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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 : Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή ή σε γεώτρηση µίας 
δοσοµετρικής αντλία ψηφιακής ηλεκτροµαγνητικής υποχλωριώδους νατρίου 

πλήρης 
∆οσοµετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου, ψηφιακή ηλεκτροµαγνητική µε 

λειτουργία µικροεπεξεργαστή µε max παροχή 2.0 l/h και µανοµετρικό 12.0 bar κατά 

τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης ΤΠ1. 

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στην δεξαµενή ή στην γεώτρηση της 

δοσοµετρικής αντλίας και ότι παρελκόµενο απαιτείται για την εγκατάσταση 

της. 

• Η εγκατάσταση της δοσοµετρικής αντλίας και η ηλεκτρική- υδραυλική 

συνδεση. 

• Θέση σε λειτουργία και ρύθµιση  δοσοµετρικής αντλίας ώστε να ανιχνεύεται 

συγκέντρωση στο Υπολειµατικό χλωριο 0,2-0,3mgr/l  

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Αξία δοσοµετρικής αντλίας παραδοτέας στην θέση  εγκατάστασης , προσαυξηµένη 

κατά 10% για παρελκόµενα ήτοι ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά, σύνδεσµοι & 

υλικά στερέωσης  κ.λ.π, ,συµφώνα µε της οδηγίες  της Υπηρεσίας 

                                               1,10 x 1.000                                               1.100,00 

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ  

Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε  λειτουργία, ρύθµιση & δοκιµές, ανοιγµένα σε ώρες 

συνεργείου 

Τεχν. (003)          h    10 x 20,42                                                                   204,20 

Βοηθ.(002)          h      6 x 17,31                                                                   105,66 

                                                                                                                    1.409,86 

Τιµή µίας δοσοµετρικής αντλίας (ΤΕΜ) πλήρως εγκατεστηµένης και παραδοµένης σε 

λειτουργία 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Χίλια τετρακόσια εννέα και ογδόντα έξη (1.409,86) 

ευρώ. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 : Προµήθεια ανταλλακτικών δοσοµετρικών αντλιών 
Ανταλλακτικά των  δοσοµετρικών αντλιών του άρθρου 1ου,  παραδοτέων στην 

αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της 

µελέτης ΤΠ1.(µόνο κατά το σκέλος που αφορά τα προς προµήθεια υλικά) 

Ένα ΣΕΤ ανταλλακτικών περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

• Βαλβίδες έγχυσης σε σωλήνα: τύπου µπίλιας µε ελατήριο  : PVDF       50 τεµ 

• Φίλτρο-Ποδοβαλβίδα                                                           : PVDF        20 τεµ 

• Βαλβίδα κατάθλιψης κοµπλέ                                               : PVDF        20 τεµ                                     

• Σωλήνες σύνδεσης: από Teflon, για την αναρρόφηση και την κατάθλιψη 200 

µέτρων. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

• Βαλβίδες έγχυσης σε σωλήνα: τύπου µπίλιας µε ελατήριο  : PVDF        

                 50 τεµ  x  26,00 (ευρώ/τεµ)                                                         1.300,00 

• Φίλτρο-Ποδοβαλβίδα                                                           : PVDF        

                 20τεµ   x  25,00     (ευρώ/τεµ)                                                        500,00 

• Βαλβίδα κατάθλιψης κοµπλέ                                                : PVDF         

                  20τεµ x  25,00                                                                                500,00  

• Σωλήνες σύνδεσης: από Teflon, για την αναρρόφηση και την κατάθλιψη  

                 200 µµ x 6,00  (ευρώ/µ.µ)                                                           1.200,00 

                                                                                                                            3.500,00 

Τιµή ενός ΣΕΤ ανταλλακτικών παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τρεις χιλιάδες  πεντακόσια (3.500,00) ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

 : Προµήθεια  & εγκατάσταση σε δεξαµενή  συστήµατος χλωρίωσης 
τύπου Β. 

 

Σύστηµα χλωρίωσης τύπου Β, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης 

ΤΠ2. 

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στην δεξαµενή. 

• Η πλήρη εγκατάσταση  

• Θέση σε λειτουργία και ρύθµιση   

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Αξία συστήµατος χλωρίωσης τύπου Β παραδοτέου στην θέση  εγκατάστασης , 

προσαυξηµένη κατά 10% για παρελκόµενα ήτοι ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά, 

σύνδεσµοι & υλικά στερέωσης  κ.λ.π, ,συµφώνα µε της οδηγίες  της Υπηρεσίας 

                                               1,10 x 2.700,00                                             2.970,00 

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ  

Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε  λειτουργία, ρύθµιση & δοκιµές, ανοιγµένα σε ώρες 

συνεργείου 

Τεχν. (003)          h    16 x 20,42                                                                  326,72 

Βοηθ.(002)          h    12 x 17,31                                                                  207,72 

                                                                                                                   3.504,44   



Τιµή ενός συστήµατος  χλωρίωσης τύπου Β (ΤΕΜ) πλήρως εγκατεστηµένου και 

παραδοτέου σε λειτουργία 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα & σαράντα τέσσερα 

(3.504,44) ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 : Φορητό φωτόµετρο 

Προµήθεια ενός (1) φορητού φωτόµετρου µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου, για 

έλεγχο της χλωρίωσης σε θέσεις δικτύων, παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης ΤΠ3. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Φορητό φωτόµετρο           1 τεµ. x     500,00 (ευρώ/τεµ)                       :      500,00  

Τιµή ενός  φωτοµέτρου παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πεντακόσια (500,00) ευρώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 : Ηλεκτρική αντλία βαρελιών 
Προµήθεια µίας (1) ηλεκτρικής αντλίας βαρελιών κάθετης ανάρτησης (βαρεντλίας) 

για την άντληση του διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου από και προς τις δεξαµενές 

και τα δοχεία που χρησιµοποιούνται στην µεταφορά και διανοµή του, παραδοτέας 

στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή 

της µελέτης ΤΠ4. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Ηλεκτρική αντλία βαρελιών          1 τεµ. x  1.500,00 (ευρώ/τεµ)          :      1.500,00  

Τιµή µίας ηλεκτρικής αντλίας  βαρελιών παραδοτέας στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Χίλια τριακόσια (1.500,00) ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Α.Τ. Μον. 

Μετρ. 
Ποσότ
ητα 

Τιµή 
Μον. 

(ευρώ) 

∆απάνη 
(ευρώ) 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή 
ή σε γεώτρηση µίας δοσοµετρικής 
αντλίας ψηφιακής ηλεκτοµαγνητικής 
υποχλωριώδους νατρίου πλήρης 

1ο τεµ 26 1.409,86 36656,36 

2 Ανταλλακτικά δοσοµετρικών αντλιών 2ο τεµ 1 3.500,00 3500,00 

3 Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή 
συστήµατος χλωρίωσης τύπου Β 

3ο τεµ 4 3.504,44 14017,76 

4 Φορητό φωτόµετρο 4ο τεµ 4 500,00 2000,00 

5 Ηλεκτρική αντλία βαρελιών 5ο τεµ 1 1.500,00 1500,00 

 ∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)     57674,12 

 Φ.Π.Α 16%     9227,86 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ     66902,00 

 

 

 

 

 

 

 

    O                                                                            Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
          Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  


