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Α.Σ. 1 Τποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα λυμάτων, παροχισ 450m3/h ςε 
μανομετρικό 42,5m, ξθρισ εγκατάςταςθσ, ονομαςτικισ ιςχφοσ ενδεικτικά 
90kW, αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 22 100% 

Για τθν προμικεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάςταςθ ενόσ πλιρουσ 
θλεκτροκίνθτου υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ λυμάτων, ξθρισ οριηόντιασ 
τοποκζτθςθσ, παροχισ 450m3/h και μανομετρικοφ φψουσ 42,5m, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ ενδεικτικά 90kW, που περιλαμβάνει αντλία ακακάρτων, κατάλλθλθ για 
άντλθςθ αςτικϊν λυμάτων που δεν ζχουν υποςτεί καμία επεξεργαςία, 
ςυνδεδεμζνθ άμεςα ςε ενιαίο κζλυφοσ με τριφαςικό ςτεγανό θλεκτροκινθτιρα 

με βραχυκυκλωμζνο δρομζα, με όλα τα ειδικά τεμάχια ειςαγωγισ – εξαγωγισ και 
ζδραςθσ για οριηόντια εγκατάςταςθ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά, κάκε 
εργαςία για τθν καλι εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυγκροτιματοσ ςφμφωνα με 
τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Σιμι για ζνα τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκαταςτθμζνου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ: 

(Ολογράφωσ):  αράντα ζξι χιλιάδεσ εκατόν δεκατζςςερα ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 46.114,80 € 

 

Α.Σ. 2 Τποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα παροχισ 100m3/h ςε μανομετρικό 8.0m 

αποςτράγγιςθσ ξθροφ καλάμου αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 22 100% 

Προμικεια, μεταφορά επιτόπου και εγκατάςταςθ υποβρφχιασ φυγοκεντρικισ αντλίασ 
αποςτράγγιςθσ κατάλλθλθσ για ακάκαρτα φδατα, ενδεικτικισ δυναμικότθτασ 100m3/h 
ςε μανομετρικό 8m, με φτερωτι θμιανοικτοφ τφπου, για τθν άντλθςθ υγρϊν που 
περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, ινϊδθ υλικά, πυκνι λάςπθ και άλλεσ φλεσ που 
περιζχονται ςε ςυνικθ ακάκαρτα νερά (λφματα), με χειρολαβι και καλϊδιο 
θλεκτρικισ ςφνδεςθσ, κινθτιρα ενδεικτικά 5,0kW κατάλλθλο για λειτουργία και χωρίσ 
να είναι εμβαπτιςμζνοσ ςτο αντλοφμενο ρευςτό (με χριςθ μανδφα ψφξθσ αν 
απαιτείται), με κατάλλθλθ βάςθ επικάκιςθσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά, 

κάκε εργαςία για τθν καλι εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ αντλίασ, ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) εγκατεςτθμζνθσ αντλίασ: 

(Ολογράφωσ): Ζξι χιλιάδεσ εκατόν εξιντα πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 6.165,40 € 

 

Α.Σ. 3 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 
16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 250mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6653.1 100% 

Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ςχεδιαςμζνεσ ςφμφωνα με το ΕΝ12050-4, ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 250mm, τφπου ςφαίρασ, κατάλλθλεσ για λφματα και ακάκαρτα νερά, 
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από ελατό χυτοςίδθρο με ομαλό κλείςιμο, με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε 
εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ βαλβίδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ: 

(Ολογράφωσ): Δφο χιλιάδεσ πενιντα τζςςερα ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 2.054,00 € 

 

Α.Σ. 4 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 
10atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6653.1 100% 

Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ςχεδιαςμζνεσ ςφμφωνα με το ΕΝ12050-4, ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 100mm, τφπου ςφαίρασ, κατάλλθλεσ για λφματα και ακάκαρτα νερά, 
από ελατό χυτοςίδθρο με ομαλό κλείςιμο, με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε 
εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ βαλβίδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 10atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο ( τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ: 

(Ολογράφωσ): Σριακόςια ογδόντα πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 385,40 € 

 

Α.Σ. 5 Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό χυτοςίδθρο με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 200mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό θ ςφαιροειδι χυτοςίδθρο GGG40 θ GGG50 

ι από χάλυβα με ειδικι βαφι για λφματα, με δυνατότθτα αυξομείωςθσ μικουσ 
τουλάχιςτον 25mm, με ειδικό δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 
16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 200mm, πλιρθ με τα μπουλόνια και τισ φλάντηεσ 
ςτεγανότθτασ, με τθν προμικεια μεταφορά επί τόπου και τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και 
με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ 
παράδοςθ του εξαρμωτικοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςτο δίκτυο εξαρμωτικοφ: 

(Ολογράφωσ): Σετρακόςια ογδόντα οκτϊ ευρϊ και είκοςι λεπτά  

(Αρικμθτικϊσ): 488,20 € 
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Α.Σ. 6 Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό χυτοςίδθρο με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 250mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό θ ςφαιροειδι χυτοςίδθρο GGG40 θ GGG50 
ι από χάλυβα με ειδικι βαφι για λφματα, με δυνατότθτα αυξομείωςθσ μικουσ 
τουλάχιςτον 25mm, με ειδικό δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 
16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 250mm, πλιρθ με τα μπουλόνια και τισ φλάντηεσ 
ςτεγανότθτασ, με τθν προμικεια μεταφορά επί τόπου και τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και 
με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ 
παράδοςθ του εξαρμωτικοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα με τθν 

αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςτο δίκτυο εξαρμωτικοφ: 

(Ολογράφωσ): Εξακόςια εξιντα ευρϊ και ογδόντα λεπτά  

(Αρικμθτικϊσ): 660,80 € 

 

Α.Σ. 7 Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό χυτοςίδθρο με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 500mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Σεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν από ελατό θ ςφαιροειδι χυτοςίδθρο GGG40 θ GGG50 
ι από χάλυβα με ειδικι βαφι για λφματα, με δυνατότθτα αυξομείωςθσ μικουσ 
τουλάχιςτον 25mm, με ειδικό δακτφλιο ςτεγανοποίθςθσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 
16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 500mm, πλιρθ με τα μπουλόνια και τισ φλάντηεσ 
ςτεγανότθτασ, με τθν προμικεια μεταφορά επί τόπου και τθν πλιρθ εγκατάςταςθ και 
με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ 
παράδοςθ του εξαρμωτικοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςτο δίκτυο εξαρμωτικοφ: 

(Ολογράφωσ): Χίλια επτακόςια εξιντα ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 1.761,60 € 

 

Α.Σ. 8 Ηλεκτροκίνθτεσ δικλείδεσ ελατοφ χυτοςιδιρου, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm ,ονομαςτικισ διαμζτρου DN 250mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, με τθν 
προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ. Οι δικλείδεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1074-1&2 και 1171 και κα ζχουν 
ςϊμα και ςφρτθ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 κατά 

DIN EN 1563, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420 ι 430F (1.4104), O-ring και 
ελαςτικό δακτφλιο υψθλισ αντοχισ από EPDM ι NBR, επζνδυςθ ςφρτθ με ειδικό 
ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ για το αντλοφμενο ρευςτό. Επίςθσ, 
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οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με ωτίδεσ, διαςτάςεων κατά ΕΝ1092-2 
ι DIN 2501 -1:2003-05 και κα ζχουν ςυνολικό μικοσ κατά ΕΝ 558-2 series 14, μικροφ 
μικουσ (DIN 3202 F4).  

