Εφεδρικο ηλεκτροπαραγωγο ζευγος τριφασικου εναλλασσομενου ρευματος τασεως 230/400 V αποτελουμενο από 
κινητηρα DIESEL και εναλλακτηρα πληρες με δεξαμενη καυσιμων και πινακα αυτοματης μεταγωγης, δηλαδη 
προμηθεια και προσκομιση του ζευγους και πινακα μεταγωγης, των βοηθητικων διαταξεων και απαραιτητων 
σωληνωσεων και καλωδιωσεων για την συνδεση του προς τον πινακα μεταγωγης και την αποθηκη καυσιμων 
καθως και των σωληνωσεων απαγωγης καυσαεριων και καθε εργασια με τα υλικα και μικρουλικα για την 
κατασκευη της βασης απο μπετον και πινακα μεταγωγης, της κατασκευης των σωληνωσεων και καλωδιωσεων, 
της δοκιμης και της παραδοσεως σε πληρη λειτουργια. Ισχυος 175 KVA

ΗΜ.55 ΗΛΜ 58 1.00 22,500.00 22,500.00 0.04 795.00 80.00 17.49 1,399.20 80.00 14.83 1,186.40 25,880.60

56 Radiomodem για την ραδιοζευξη δεξαμενης-αντλιοστασιο καταλληλο για την μεταδοση του σηματος μετρησης 
της σταθμης της δεξαμενης στο αντλιοστασιο και τη επικοινωνια αντλιοστασιου-δεξαμενης πληρως τοποθετημενο 
συμπεριλαμβανομενων και των δοκιμων επιτυχους ζευξης.

ΗΜ.56 ΗΛΜ 87 1.00 3,370.00 3,370.00 0.02 67.40 2.00 17.49 34.98 2.00 14.83 29.66 3,502.04

57 Αυτοματισμος λειτουργιας του αντλιοστασιου αποτελουμενος απο την μοναδα PLC  τον αισθητηρα κατω σταθμης 
αναρροφησης των αντλιων, συνδεδεμενος  με τα βοηθητικα κυκλωματα των αντλιων, τις διαφραγματικες βαλβιδες 
ελεγχου των αντλιων,  τα μεταδιδομενα σηματα σταθμων των δεξαμενων, την οθονη προγραμματισμου των 
επιθυμητων σταθμων των δεξαμενων, το radiomodem επικοινωνιας πληρως εγκατεστημενος και συνδεδεμενος  
περιλαμβανομενου και του προγραμματισμου του παραδοτεος σε πληρη λειτουργια.

ΗΜ.57 ΗΛΜ 87 1.00 6,500.00 6,500.00 0.05 325.00 1.00 17.49 17.49 1.00 14.83 14.83 6,857.32

58 Αυτονομο φωτοβολταικο συστημα αποτελουμενο από 3 panel 250W, 4 μπαταριες 12V/236 Ah, τον ρυθμιστη 
φορτισης - inverter, τον πινακα DC και AC, την βαση καθως επισης και κάθε υλικο και μικρουλικο για την πληρη 
και κανονικη λειτουργια πληρως εγκατεστημενο 

ΗΜ.58 ΗΛΜ 87 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

59 Προμηθεια και τοποθετηση των 2 φωτιστικων ασφαλειας των 2 πυροσβεστηρων Pa 6 Kg και CO2 12 Κg όπως 
φαινεται στα σχεδια

ΗΜ.59 ΗΛΜ 19 1.00 520.00 520.00 520.00

60 Μοναδα αποσμησης που περιλαμβανει το δικτυο των πλαστικων αεραγωγων στον υγρο και στον ξηρο θαλαμο, 
την μοναδα Drum Scrubber παροχης 750 m3/h με τον καταλληλο ανεμιστηρα αντιεκρηκτικου τυπου, τον 
ανεμιστηρα παροχης αερα ΙΝ LINE αντιεκρηκτικου τυπου πληρως εγκατεστημενη

ΗΜ.60 ΗΛΜ 8 1.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

61 Μοναδα split unit μονον ψυξη 22000 Btu/h πληρως εγκατεστημενη ΗΜ.61 ΗΛΜ 37 1.00 930.00 930.00 930.00

Σελίδα 6 από 6


