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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άπθπο ΗΜ-1 (ΥΔΡ 13.22.02) 

Σύζηημα μέηπηζηρ ζηάθμηρ νεπού σαμηλήρ δεξαμενήρ 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο : ΗΛΜ 31 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο 
λεξνύ ζηε ρακειή δεμακελή, πνπ πεξηιακβάλεη αηζζεηήξην ζηάζκεο θαηάιιειν γηα 
πόζηκν λεξό κε ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα κε έμνδν ζήκα 4-20 mA θαη από 
ηξνθνδνηηθό κε ηάζε εηζόδνπ 230 V θαη θαηάιιειε ηάζε εμόδνπ, ην νπνίν ζα θέξεη 
ελζσκαησκέλε νζόλε έλδεημεο ηεο ζηάζκεο λεξνύ 0-100% θαη ζύζηεκα πξνζηαζίαο 
από ππεξηάζεηο ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαζώο θαη θάζε 
κηθξνϋιηθό ή εμάξηεκα αλαγθαίν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα 
κε ηνπο όξνπο  ηεο αληίζηνηρεο πκπιεξσκαηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, ηα ινηπά 
Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 
όιεο νη θαισδηώζεηο ζύλδεζεο κεηαμύ αηζζεηεξίνπ, ηξνθνδνηηθνύ θαη ζπζηήκαηνο 
ηειεκεηάδνζεο πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ, θαζώο θαη ν ζσιήλαο PVC DN110 
εγθαηάζηαζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :     Δύο σιλιάδερ εξήνηα 
 Απιθμηηικώρ :     2.060,00 

Άπθπο ΗΜ-2  (Ν.Τ.Μ.) 
Ηλεκηπομαγνηηικόρ μεηπηηήρ παποσήρ ζςμπαγούρ ηύπος ονομαζηικήρ πίεζηρ 
PN16 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 31 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ζε γεώηξεζε ελόο ζπζηήκαηνο 
κέηξεζεο παξνρήο θαη άζξνηζεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο λεξνύ, ειεθηξνκαγλεηηθνύ 
επαγσγηθνύ ηύπνπ, πιήξνπο δηαηνκήο, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ όπσο θαησηέξσ 
αλαγξάθεηαη, πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΡΝ16, πνπ πεξηιακβάλεη αηζζεηήξην κέηξεζεο 
(sensor)  ηύπνπ wafer πνπ παξεκβάιιεηαη ζηνλ ζσιήλα κεηαμύ δύν θιαληδώλ θαηά 
DIN2501, PN16 θαη ηνλ ελζσκαησκέλν κεηαηξνπέα (transmitter) κε θσηηδόκελε 
νζόλε αλαγξαθήο ηεο παξνρήο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο λεξνύ θαζώο θαη όια 
ηα πιηθά ή κηθξνϋιηθά ζύλδεζεο θαη ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκώλ, ώζηε ην 
ζύζηεκα λα παξαδνζεί ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο αληίζηνηρεο πκπιεξσκαηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, ηα ινηπά Σεύρε 
Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο 
νη θαισδηώζεηο ηξνθνδόηεζεο από ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα θαη ζύλδεζεο πξνο ην 
ζύζηεκα ηειεκεηάδνζεο πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ. 

ΗΜ-2.1 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ κεηξεηή παξνρήο DN80, PN16 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Φίλια πενηακόζια 
 Απιθμηηικώρ :   1.500,00 



ΗΜ-2.1 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ κεηξεηή παξνρήο DN100, PN16 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Φίλια πενηακόζια εξήνηα 
 Απιθμηηικώρ :   1.560,00 