τισ θλεκτροκίνθτεσ δικλείδεσ εγκακίςτανται θλεκτρικοί μεταδότεσ κίνθςθσ (electrical 
actuators) ςφμφωνα με τθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι 
Προδιαγραφι. Η δικλείδα κα επιδζχεται τθν τοποκζτθςθ του θλεκτρομειωτιρα με τθν 
προςκικθ κατάλλθλθσ κεφαλισ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ και 
δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για 
τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ δικλείδασ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα με τθν 

αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο θλεκτροδικλείδασ DN 
250mm: 

(Ολογράφωσ): Πζντε χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα τζςςερα ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 5.754,40 € 

 

Α.Σ. 9 Ηλεκτροκίνθτεσ δικλείδεσ ελατοφ χυτοςιδιρου, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, 
ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm ,ονομαςτικισ διαμζτρου DN 500mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, με τθν 
προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ. Οι δικλείδεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 10741&2 και 1171 και κα ζχουν 
ςϊμα και ςφρτθ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 κατά 
DIN EN 1563, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420 ι 430F (1.4104), O-ring και 
ελαςτικό δακτφλιο υψθλισ αντοχισ από EPDM ι NBR, επζνδυςθ ςφρτθ με ειδικό 
ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ για το αντλοφμενο ρευςτό. Επίςθσ, 
οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με ωτίδεσ διαςτάςεων κατά ΕΝ1092-2 ι 
DIN 2501 -1:2003-05 και κα ζχουν ςυνολικό μικοσ κατά ΕΝ 558-2 series 14, μικροφ 

μικουσ (DIN 3202 F4).  

τισ θλεκτροκίνθτεσ δικλείδεσ εγκακίςτανται θλεκτρικοί μεταδότεσ κίνθςθσ (electrical 
actuators) ςφμφωνα με τθν ονομαςτικι τουσ διάμετρο και τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι 
Προδιαγραφι. Η δικλείδα κα επιδζχεται τθν τοποκζτθςθ του θλεκτρομειωτιρα με τθν 
προςκικθ κατάλλθλθσ κεφαλισ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ και 
δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για 
τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ δικλείδασ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm. 
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Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο θλεκτροδικλείδασ DN 
500mm: 

(Ολογράφωσ): Δεκατρείσ χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα ζξι ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 13.566,60 € 

 

Α.Σ. 10 Αντιπλθγματικι βαλβίδα διπλοφ καλάμου, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm, 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6653.1 100% 

Διαφραγματικι βαλβίδα με κεφαλι διπλοφ καλάμου με δυνατότθτα λειτουργίασ, με 

τθν προςκικθ επιμζρουσ εξαρτθμάτων, ωσ αντιπλθγματικι βαλβίδα πρόλθψθσ 
πλιγματοσ, κατάλλθλθ για λφματα, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 
1074-1&5. Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία 
που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ βαλβίδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150mm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ: 

(Ολογράφωσ): Δφο χιλιάδεσ εκατόν είκοςι ζξι ευρϊ και εβδομιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 2.126,70 € 

 

Α.Σ. 11 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα με τρεισ φάςεισ λειτουργίασ, 
παλινδρομικοφ τφπου, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 10atm, ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 100mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6653.1 100% 

Βαλβίδεσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ με τρείσ φάςεισ λειτουργίασ, 
παλινδρομικοφ τφπου, καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1074-1&4, 
κατάλλθλθ για λφματα. Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 

εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία 
που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ βαλβίδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 10atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DΝ 100mm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ: 

(Ολογράφωσ): Οκτακόςια επτά ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 807,80 € 

 

Α.Σ. 12 Δικλείδεσ ελατοφ χυτοςιδιρου, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, ονομαςτικισ 

πίεςθσ PN 10atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 
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Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, με τθν 
προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ. Οι δικλείδεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1074-1&2 και 1171 και κα ζχουν 
ςϊμα και ςφρτθ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 κατά 
DIN EN 1563, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420 θ 430F (1.4104), O-ring και 
ελαςτικό δακτφλιο υψθλισ αντοχισ από EPDM ιNBR, επζνδυςθ ςφρτθ με ειδικό 
ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ για το αντλοφμενο ρευςτό. Επίςθσ, 
οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με ωτίδεσ διαςτάςεων κατά ΕΝ1092-2 ι 
DIN 2501 -1:2003-05 και κα ζχουν ςυνολικό μικοσ κατά ΕΝ 558-2 series 14, μικροφ 
μικουσ (DIN 3202 F4). Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ 
πλιρθσ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε 

εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ δικλείδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 10atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο θλεκτροδικλείδασ DN 
100mm: 

(Ολογράφωσ): Σριακόςια οκτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 308,40 € 

 

Α.Σ. 13 Δικλείδεσ ελατοφ χυτοςιδιρου, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, ονομαςτικισ 

πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, με τθν 
προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ. Οι δικλείδεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1074-1&2 και 1171 και κα ζχουν 
ςϊμα και ςφρτθ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 κατά 
DIN EN 1563, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420 ι 430F (1.4104), O-ring και 
ελαςτικό δακτφλιο υψθλισ αντοχισ από EPDM θ NBR, επζνδυςθ ςφρτθ από με ειδικό 
ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ για το αντλοφμενο ρευςτό. Επίςθσ, 
οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με ωτίδεσ διαςτάςεων κατά ΕΝ1092-2 ι 

DIN 2501 -1:2003-05 και κα ζχουν ςυνολικό μικοσ κατά ΕΝ 558-2 series 14, μικροφ 
μικουσ (DIN 3202 F4). Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ 
πλιρθσ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε 
εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ δικλείδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο θλεκτροδικλείδασ DN 
150mm: 

(Ολογράφωσ): Πεντακόςια εξιντα εννζα ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 569,00 € 
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Α.Σ. 14 Δικλείδεσ ελατοφ χυτοςιδιρου, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, ονομαςτικισ 
πίεςθσ PN 16atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 200mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΤΔΡ 6651.1 100% 