Άπθπο ΗΜ-3  
Φαλύβδινο ηεμάσιο εξάπμοζηρ ονομαζηικήρ πίεζηρ ΡΝ16 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο : ΤΔΡ 6651.1 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ζηελ ζσιελνγξακκή 
εηδηθνύ ραιπβδίλνπ ηεκαρίνπ εμάξκνζεο ζπζθεπώλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ όπσο 
θαησηέξσ αλαγξάθεηαη, νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ16, ζύκθσλα κε ηελ  κειέηε, ηα 
πξόηππα ΕΛΟΣ ΕΣΕΠ 1501-08-06-07-05 "Σεκάρηα εμάξκνζεο ζπζθεπώλ" θαη ΕΛΟΣ 
ΕΣΕΠ 1501-08-08-05-00 «σιελώζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ», ηα ινηπά 
Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο. Πεξηιακβάλνληαη νη 
γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζύλδεζεο, νη θιάληδεο θαη ηα παξεκβύζκαηα ζηεγάλσζεο. 
Σα πξνζθνκηδόκελα επί ηόπνπ ηεκάρηα εμάξκνζεο ζα ζπλνδεύνληαη από 
πηζηνπνηεηηθό εξγαζηεξίνπ δνθηκώλ. 

ΗΜ-3.1 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 (13.15.02.03) 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ηεκαρίνπ εμάξκνζεο 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Ογδόνηα εννέα 
 Απιθμηηικώρ :   89,00 

ΗΜ-3.2 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 (N.T.M.) 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ηεκαρίνπ εμάξκνζεο 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Εκαηόν ηπιάνηα εννέα 
 Απιθμηηικώρ :   139,00 

Άπθπο ΗΜ.4  (Ν.Τ.Μ.) 
Φαλύβδινερ ζυληνώζειρ για εγκαηάζηαζη μεηπηηή παποσήρ 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :  ΤΔΡ 6651.1 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηε 
ζπγθξόηεζε ζε γεώηξεζε ησλ ραιπβδίλσλ ζσιελώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
παξεκβνιή ελόο κεηξεηή παξνρήο κεηαμύ ηεο θεθαιήο ηεο γεώηξεζεο θαη ηεο 
δηθιείδαο απνκόλσζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη όινη νη γαιβαληζκέλνη 
ραιπβδνζσιήλεο άλεπ ξαθήο θαηά DIN 2440/2444 από ράιπβα πνηόηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ St 33-2,  , νη θακπύιεο, νη ζπζηνιέο / δηαζηνιέο, όια γαιβαληζκέλα ελ 
ζεξκώ εμαξηήκαηα ζπγθόιιεζεο άλεπ ξαθήο θαζώο  επίζεο θαη όιεο νη ραιύβδηλεο 
θιάληδεο ζπγθόιιεζεο, όπνπ απαηηνύληαη, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζύλδεζεο κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνϋιηθά ζύλδεζεο θαη ζηεξέσζεο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηόπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζπγθόιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο κόλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ ζύκθσλα κε ηα ινηπά Σεύρε 
Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε 



απόμήισζε ηεο πθηζηάκελεο δηθιείδαο απνκόλσζεο θαη ε επαλεγθαηάζηαζε απηήο 
ζε θαηάιιειε ζέζε. 

ΗΜ-4.1  Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 με ζυλήνα 88,9Φ4,5 

Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ζσιελώζεσλ 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Επηακόζια είκοζι πένηε 
 Απιθμηηικώρ :   725,00 

ΗΜ-4.2  Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 με ζυλήνα 114,3Φ4,5 

Σηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ζσιελώζεσλ 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :   Οκηακόζια είκοζι οκηώ 
 Απιθμηηικώρ :   828,00 

Άπθπο ΗΜ-5  (Ν.Τ.Μ.)    
Ηλεκηπικόρ πίνακαρ σαμηλήρ δεξαμενήρ 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 52 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ελόο πιήξνπο επίηνηρνπ πιαζηηθνύ 
ειεθηξηθνύ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP465 πνπ πεξηιακβάλεη ηελ γξακκή 
ηξνθνδόηεζεο από ηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθό πίλαθα ζηε δεμακελή κε ξαγνδηαθόπηε 
κνλνθαζηθό 10 Α θαη δύν αλαρσξήζεηο γηα ηξνθνδόηεζε ηνπ ηξνθνδνηηθνύ ηνπ 
κεηξεηή ζηάζκεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο (GSM) κε ξαγνδηαθόπηε 
κνλνθαζηθό 10 Α, πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηνλ πίλαθα αιιά ηηκνινγνύληαη κε 
ρσξηζηά άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ. 
Πεξηιακβάλνληαη νη εζσηεξηθέο θαισδηώζεηο σο θαη θάζε εμάξηεκα, κηθξνϋιηθό θαη 
εξγαζία, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο, απαξαίηεηα γηα ηελ παξάδνζε ζε θαιή 
ιεηηνπξγία, ζύκθσλα κε ηα ινηπά Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Επίβιεςεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη θαισδίσζε ηξνθνδόηεζεο από ηνλ 
πθηζηάκελν πίλαθα, θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πίλαθα γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ηξνθνδόηεζεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζηε ρακειή 
δεμακελή 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :    Εκαηόν ογδόνηα οκηώ 
 Απιθμηηικώρ :   188,00 