Δικλείδεσ ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ, με τθν 
προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ. Οι δικλείδεσ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1074-1&2 και 1171 και κα ζχουν 
ςϊμα και ςφρτθ από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ τουλάχιςτον GGG40 κατά 
DIN EN 1563, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420 θ 430F (1.4104), O-ring και 
ελαςτικό δακτφλιο υψθλισ αντοχισ από EPDM ιNBR, επζνδυςθ ςφρτθ με ειδικό 
ςυνκετικό ελαςτικό υλικό κατάλλθλθσ ποιότθτοσ για το αντλοφμενο ρευςτό. Επίςθσ, 

οι δικλείδεσ κα είναι κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ με ωτίδεσ διαςτάςεων κατά ΕΝ1092-2 ι 
DIN 2501 -1:2003-05, και κα ζχουν ςυνολικό μικοσ κατά ΕΝ 558-2 series 14, μικροφ 
μικουσ (DIN 3202 F4). Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ 
πλιρθσ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε 
εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ παράδοςθ τθσ δικλείδασ ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16atm. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο θλεκτροδικλείδασ DN 
200mm: 

(Ολογράφωσ): Οκτακόςια ογδόντα ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 880,80 € 

 

Α.Σ. 15 Ηλεκτροκίνθτο κυρόφραγμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L για άνοιγμα ζωσ 
1000x1500mm απομόνωςθσ καλάμου αναρρόφθςθσ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 84 100% 

Θυρόφραγμα βαρζωσ τφπου, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI316L. Η τιμι περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ και υλικά για τθ μεταφορά και τθν 
πλιρθ εγκατάςταςθ ενόσ τεμαχίου. Σο κάκε κυρόφραγμα κα αποτελείται από τα εξισ 
κφρια μζρθ:  

• Πλαίςιο ςτιβαρό (διαμορφωμζνο μζςω μθχανουργικισ εργαςίασ), με επίπεδθ 
πρόςοψθ από τθ μια πλευρά, για εφκολθ και ςτεγανι τοποκζτθςθ ςτον τοίχο 
του ανοίγματοσ. Σο πλαίςιο κα πακτωκεί μζςω εκτονοφμενων μεταλλικϊν 
βυςμάτων και κα ςτεγανωκεί με ελαςτικοφσ δακτυλίουσ ι κατάλλθλθ μαςτίχθ. 
Σο πλαίςιο κα φζρει ειδικζσ υποδοχζσ για τθν ολίςκθςθ τθσ κφρασ  

• Θφρα από ζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 5mm. Οι ακμζσ τθσ πλάκασ (κφρασ) κα 
υποςτοφν ειδικι λοξότμθςθ και λείανςθ για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ ςτο 
πλαίςιο. το άνω μζροσ τθσ κφρασ κα υπάρχει προςαρμοςμζνο το περικόχλιο 
του άξονα 

• Άξονα, μθ ανυψοφμενο, με τραπεηοειδζσ ςπείρωμα, που περιςτρζφεται μζςω 

θλεκτρομειωτιρα για τθν κάκοδο/άνοδο τθσ κφρασ  
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Η ςτεγανοποίθςθ κφρασ - πλαιςίου κα είναι τεςςάρων πλευρϊν και κα επιτυγχάνεται 
με ελαςτικό αφρϊδεσ παρζμβυςμα (EPDM) κατάλλθλθσ διατομισ.  

Σζλοσ το κυρόφραγμα κα είναι κατάλλθλο για αμφίδρομθ πίεςθ (on and off seating 
pressure).  

το θλεκτροκίνθτο κυρόφραγμα εγκακίςταται θλεκτρικόσ μεταδότθσ κίνθςθσ 
(electrical actuator), IP68, επαρκοφσ ροπισ για το μζγεκοσ του κυροφράγματοσ και 
ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. Σο κυρόφραγμα κα επιδζχεται τθν 
τοποκζτθςθ του θλεκτρομειωτιρα με τθν προςκικθ κατάλλθλθσ κεφαλισ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ και 
δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για 

τθν ζντεχνθ παράδοςθ του κυροφράγματοσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα 
με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Για ζνα τεμάχιο (τεμ.) πλιρεσ, ςτεγανοφ θλεκτροκίνθτου κυροφράγματοσ για άνοιγμα 
ζωσ 1000x1500mm: 

(Ολογράφωσ): Δεκαεννζα χιλιάδεσ τετρακόςια πενιντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα 
λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 19.458,80 € 

 

Α.Σ. 16 Ηλεκτροκίνθτο κυρόφραγμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L για άνοιγμα 

ζωσ 1500x1500mm απομόνωςθσ κεντρικισ ειςόδου λυμάτων 
αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 84 100% 

Θυρόφραγμα βαρζωσ τφπου, καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI316L. Η τιμι περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ και υλικά για τθ μεταφορά και τθν 
πλιρθ εγκατάςταςθ ενόσ τεμαχίου. Σο κάκε κυρόφραγμα κα αποτελείται από τα εξισ 
κφρια μζρθ:  

• Πλαίςιο ςτιβαρό (διαμορφωμζνο μζςω μθχανουργικισ εργαςίασ), με επίπεδθ 
πρόςοψθ από τθ μια πλευρά, για εφκολθ και ςτεγανι τοποκζτθςθ ςτον τοίχο 
του ανοίγματοσ. Σο πλαίςιο κα πακτωκεί μζςω εκτονοφμενων μεταλλικϊν 

βυςμάτων και κα ςτεγανωκεί με ελαςτικοφσ δακτυλίουσ ι κατάλλθλθ μαςτίχθ. 
Σο πλαίςιο κα φζρει ειδικζσ υποδοχζσ για τθν ολίςκθςθ τθσ κφρασ  

• Θφρα από ζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 5mm. Οι ακμζσ τθσ πλάκασ (κφρασ) κα 
υποςτοφν ειδικι λοξότμθςθ και λείανςθ για τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ ςτο 
πλαίςιο. το άνω μζροσ τθσ κφρασ κα υπάρχει προςαρμοςμζνο το περικόχλιο 
του άξονα 

• Άξονα, μθ ανυψοφμενο, με τραπεηοειδζσ ςπείρωμα, που περιςτρζφεται μζςω 
θλεκτρομειωτιρα για τθν κάκοδο/άνοδο τθσ κφρασ  

Η ςτεγανοποίθςθ κφρασ - πλαιςίου κα είναι τεςςάρων πλευρϊν και κα επιτυγχάνεται 

με ελαςτικό αφρϊδεσ παρζμβυςμα (EPDM) κατάλλθλθσ διατομισ.  
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Σζλοσ το κυρόφραγμα κα είναι κατάλλθλο για αμφίδρομθ πίεςθ (on and off seating 
pressure).  

το θλεκτροκίνθτο κυρόφραγμα εγκακίςτανται θλεκτρικόσ μεταδότθσ κίνθςθσ 
(electrical actuator), IP68, επαρκοφσ ροπισ για το μζγεκοσ του κυροφράγματοσ και 
ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. Σο κυρόφραγμα κα επιδζχεται τθν 
τοποκζτθςθ του θλεκτρομειωτιρα με τθν προςκικθ κατάλλθλθσ κεφαλισ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ και 
δοκιμζσ και με όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά και κάκε εργαςία που απαιτείται για 
τθν ζντεχνθ παράδοςθ του κυροφράγματοσ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία, ςφμφωνα 
με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. 