Άπθπο ΗΜ-6  (Ν.Τ.Μ.)     
Σύζηημα ηηλεμεηάδοζηρ GSM από δεξαμενή ππορ Κένηπο Ελέγσος 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :    ΗΛΜ 87 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ζηε ρακειή δεμακελή ελόο πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) πξνο ην Κέληξν 
Ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο λεξνύ ζηε δεμακελή πνπ πεξηιακβάλεη δηεπαθή (interface) γηα 
ηε κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο εμόδνπ 4-20 mA ηνπ κεηξεηή ζηάζκεο ζε 
ςεθηαθό ζήκα, ζπζθεπή ηειεκεηάδνζεο κε modem θαη θάξηα SIM κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ θαη ηξνθνδνηηθό, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ηεο 



 
 
 

 

ρακειήο δεμακελήο, πνπ ηηκνινγείηαη ρσξηζηά θαζώο θαη ηελ απαηηνύκελε θεξαία. 
Πεξηιακβάλνληαη νη θαισδηώζεηο σο θαη θάζε εμάξηεκα, κηθξνϋιηθό θαη εξγαζία, 
δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο θαη ξύζκηζεο, απαξαίηεηα γηα ηελ παξάδνζε ζε 
θαιή ιεηηνπξγία, ζύκθσλα κε ηα ινηπά Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Επίβιεςεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο από ηε 
δεμακελή 

ΕΥΡΩ      Ολογπάθυρ :    Επηακόζια ζαπάνηα ηπία 
      Απιθμηηικώρ :   743,00 
 
 
Άπθπο ΗΜ-7 (Ν.Τ.Μ.)     
Σύζηημα ηηλεμεηάδοζηρ GSM από γεώηπηζη ππορ Κένηπο Ελέγσος  

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :    ΗΛΜ 87 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ζε γεώηξεζε ελόο πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) πξνο ην Κέληξν 
Ειέγρνπ ηεο παξνρήο θαη ηεζζάξσλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη δηεπαθή 
(interface) γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο εμόδνπ 4-20 mA ηνπ κεηξεηή 
παξνρήο ζε ςεθηαθό ζήκα, ζπζθεπή ηειεκεηάδνζεο κε modem θαη θάξηα SIM 
κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ηξνθνδνηηθό ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε ειεθηξηθό πίλαθα 
πιαζηηθό, πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ IP65 θαζώο θαη ηελ απαηηνύκελε θεξαία. 
Πεξηιακβάλνληαη νη θαισδηώζεηο ζύλδεζεο πξνο ηνλ πθηζηάκελν πίλαθα ηεο 
γεώηξεζεο θαη ε απαηηνύκελε δηακόξθσζε ηνπ πίλαθα απηνύ γηα ηελ  ηξνθνδόηεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ εηζόδνπ 
σο θαη θάζε εμάξηεκα, κηθξνϋιηθό θαη εξγαζία, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο θαη 
ξύζκηζεο, απαξαίηεηα γηα ηελ παξάδνζε ζε θαιή ιεηηνπξγία, ζύκθσλα κε ηα ινηπά 
Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο από ηε 
γεώηξεζε. 

ΕΥΡΩ      Ολογπάθυρ :    Φίλια ηπιακόζια δέκα 
      Απιθμηηικώρ :   1.310,00 
 
 
Άπθπο ΗΜ-8 (Ν.Τ.Μ.)     
Σύζηημα λήτηρ ζημάηυν μέζυ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ (GSM) και απεικόνιζηρ ζε 
οθόνη ηηρ καηάζηαζηρ ηηρ δεξαμενήρ και ηυν γευηπήζευν ζηο Κένηπο 
Ελέγσος ηηρ ΔΕΥΑΛ.  