Για ζνα τεμάχιο (τεμ.) πλιρεσ, ςτεγανοφ θλεκτροκίνθτου κυροφράγματοσ για άνοιγμα 
ζωσ 1500x1500mm: 

(Ολογράφωσ): Είκοςι ζξι χιλιάδεσ τριάντα δφο ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 26.032,60 € 

 

Α.Σ. 17 Αποξιλωςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (αντλιϊν, ςωλθνϊςεων 
κατάκλιψθσ, δικλείδων, αντεπιςτρόφων, εξαρμωτικϊν, κ.λπ.) 
αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 6  100% 

Εργαςίεσ αποξιλωςθσ του υφιςτάμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ του ξθροφ 
καλάμου του αντλιοςταςίου Α5, ιτοι των υφιςτάμενων: αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, 
ςωλθνϊςεων κατάκλιψθσ αντλιϊν, ςυλλεκτιριων κατακλιπτικϊν ςωλθνϊςεων, 
ειδικϊν τεμαχίων και ςυςκευϊν αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ (δικλείδων, 
αντεπιςτρόφων, εξαρμωτικϊν, κ.λπ.) οποιουδιποτε τφπου, διαςτάςεων, βάρουσ, 
διαμζτρου ςωλθνϊςεων κατάκλιψθσ. 

υμπεριλαμβάνονται: 

• Όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθ αποξιλωςθ, εντόσ του ξθροφ καλάμου 
του αντλιοςταςίου Α5- από το ςτόμιο κατάκλιψθσ των αντλιϊν ζωσ τισ δικλείδεσ 
απομόνωςθσ ανάντθ των δφο κατακλιπτικϊν αγωγϊν του αντλιοςταςίου, των 

υφιςτάμενων ςωλθνϊςεων, ειδικϊν τεμαχίων και ςτθριγμάτων αυτϊν 
(ενδεικτικά αναφζρονται: κοπι χαλυβδοςωλινων, αποξιλωςθ ειδικϊν 
τεμαχίων, ςτθριγμάτων κ.λπ.) 

• Όλεσ οι εργαςίεσ για τθν απαιτοφμενθ αποξιλωςθ και επανατοποκζτθςθ 6 
τεμαχίων υφιςτάμενων δικλείδων DN 250mm 

• Όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθ αποξιλωςθ των υφιςτάμενων και 
ςυνδεδεμζνων επί των ςωλθνϊςεων αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ, εντόσ του 
ξθροφ καλάμου του αντλιοςταςίου Α5, ςυςκευϊν (δικλείδων, αντεπιςτρόφων, 
εξαρμωτικϊν, ςυςτολϊν κ.λπ.) 
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• Όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθ αποξιλωςθ, εντόσ του ξθροφ καλάμου 
του αντλιοςταςίου Α5, των υφιςτάμενων αεροςυμπιεςτϊν και των 
ςωλθνϊςεων και ςτθριγμάτων αυτϊν 

• Οι απαιτοφμενεσ προεργαςίεσ και ζλεγχοι για τθν αςφαλι και πλιρθ 
αποςφνδεςθ των 6 τεμαχίων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων 

• Οι εργαςίεσ αποςφνδεςθσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων από τα δίκτυα 
κατάκλιψθσ και αναρρόφθςθσ 

• Οι εργαςίεσ αποξιλωςθσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων από τισ διατάξεισ 
ςτιριξισ τουσ και τυχόν ανάρτθςισ τουσ και θ αποξιλωςθ αυτϊν των διατάξεων 

• Προμικεια και προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων μικροχλικϊν και 

αναλωςίμων για τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν 

• Κάκε άλλθ απαιτοφμενθ εργαςία ςχετικι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποξιλωςθσ 
του υφιςτάμενου και μθ απαιτοφμενου πλζον μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του 
αντλιοςταςίου 

• Η φορτοεκφόρτωςθ και απομάκρυνςθ του αποξθλωμζνου μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ από τον ξθρό κάλαμο και θ προςωρινι αποκικευςι του ςε χϊρο 
που κα υποδειχκεί από τθν Τπθρεςία 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται: 

• Η προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ νζων ςωλθνϊςεων 

• Η προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ νζων ειδικϊν τεμαχίων και νζων 
ςυςκευϊν ςωλθνϊςεων (δικλείδων, αντεπιςτρόφων, εξαρμωτικϊν, ςυςτολϊν, 
ταυ, καμπυλϊν, εξαεριςτικϊν, αντιπλθγματικϊν, κ.λπ.) 

• Η προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ νζων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων 

• Οι απαιτοφμενεσ φλάντηεσ για τθ ςφνδεςθ των υφιςτάμενων ςωλθνϊςεων με 
τισ νζεσ 

τθν τιμι περιλαμβάνονται: θ απαςχόλθςθ ειδικευμζνου προςωπικοφ, γερανϊν κ.λπ. 
ανυψωτικϊν διατάξεων, τα απαιτοφμενα ικριϊματα και βοθκθτικζσ καταςκευζσ για 
τθν αποξιλωςθ, θ χριςθ γρφλων και ναυτικϊν κλειδιϊν, θ λιψθ μζτρων αςφαλείασ 

και θ αποκατάςταςθ τυχόν φκορϊν των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν. 

Σιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.): 

(Ολογράφωσ): Εννζα χιλιάδεσ ενενιντα ζξι ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 9.096,00 € 

 

Α.Σ. 18 Eγκατάςταςθ νζων ςωλθνϊςεων ςυςτιματοσ – διάταξθσ κατάκλιψθσ και 
αναρρόφθςθσ εντόσ ξθροφ καλάμου αντλιοςταςίου Α5 με χαλυβδοςωλινα 
άνευ ραφισ SCH STD (περιλαμβάνονται ευκφγραμμοι ςωλινεσ, καμπφλεσ, 

ςυςτολζσ, ταυ, φλάντηεσ, κ.λπ. ειδικά τεμάχια ςωλινων) 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 6  100% 
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Προμικεια, μεταφορά επιτόπου, πλιρθ εγκατάςταςθ και δοκιμζσ νζων ςωλθνϊςεων 
ςυςτιματοσ – διάταξθσ κατάκλιψθσ και αναρρόφθςθσ εντόσ ξθροφ καλάμου 
αντλιοςταςίου Α5. Περιλαμβάνονται, εντόσ του ξθροφ καλάμου του αντλιοςταςίου 
Α5, όλοι οι ευκφγραμμοι ςωλινεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, φλάντηεσ κ.λπ. ειδικά 
τεμάχια ςωλινων, που απαιτοφνται από το ςτόμιο κατάκλιψθσ των αντλιϊν ζωσ τισ 
δικλείδεσ απομόνωςθσ ανάντθ των δφο κατακλιπτικϊν αγωγϊν του αντλιοςταςίου, 
κακϊσ και από το ςτόμιο αναρρόφθςθσ των αντλιϊν ζωσ τθ δικλείδα απομόνωςθσ τθσ 
γραμμισ αναρρόφθςθσ τθσ κάκε αντλίασ. Σα απαιτοφμενα υλικά κα είναι: 