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο :    ΗΛΜ 87 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ κε 
ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θ.ι.π. θαη εγθαηάζηαζε ζην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ ελόο 
πιήξνπο ζπζηήκαηνο ιήςεο ζεκάησλ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) από ηε 
ρακειή δεμακελή θαη ηηο ηξεηο γεσηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ζπζθεπή κε modem θαη 
θάξηα SIM ιήςεο δεδνκέλσλ κε ηελ απαηηνύκελε θεξαία, ππνινγηζηή PC κε 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10, νζόλε ηνπιάρηζηνλ 15,6΄΄, αζύξκαην 
πιεθηξνιόγην θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθό γηα ηελ έγρξσκε απεηθόληζε ηεο 
θαηάζηαζεο ζηε δεμακελή θαη ηηο γεσηξήζεηο.  Πεξηιακβάλνληαη νη θαισδηώζεηο 
ζύλδεζεο πξνο ην πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο σο θαη θάζε εμάξηεκα, κηθξνϋιηθό θαη εξγαζία, δαπάλεο 
εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο θαη ξύζκηζεο, απαξαίηεηα γηα ηελ παξάδνζε ζε θαιή 



ιεηηνπξγία, ζύκθσλα κε ηα ινηπά Σεύρε Δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Επίβιεςεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο από ηε 
γεώηξεζε. 

ΕΥΡΩ  Ολογπάθυρ :    Δύο σιλιάδερ διακόζια ογδόνηα 
 Απιθμηηικώρ :   2.280,00 

Μπηηιήλε, Μάηνο 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 

   ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε.  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,  ΜΑΪΟΣ  2021 



ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΝΕΤ ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ  

€

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ 

€

ΗΜ-1 13.22.02 ύζηημα μεηπηζηρ ζηάθμηρ νεπού ζηη σαμηλή δεξαμενή ηεμ. ΗΛΜ 31 2.060,00 1 2.060,00

ΗΜ-2
Ηλεκηπομαγνηηικόρ μεηπηηήρ παποσήρ ζςμπαγούρ ηύπος ονομαζηικήρ πίεζηρ 

PN16

ΗΜ-2.1 Ν.Τ.Μ. ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 ηεμ. ΗΛΜ 31 1.500,00 1 1.500,00

ΗΜ-2.2 Ν.Τ.Μ. ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 ηεμ. ΗΛΜ 31 1.560,00 2 3.120,00

ΗΜ-3 Υαλύβδινο ηεμάσιο εξάπμοζηρ ονομαζηικήρ πίεζηρ ΡΝ16

ΗΜ-3.1 13.15.02.03 ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 ηεμ. ΥΔΡ 6651.1 89,00 1 89,00

ΗΜ-3.2 Ν.Τ.Μ. ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 ηεμ. ΥΔΡ 6651.1 139,00 2 278,00

ΗΜ-4 Υαλύβδινερ ζυληνώζειρ για εγκαηάζηαζη μεηπηηή παποσήρ

ΗΜ-4.1 Ν.Τ.Μ. ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 με ζυλήνα 88,9Υ4,5 ηεμ. ΥΔΡ 6651.1 725,00 1 725,00

ΗΜ-4.2 Ν.Τ.Μ. ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 με ζυλήνα 114,3Υ4,5 ηεμ. ΥΔΡ 6651.1 828,00 2 1.656,00

ΗΜ-5 Ν.Τ.Μ. Ηλεκηπικόρ πίνακαρ σαμηλήρ δεξαμενήρ ηεμ. ΗΛΜ 52 188,00 1 188,00

ΗΜ-6 Ν.Τ.Μ. ύζηημα ηηλεμεηάδοζηρ GSM από δεξαμενή ππορ Κένηπο Ελέγσος ηεμ. ΗΛΜ 87 743,00 1 743,00

ΗΜ-7 Ν.Τ.Μ. ύζηημα ηηλεμεηάδοζηρ GSM από γεώηπηζη ππορ Κένηπο Ελέγσος ηεμ. ΗΛΜ 87 1.310,00 3 3.930,00

ΗΜ-8 Ν.Τ.Μ.

ύζηημα λήτηρ ζημάηυν μέζυ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ (GSM) και απεικόνιζηρ ζε 

οθόνη ηηρ καηάζηαζηρ ηηρ δεξαμενήρ και ηυν γευηπήζευν ζηο Κένηπο Ελέγσος 

ηηρ ΔΕΤΑΛ.
ηεμ. ΗΛΜ 87 2.280,00 1 2.280,00

16.569,00

Μςηιλήνη,  Μάιορ 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΗΜ ΕΡΓΩΝ



1. ΒΑΙΚΕ ΣΙΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ

2. ΒΟΗΘΗΣΙΚΕ ΣΙΜΕ

3. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΩΝ

Β.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ



001 Εργάτης ανειδίκεστος 62,99 8,55 71,54 47,14 118,69 7,75 15,31

002 Βοηθός  τετνίτη 69,28 9,41 78,69 51,85 130,54 7,75 16,84

003 Τετνίτης 81,71 11,10 92,81 61,15 153,96 7,75 19,87

ΠΑΚΕΣΟ 

ΑΦΑΛΙ-

ΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ  

65,891%

ΤΝΟΛ. 

ΗΜΔΡΟ-

ΜΙΘΙΟ        

€

ΩΡΔ 

ΔΡΑΙΑ

ΩΡΟ-

ΜΙΘΙΟ        

€

1. ΒΑΙΚΕ ΣΙΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ 

Οι τιμές των ημερομισθίων έτοσν ληυθεί από το Πρακτικό της Ε.Δ.Τ.Ε. τοσ Γ΄ Τριμήνοσ 2012

ΑΣΗΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΗΜΔΡΟ- 

ΜΙΘΙΟ  

€

ΔΠΙΒΑ-

ΡΤΝΗ  

ΚΑΣΑΓΓΔ-

ΛΙΑ + 

ΤΠΔΡΔΡ-

ΓΑΙΑ 

13,58%

ΑΘΡΟΙΜΑ



Υλικά
Χαλςβδοζωλήναρ γαλβανιζμένορ άνες 

παθήρ 88,9Χ4,05, αςξημένορ καηά 25% 

για ειδικά ηεμάσια ζωληνώζεων και  5% 

για ςλικά ζύνδεζηρ, ζηεπέωζηρ, βαθήρ 

κ.λπ. μικποϋλικά. (Εμπόπιo) μ.μ. 1,30 Χ 59,65 = 77,55

Επγαζία

Τεσνίηηρ (003) ω. 0,90 Χ 19,87 = 17,88

Βοηθόρ (002) ω. 0,90 Χ 16,84 = 15,16

Αθποιζμα 110,58

Τιμή για ένα μέηρο μήκοσς       ΕΥΡΩ 110,58

Υλικά
Χαλςβδοζωλήναρ γαλβανιζμένορ άνες 

παθήρ 114,3Χ4,5, αςξημένορ καηά 25% 

για ειδικά ηεμάσια ζωληνώζεων και  5% 

για ςλικά ζύνδεζηρ, ζηεπέωζηρ, βαθήρ 

κ.λπ. μικποϋλικά. (Εμπόπιo) μ.μ. 1,30 Χ 81,28 = 105,66

Επγαζία

Τεσνίηηρ (003) ω. 1,00 Χ 19,87 = 19,87

Βοηθόρ (002) ω. 1,00 Χ 16,84 = 16,84

Αθποιζμα 142,37

Τιμή για ένα μέηρο μήκοσς       ΕΥΡΩ 142,37

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Β.Τ.1.  Γαλβανιζμένος ταλσβδοζωλήνας άνεσ ραθής ονομαζηικής διαμέηροσ 88,9Φ4,05 mm 

(ζτεη. ΑΤΗΕ 8038)

Β.Τ.2.  Γαλβανιζμένος ταλσβδοζωλήνας άνεσ ραθής ονομαζηικής διαμέηροσ 114,3Φ4,5 mm 

(ζτεη. ΑΤΗΕ 8038)