-  Χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ πάχουσ SCH STD, ASTM A-106/API 5L, Gr. B 

-  Ειδικά τεμάχια χαλφβδινα ταυ πάχουσ SCH STD, B16.9 κατά ANSI & ASTM A-234 

WPB 

-  Ειδικά τεμάχια χαλφβδινεσ καμπφλεσ πάχουσ SCH STD, B16.9 κατά ANSI & ASTM 
A-234 WPB, R=3D, 90ο ι45ο κατά περίπτωςθ 

-  Ειδικά τεμάχια χαλφβδινεσ ςυςτολζσ, πάχουσ SCH STD, B16.9 κατά ANSI & ASTM 
A-234 WPB 

-  Φλάντηεσ τόρνου (περαςτζσ) χαλφβδινεσ PN16 ιPN10, ανάλογα με τισ φλάντηεσ 
τθσ ςυνδεόμενθσ ςυςκευισ, κατά ΕΝ1092-1 typ 01 ι DIN 2501  

Η ονομαςτικι διάμετροσ όλων των ανωτζρω υλικϊν κα είναι ίδια με τθν ονομαςτικι 
διάμετρο των αντίςτοιχων υφιςτάμενων υλικϊν ςωλθνϊςεων που κα αποξθλωκοφν. 

Περιλαμβάνεται επίςθσ θ τοποκζτθςθ 6 τεμαχίων δικλείδων, ονομαςτικισ διαμζτρου 
DN 250mm, PN 16atm, ελαςτικισ ζμφραξθσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςυρταρωτζσ, με 
ωτίδεσ, από 1 τεμάχιο ςτθν κατάκλιψθ κάκε κφριασ αντλίασ, οι οποίεσ κα είναι από τισ 
υφιςτάμενεσ που κα αποξθλωκοφν κατόπιν προςεκτικισ διαλογισ τουσ. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ κα εκτελεςκοφν αποκλειςτικά από 
αδειοφχουσ και πιςτοποιθμζνουσ κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013 θλεκτροςυγκολλθτζσ των 
οποίων θ πιςτοποίθςθ για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςυγκολλιςεων κα είναι ςε ιςχφ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά επί τόπου και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ και 
δοκιμζσ και όλα τα απαραίτθτα μικροχλικά (βίδεσ γαλβανιςμζνεσ, παρεμβφςμςτα 
κ.λπ.) και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν ζντεχνθ καταςκευι και παράδοςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ νζων ςωλθνϊςεων ςε πλιρθ και καλι λειτουργία ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι. Περιλαμβάνονται επίςθσ οι απαραίτθτεσ 
ςιδθροκαταςκευζσ ςτιριξθσ των ςωλθνϊςεων κακϊσ και θ αμμοβολι και βαφι των 
ςιδθροκαταςκευϊν και των εξωτερικϊν επιφανειϊν των ςωλθνϊςεων με μίνιο (zinc 
primer) και μια ςτρϊςθ ενδιάμεςου εποξειδικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν και μια 
τελικι ςτρϊςθ πολυουραικανικοφ χρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν, ςυνολικοφ πάχουσ 
βαφισ 220μm ξθροφ υμζνα. τθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ θ απαςχόλθςθ 
ειδικευμζνου προςωπικοφ, γερανϊν κ.λπ. ανυψωτικϊν διατάξεων, τα απαιτοφμενα 
ικριϊματα και βοθκθτικζσ καταςκευζσ για τθν ζντεχνθ καταςκευι, θ χριςθ γρφλων 
και ναυτικϊν κλειδιϊν, θ λιψθ μζτρων αςφαλείασ και θ αποκατάςταςθ τυχόν 
φκορϊν των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Σιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.): 

(Ολογράφωσ): Εξιντα οκτϊ χιλιάδεσ εννιακόςια εξιντα ευρϊ 
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(Αρικμθτικϊσ): 68.960,00 € 

 

Α.Σ. 19 Αποξιλωςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ Μ/Σ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 88 100% 

Αποξιλωςθ υφιςτάμενου θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ Μζςθσ Σάςθσ (Μ/Σ) 
αντλιοςταςίου Α5. Η αποξιλωςθ κα περιλαμβάνει τον εξοπλιςμό των πινάκων μζςθσ 
τάςθσ και των δφο μεταςχθματιςτϊν που είναι τοποκετθμζνοι ςτο πρϊτο υπόγειο 
επίπεδο του αντλιοςταςίου. Επιπλζον κα αποξθλωκοφν και όλα τα καλϊδια που 
ςυνδζουν τον πίνακα Μ/Σ με τουσ μεταςχθματιςτζσ. Η ανωτζρω εργαςία αποξιλωςθσ 
κα γίνει μετά ιδιαίτερθσ προςοχισ τόςο για τον εξοπλιςμό όςο και για τθν αςφάλεια 

του χϊρου και του προςωπικοφ. Σα υλικά που κα αποξθλωκοφν κα παραδοκοφν ςε 
χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία, προσ φφλαξθ, δθλαδι εργαςία αποςφνδεςθσ και 
αποξιλωςθσ πινάκων μζςθσ τάςθσ, μεταςχθματιςτϊν και καλωδίων μετά ιδιαιτζρασ 
προςοχισ.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Σζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα οκτϊ ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 4.548,00 € 

 

Α.Σ. 20 Ηλεκτρικόσ πίνακασ μζςθσ τάςθσ 20kV 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 88 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ μζςθσ τάςθσ 20kV, αποτελοφμενοσ από τρία πεδία, ειςόδου με 
διακόπτθ απομόνωςθσ μζςθσ τάςθσ, αναχϊρθςθσ μεταςχθματιςτι 1 με 
αςφαλειοδιακόπτθ φορτίου και αναχϊρθςθσ μεταςχθματιςτι 2 με 
αςφαλειοδιακόπτθ φορτίου, αυτοςτιρικτοσ, καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ και 
ςυνδεδεμζνοσ προσ τισ τροφοδοτιςεισ και τισ καταναλϊςεισ, αποτελοφμενοσ από 
ςυνεχόμενα ςυναρμολογοφμενα μεταξφ τουσ πεδία από χαλυβδοζλαςμα ντεκαπζ 
πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm και μορφοςίδθρο, επικεωροφμενα από εμπρόσ και με 
αφαιροφμενεσ πλάτεσ, με τισ απαραίτθτεσ υποδοχζσ και πλάτεσ ρφκμιςθσ του βάκουσ 
των θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων και τθσ ςτερζωςθσ αυτϊν, τισ απαραίτθτεσ οπζσ επί τθσ 