Τιηθά

Ηιεθηξνκαγλεηηθόο κεηξεηήο παξνρήο, 

πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΡΝ16, δηακέηξνπ 

DN80, απμεκέλνο θαηά 10% γηα 

θαιώδηα θιπ. κηθξνϋιηθά (Δκπόξην) ηεκ. 1,10 Υ 1.200,00 = 1.320,00

Δξγαζία

Σερλίηεο (003) σ. 5 Υ 19,87 = 99,33

Βνεζόο (002) σ. 5 Υ 16,84 = 84,22

Άζξνηζκα 1.503,54

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 1.500,00

Τιηθά

Ηιεθηξνκαγλεηηθόο κεηξεηήο παξνρήο, 

πίεζεο ιεηηνπξγίαο ΡΝ16, δηακέηξνπ 

DN100, απμεκέλνο θαηά 10% γηα 

θαιώδηα θιπ. κηθξνϋιηθά (Δκπόξην) ηεκ. 1,10 Υ 1.250,00 = 1.375,00

Δξγαζία

Σερλίηεο (003) σ. 5 Υ 19,87 = 99,33

Βνεζόο (002) σ. 5 Υ 16,84 = 84,22

Άζξνηζκα 1.558,54

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 1.560,00

Ολνκαζηηθή πίεζε

PN16 89,00

PN10 450,00

PN16 450,00

PN10 139,00

PN16 139,00

ΗΜ-4.1 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80 με ζυλήνα 88,9Υ4,5

Γαιβαληζκέλνο ζσιήλαο άλεπ ξαθήο 

88,9Υ4,5 (Β.Σ.1) κ.κ. 4,00 Υ 110,58 = 442,33

Γηαζηνιή 4΄΄Υ3΄΄ (Δκπόξην) ηεκ. 1,00 Υ 55,00 = 55,00

Γηαζηνιή 5΄΄Υ3΄΄ (Δκπόξην) ηεκ. 1,00 Υ 82,00 = 82,00

Φιάληδα ραιύβδηλε PN16

DN80, ηεκ.6*400 kg/ηεκ. (12.20) ργξ 24,00 X 4,80 = 115,20

DN125, ηεκ.1*6,30 kg/ηεκ. (12.20) ργξ 6,30 Υ 4,80 = 30,24

Άζξνηζκα 724,77

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 725,00

3. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΩΝ

ΗΜ-2  Ηλεκηπομαγνηηικόρ μεηπηηήρ παποσήρ ζςμπαγούρ ηύποςονομαζηικήρ πίεζηρ PN16 

ΗΜ-2.2 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100

ΗΜ-2.1 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN80

DN250 13.15.02.09

ΗΜ-3  Υαλύβδινο ηεμάσιο εξάπμοζηρ PN16

Οη ηηκέο ησλ ραιπβδίλσλ ηεκαρίσλ εμάξκνζεο  PN16 γηα νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο DN80, DN150 θαη  DN250  

ππάξρνπλ ζην Δληαίν Σηκνιόγην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ γηα Τδξαπιηθά Έξγα - Απόθαζε (Απόθαζε 

Γ17Γ/06/28/ΦΝ437/24.02.2009), όπσο επίζεο θαη ε ηηκή γηα ηεκάρηα εμάξκνζεο PN10 DN100 θαη DN250.

Ολνκ. δηάκεηξνο Κσδηθόο ΤΠΔΥΩΓΔ Σηκή

DN100 13.15.01.04

DN80 13.15.02.03

DN250 13.15.01.08

DN100 Νέα Σηκή

ΗΜ-4   Υαλύβδινερ ζυληνώζειρ για εγκαηάζηαζη μεηπηηή παποσήρ



Γαιβαληζκέλνο ζσιήλαο άλεπ ξαθήο 

114,3Υ4,5 (Β.Σ.2) κ.κ. 4,00 Υ 142,37 = 569,49

Γηαζηνιή 4΄΄Υ6΄΄ (Δκπόξην) ηεκ. 1,00 Υ 88,00 = 88,00

Φιάληδα ραιύβδηλε PN16

DN100, ηεκ.6*4,62 kg/ηεκ. (12.20) ργξ 27,72 Υ 4,80 = 133,06

DN150, ηεκ.1*7,75 kg/ηεκ. (12.20) ργξ 7,75 X 4,80 = 37,20

Άζξνηζκα 827,75

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 828,00

ΗΜ-5  Ηλεκηπικόρ πίνακαρ σαμηλήρ δεξαμενήρ

Τιηθά

Πίλαθαο ζηεγαλόο IP65 (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 40,00 = 40,00