πρόςοψθσ και τα ςτθρίγματα-μονωτιρεσ των ηυγϊν, με όλουσ τουσ χάλκινουσ και 
βαμμζνουσ ηυγοφσ, τουσ ακροδζκτεσ, τθν καλωδίωςθ τθσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ 
του πίνακα, τισ πινακίδεσ ενδείξεων των οργάνων του και τθν απεικόνιςθ επί τθσ 
πρόςοψθσ τθσ διανομισ, τον χρωματιςμό των μεταλλικϊν μερϊν αυτοφ με βαςικό 
χρϊμα και δφο ςτρϊςεισ εψθμμζνου βερνικοχρϊματοσ, τα απαραίτθτα υλικά και 
μικροχλικά και τθν απαιτοφμενθ εργαςία καταςκευισ, ςυνδεςμολογίασ, 
εγκαταςτάςεωσ, περιλαμβανομζνων όλων των θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων (διακόπτεσ, 
αςφάλειεσ, αλεξικζραυνα γραμμισ, χωρθτικοφσ καταμεριςτζσ ζνδειξθσ κ.λπ.), δθλαδι 
προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςτθν τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ, οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ελζγχου και δοκιμϊν ανθγμζνεσ ςε εργαςία 

ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ των υλικϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα όςα αναφζρονται ςτισ 
Προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ 
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απαιτιςεισ αυτϊν. Περιλαμβάνεται επίςθσ θ ζκδοςθ των οποιωνδιποτε εντφπων, 
ςχεδίων και εγχειριδίων απαιτοφνται.  

Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Είκοςι τρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια ενενιντα δφο ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 23.492,00 € 

 

Α.Σ. 21 Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ υφιςτάμενου Μεταςχθματιςτι (Μ/) ελαίου  

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 86 100% 

Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ υφιςτάμενου Μ/ ελαίου ιςχφοσ 500kVA ςε νζα κζςθ ςτο 
ιςόγειο του αντλιοςταςίου, δθλαδι μεταφορά εντόσ του χϊρου, εγκατάςταςθ, 
ςφνδεςθ των καλωδίων άφιξθσ και αναχϊρθςθσ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ):  Δφο χιλιάδεσ εκατόν πενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 2.156,75 € 

 

Α.Σ. 22 Διαμόρφωςθ χϊρου Πινάκων Μζςθσ Σάςθσ (Μ/Σ) 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 4623.1 100% 

Διαμόρφωςθ ιδιαίτερου χϊρου πινάκων Μ/Σ ςτον ιςόγειο οικίςκο του αντλιοςταςίου, 
που κα προκφψει με εςωτερικζσ διαμορφϊςεισ του χϊρου γραφείων ςτο αριςτερό 
τμιμα του οικίςκου. Περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ για 
τθ διαμόρφωςθ του ιδιαίτερου χϊρου (κακαιρζςεισ, νζεσ τοιχοποιίεσ, κουφϊματα, 
διανοίξεισ οπϊν, βαφζσ κ.λπ.), κακϊσ και θ καταςκευι υπερυψωμζνου μεταλλικοφ 
δαπζδου ςτο χϊρο. Σο δάπεδο κα είναι υπερυψωμζνο τουλάχιςτον κατά 30cm για τθ 
δθμιουργία ικανοφ ωφζλιμου χϊρου για τθν όδευςθ, ςτροφι και ςφνδεςθ όλων των 
παροχικϊν καλωδίων μζςθσ τάςθσ και των ακροκιβωτίων τουσ. Η βάςθ του δαπζδου 
κα είναι καταςκευαςμζνθ από μεταλλικά ςτοιχεία κατάλλθλων διαςτάςεων 
(μορφοςωλινεσ, γωνίεσ κ.λπ.) και κα επενδυκεί με μεταλλικι λαμαρίνα τφπου 

κρικαράκι πάχουσ 2mm. Πάνω από τθ λαμαρίνα κα κολλθκεί με ιςχυρι κόλλα 
κατάλλθλοσ θλεκτρομονωτικόσ τάπθτασ μζςθσ τάςθσ 20kV, κατάλλθλων διαςτάςεων. 
O μονωτικόσ τάπθτασ κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και κα 
είναι δοκιμαςμζνοσ ςε τάςθ δοκιμισ τουλάχιςτον 38kV. Όλθ θ καταςκευι κα γειωκεί 
με κατάλλθλουσ, ιςχυροφσ ακροδζκτεσ με τθ γείωςθ του αντλιοςταςίου για τθν 
προςταςία των χειριςτϊν από τθν παρουςία βθματικϊν τάςεων. Δθλαδι, προμικεια, 
εγκατάςταςθ και παράδοςθ μεταλλικοφ μονωτικοφ δαπζδου κατάλλθλων 
διαςτάςεων. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Σζςςερισ χιλιάδεσ εξακόςια τριάντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 4.638,80 € 
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Α.Σ. 23 Γενικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ Χαμθλισ Σάςθσ (Χ/Σ)  

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ 400V αυτοςτιρικτοσ αποτελοφμενοσ από ζξι 
πεδία, πεδίο ειςόδου τριπλισ μεταγωγισ με τουσ κατάλλθλουσ διακόπτεσ φορτίου, 
τρία πεδία τροφοδοςίασ κυρίων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων με αντίςτοιχουσ ζξι 
ρυκμιςτζσ ςτροφϊν (δφο ρυκμιςτζσ ανά πεδίο) κινθτιρων, ζνα πεδίο τροφοδοςίασ 
και χειριςμοφ αντλίασ εκκζνωςθσ και κυροφραγμάτων και ζνα πεδίο τροφοδοςίασ και 
χειριςμοφ θλεκτροβανϊν και βοθκθτικϊν καταναλϊςεων. Καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ 
και ςυνδεδεμζνοσ προσ τισ τροφοδοτιςεισ και τισ καταναλϊςεισ, αποτελοφμενοσ από 
ςυνεχόμενα ςυναρμολογοφμενα μεταξφ τουσ πεδία από χαλυβδοζλαςμα ντεκαπζ 

πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm και μορφοςίδθρο, επικεωροφμενα από εμπρόσ και με 
αφαιροφμενεσ πλάτεσ, με τισ απαραίτθτεσ υποδοχζσ και πλάτεσ ρφκμιςθσ του βάκουσ 
των θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων και τθσ ςτερζωςθσ αυτϊν, τισ απαραίτθτεσ οπζσ επί τθσ 
πρόςοψθσ και τα ςτθρίγματα-μονωτιρεσ των ηυγϊν, με όλουσ τουσ χάλκινουσ και 
βαμμζνουσ ηυγοφσ, τουσ ακροδζκτεσ, τθν καλωδίωςθ τθσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ 
του πίνακα, τισ πινακίδεσ ενδείξεων των οργάνων του, το χρωματιςμό των μεταλλικϊν 
μερϊν αυτοφ με βαςικό χρϊμα και δφο ςτρϊςεισ εψθμμζνου βερνικοχρϊματοσ, τα 
απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά και τθν απαιτοφμενθ εργαςία καταςκευισ, 
ςυνδεςμολογίασ, εγκαταςτάςεωσ, περιλαμβανομζνων όλων των θλεκτρικϊν 
εξαρτθμάτων (αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ, κατάλλθλεσ θλεκτρικζσ και μθχανικζσ 
μανδαλϊςεισ, διακόπτεσ φορτίου, αςφάλειεσ, ρυκμιςτζσ ςτροφϊν, μετρθτικζσ 