Μνλνθαζηθόο ξαγνδηαθόπηεο 10 Α (Δκπόξην) ηεκ. 3 Υ 5,00 = 15,00

Καιώδην E1VV 3X1,5 (Δκπόξην) ηεκ. 5 Υ 0,98 = 4,90

Άζξνηζκα 59,90

Πξνζαύμεζε 30% γηα θαισδηα 

θιπ.κηθξνπιηθά 0,30 Υ 59,90 = 17,97

Δξγαζία

Σερλίηεο (003) σ. 3 Υ 19,87 = 59,60

Βνεζόο (002) σ. 3 Υ 16,84 = 50,53

Άζξνηζκα 188,00

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 188,00

Τιηθά

Σσζκεσή GSM για μεηάδοζη αναλογικού

ζήμαηος (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 430,00 = 430,00

Κεραία (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 35,00 = 35,00

Τροθοδοηικό 24 Vdc (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 50,00 = 50,00

Άθροιζμα 515,00
Πξνζαύμεζε 30% γηα θαισδηα 

θιπ.κηθξνπιηθά 0,30 Υ 515,00 = 154,50

Δξγαζία θαη ξύζκηζε

Σερλίηεο (003) σ. 2 Υ 19,87 = 39,73

Βνεζόο (002) σ. 2 Υ 16,84 = 33,69

Άζξνηζκα 742,92

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 743,00

ΗΜ-6  ύζηημα ηηλεμεηάδοζηρ GSM από δεξαμενή ππορ Κένηπο Ελέγσος

ΗΜ-4.2 Ονομαζηικήρ διαμέηπος DN100 με ζυλήνα 114,3Υ4,5



Τιηθά

Σσζκεσή GSM για μεηάδοζη 1 

αναλογικού ζήμαηος και 4 ψηθιακών 

ζημάηων (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 780,00 = 780,00

Κεραία (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 35,00 = 35,00

Τροθοδοηικό 24 Vdc (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 50,00 = 50,00

Άθροιζμα 865,00

Πξνζαύμεζε 30% γηα θαισδηα 

θιπ.κηθξνπιηθά 0,30 Υ 865,00 = 259,50

Δξγαζία θαη ξύζκηζε

Σερλίηεο (003) σ. 5 Υ 19,87 = 99,33

Βνεζόο (002) σ. 5 Υ 16,84 = 84,22

Άζξνηζκα 1.308,04

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 1.310,00

Τιηθά

πζθεπή ιήςεο κε θάξηα SIM (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 150,00 = 150,00

Κεξαία (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 35,00 = 35,00

Τπνινγηζηήο Desktop (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 450,00 = 650,00

Αζύξκαην πιεθηξνιόγην (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 50,00 = 50,00

Οζόλε 17'' (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 125,00 = 150,00

Λνγηζκηθό (Δκπόξην) ηεκ. 1 Υ 700,00 = 700,00

Άζξνηζκα 1.735,00

Πξνζαύμεζε 10% γηα θαισδηα 

θιπ.κηθξνπιηθά 0,10 Υ 1.735,00 = 173,50

Δξγαζία θαη ξύζκηζε

Σερλίηεο (003) σ. 10 Υ 19,87 = 198,65

Βνεζόο (002) σ. 10 Υ 16,84 = 168,43

Άζξνηζκα 2.275,59

Σιμή για ένα ηεμάσιο  ΕΤΡΩ 2.280,00

Μυτιλήνη,  Μάιος 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε.  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 

ΗΜ-8   ύζηημα λήτηρ ζημάηυν μέζυ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ (GSM) και απεικόνιζηρ ζε οθόνη ηηρ 

καηάζηαζηρ ηηρ δεξαμενήρ και ηυν γευηπήζευν ζηο Κένηπο Ελέγσος ηηρ ΔΕΤΑΛ

ΗΜ-7  Σύζηημα ηηλεμεηάδοζης GSM από γεώηρηζη προς Κένηρο Ελέγτοσ
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