διατάξεισ, επιλογικοφσ διακόπτεσ, λυχνίεσ, ρελζ ιςχφοσ, μικροαυτομάτουσ κ.λπ.) 
δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςτθν τελικι 
κζςθ εγκατάςταςθσ, οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, ελζγχου και δοκιμϊν ανθγμζνεσ ςε 
εργαςία ι ςαν ποςοςτό επί τθσ προμικειασ των υλικϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα όςα 
αναφζρονται ςτισ Προδιαγραφζσ και ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν. Περιλαμβάνεται επίςθσ θ ζκδοςθ των 
οποιωνδιποτε εντφπων, ςχεδίων και εγχειριδίων απαιτοφνται.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Ενενιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια δεκαζξι ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 97.716,40 € 

 

Α.Σ. 24 Πίνακασ μόνιμθσ αντιςτάκμιςθσ Μεταςχθματιςτϊν 40kVAR 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ μόνιμθσ αντιςτάκμιςθσ μεταςχθματιςτϊν, δθλαδι ερμάριο 
βελτιϊςεωσ ςυντελεςτοφ ιςχφοσ, ονομαςτικισ τάςεωσ 500V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, προςταςίασ ΙΡ20, με πυκνωτι και με όλα τα όργανα για τθν αυτόματθ 
ηεφξθ και απόηευξι του ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ άεργθσ ιςχφοσ, δθλαδι, 
προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα καλϊδια και 

παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία τριφαςικισ λειτουργίασ ιςχφοσ 40 kVAR, 
καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνοσ. 
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Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Χίλια επτακόςια ενενιντα πζντε ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 1.795,80 € 

 

Α.Σ. 25 Πίνακασ επίτοιχοσ απομακρυςμζνου χειριςμοφ αντλιϊν 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ επίτοιχου τφπου απομακρυςμζνου χειριςμοφ αντλιϊν, δθλαδι 
ερμάριο ςτεγανό κατάλλθλο για επίτοιχθ τοποκζτθςθ μαηί με όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα – όργανα διακόπτεσ, κομβία, διακόπτθσ ανάγκθσ, κλζμενσ κ.λπ. για τον 

απομακρυςμζνο χειριςμό των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Δθλαδι προμικεια, 
προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα καλϊδια και παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνοσ. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Χίλια τριακόςια εβδομιντα πζντε ευρϊ και ογδόντα λεπτά  

(Αρικμθτικϊσ): 1.375,80 € 

 

Α.Σ. 26 Πίνακασ επίτοιχοσ φωτιςμοφ αντλιοςταςίου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ επίτοιχου τφπου φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν αντλιοςταςίου, 
δθλαδι, ερμάριο ςτεγανό, κατάλλθλο για επίτοιχθ τοποκζτθςθ, μαηί με όλα τα 
απαραίτθτα εξαρτιματα – τριπολικοφσ διακόπτεσ, αςφάλειεσ τφπου φυςίγγι, 
μικροαυτόματουσ τριπολικοφσ και μονοπολικοφσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, φωτοκφτταρο ι 
χρονοδιακόπτθ, κλζμενσ κ.λπ. για τον ζλεγχο, χειριςμό και τροφοδοςία όλων των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν τριφαςικϊν και μονοφαςικϊν του 
ανλτιοςταςίου. Δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα 
απαραίτθτα καλϊδια και οποιαδιποτε άλλα υλικά και μικροχλικά και παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνοσ. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Χίλια διακόςια δεκαοκτϊ ευρϊ και τριάντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 1.218,30 € 

 

Α.Σ. 27 Πίνακασ επίτοιχοσ τροφοδοςίασ αεροςυμπιεςτϊν 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52 100% 

Ηλεκτρικόσ πίνακασ επίτοιχου τφπου τροφοδοςίασ των δφο αεροςυμπιεςτϊν 
αντλιοςταςίου, δθλαδι ερμάριο ςτεγανό κατάλλθλο για επίτοιχθ τοποκζτθςθ μαηί με 
όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα – τριπολικοφσ διακόπτεσ, αςφάλειεσ τφπου φυςίγγι, 

μικροαυτόματουσ τριπολικοφσ και μονοπολικοφσ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, ρελζ ιςχφοσ και 
ρελζ λυχνίασ, κερμικά προςταςίασ, επιλογικοφσ διακόπτεσ και κομβία χειριςμοφ, 
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κλζμενσ κ.λπ. για τον ζλεγχο, χειριςμό και τροφοδοςία των αεροςυμπιεςτϊν και των 
βοθκθτικϊν τουσ. Δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα 
απαραίτθτα καλϊδια και οποιαδιποτε άλλα υλικά και μικροχλικά και παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνοσ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνοσ. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Χίλια εξιντα ευρϊ και ογδόντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 1.060,80 € 

 

Α.Σ. 28 Νζα εγκατάςταςθ κεντρικισ γείωςθσ αντλιοςταςίου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 5  100% 

Νζα εγκατάςταςθ κεντρικισ γείωςθσ αντλιοςταςίου αποτελοφμενθ από κεντρικό 
γειωτι τφπου Ε + 2Γ, ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί εντόσ κατάλλθλου ςκάμματοσ ςτον 
περιβάλλοντα χϊρο του αντλιοςταςίου πλθςίον των μεταςχθματιςτϊν. Ο γειωτισ 
μετά τθν τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ και ζλεγχό του, κα εγκιβωτιςτεί ςε ςκυρόδεμα 
C12/15, για τθν προςταςία του και αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ του. Επίςθσ 
περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτθτοι χάλκινοι αγωγοί με τα ειδικά τεμάχιά τουσ, 
οποιονδιποτε διατομϊν για τθ ςφνδεςθ των πινάκων μζςθσ τάςθσ, των 
μεταςχθματιςτϊν, των πινάκων χαμθλισ τάςθσ, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για 
τθν καταςκευι ιςοδυναμικϊν ςυνδζςεων, οι απαραίτθτοι ηυγοί μζςθσ και χαμθλισ 

τάςθσ. Δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα 
υλικά γειϊςεων και οποιαδιποτε άλλα υλικά και μικροχλικά και παράδοςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία, καταςκευαςμζνθ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνθ. τθν τιμι περιλαμβάνεται 
τόςο οι εργαςίεσ εκςκαφισ, επανεπίχωςθσ όςο και θ αξία τθσ ςκυροδζτθςθσ.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Πζντε χιλιάδεσ ογδόντα τρία ευρϊ και είκοςι λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 5.083,20 € 

 

Α.Σ. 29 Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ Μ/Σ 20kV υποςτακμοφ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 47 100% 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ M/T 20 kV υποςτακμοφ αντλιοςταςίου Α5 ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται όλα τα καλϊδια Μζςθσ Σάςθσ από τον πίνακα Μζςθσ Σάςθσ προσ 
τουσ δφο μεταςχθματιςτζσ ελαίου 500kVA, όλα τα ακροκιβϊτια εςωτερικοφ και 
εξωτερικοφ χϊρου, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ διευκζτθςθσ – μετατόπιςθσ των 
υφιςτάμενων παροχικϊν καλωδίων Μ/Σ από τθν κολϊνα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προσ τον 
πίνακα Μ/Σ, όλεσ οι απαραίτθτεσ κερμογαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ με τα καπάκια τουσ 
όπου απαιτείται, κακϊσ και πλαςτικοί ςωλινεσ ευκείσ ι ευκάμπτουσ βαρζωσ τφπου 
που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ. Δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, 
εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα υλικά καλωδίων Μ/Σ, ακροκιβωτίων, 

ςχαρϊν και πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και λοιπϊν υλικϊν και μικροχλικϊν και 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνθ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνθ.  
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Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ τετρακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 14.496,00 € 

 

Α.Σ. 30 Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ Χ/Σ 400V υποςτακμοφ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 47 100% 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ Χαμθλισ Σάςθσ 400V υποςτακμοφ αντλιοςταςίου Α5 ςτθν 
οποία περιλαμβάνονται όλα τα καλϊδια Χαμθλισ Σάςθσ από τουσ μεταςχθματιςτζσ 
ελαίου 500kVA προσ τον πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ, όλα τα απαραίτθτα καλϊδια από τον 

πίνακα Xαμθλισ Tάςθσ προσ τουσ πίνακεσ πυκνωτϊν μόνιμθσ αντιςτάκμιςθσ, κακϊσ 
και όλα τα απαραίτθτα καλϊδια βοθκθτικϊν κυκλωμάτων, όπωσ Bucholz και 
κερμόμετρα μεταςχθματιςτϊν, όλεσ οι απαραίτθτεσ κερμογαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ με 
τα καπάκια τουσ όπου απαιτείται, κακϊσ και πλαςτικοί ςωλινεσ ευκείσ ι ευκάμπτουσ 
βαρζωσ τφπου, που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ. Δθλαδι, προμικεια, 
προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα υλικά καλωδίων Χ/Σ, ςχαρϊν 
και πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και λοιπϊν υλικϊν και μικροχλικϊν και παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνθ πλιρωσ και ςυνδεδεμζνθ.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ εννιακόςια εξιντα δφο ευρϊ και ογδόντα 

λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 14.962,80 € 

 

Α.Σ. 31 Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ Χ/Σ 400V κίνθςθσ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 47 100% 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ Χαμθλισ Σάςθσ 400V κίνθςθσ αντλιοςταςίου Α5 ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται όλα τα καλϊδια Χαμθλισ Σάςθσ από τον πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ 
προσ όλεσ τισ καταναλϊςεισ, δθλαδι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
περιλαμβάνονται τα καλϊδια τροφοδοςίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, τα 

καλϊδια τροφοδοςίασ τθσ αντλίασ εκκζνωςθσ, τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 
θλεκτροδικλείδων αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ, τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 
κυροφραγμάτων, τα καλϊδια τροφοδοςίασ πίνακα αεροςυμπιεςτϊν και των 
καταναλϊςεων του, τα καλϊδια τροφοδοςίασ του πίνακα απομακρυςμζνου 
χειριςμοφ και ελζγχου των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, όλεσ οι απαραίτθτεσ 
κερμογαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ με τα καπάκια τουσ όπου απαιτείται κακϊσ και 
πλαςτικοί ςωλινεσ ευκείσ ι ευκάμπτουσ βαρζωσ τφπου που απαιτοφνται για τθν 
ζντεχνθ εγκατάςταςθ. Δθλαδι προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα 
απαραίτθτα υλικά καλωδίων Χ/Σ, ςχαρϊν και πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και λοιπϊν 
υλικϊν και μικροχλικϊν ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και παράδοςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνα πλιρωσ και ςυνδεδεμζνα.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 
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(Ολογράφωσ): αράντα χιλιάδεσ οκτακόςια τριάντα οκτϊ ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 40.838,00 € 

 

Α.Σ. 32 Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 47 100% 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν αντλιοςταςίου Α5 ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται το παροχικό καλϊδιο τροφοδοςίασ από τον πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ 
προσ τον πίνακα φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν, τα καλϊδια τροφοδοςίασ των 
φωτιςτικϊν και των διακοπτϊν, τα καλϊδια τροφοδοςίασ όλων των ρευματοδοτϊν 

τριφαςικϊν και μονοφαςικϊν, όλα τα απαραίτθτα νζα φωτιςτικά και οι ςτεγανοί 
επίτοιχοι διακόπτεσ του αντλιοςταςίου και όλοι οι τριφαςικοί και μονοφαςικοί 
ρευματοδότεσ κακϊσ επίςθσ όλεσ οι απαραίτθτεσ κερμογαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ με τα 
καπάκια τουσ όπου απαιτείται κακϊσ και πλαςτικοί ςωλινεσ ευκείσ ι ευκάμπτουσ 
βαρζωσ τφπου που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ. Δθλαδι προμικεια, 
προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα υλικά καλωδίων Χ/Σ, 
φωτιςτικϊν, διακοπτϊν και ρευματοδοτϊν όλων των τφπων, ςχαρϊν και πλαςτικϊν 
ςωλθνϊςεων και λοιπϊν υλικϊν και μικροχλικϊν ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνα πλιρωσ και 
ςυνδεδεμζνα.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Επτά χιλιάδεσ επτακόςια δεκαεπτά ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 7.717,60 € 

 

Α.Σ. 33 Αιςκθτιριο πίεςθσ αναλογικό 4-20mA – 0-10bar 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 87 100% 

Διάταξθ μεταδότθ πίεςθσ, πλιρθσ, αναλογικι 4-20mA – 0-10bar, δοκιμαςμζνθ ςε 
υπερπίεςθ τουλάχιςτον 20bar, με ςπείρωμα ςφνδεςθσ G ½’’ ι G ¼’’ και όλα τα 
απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ και κατά τα λοιπά όπωσ περιγράφεται 

ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, 
φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου ανθγμζνα ςε εργαςία, κακϊσ και 
εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα όςα αναφζρονται ςτο 
τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
αυτϊν.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Διακόςια εβδομιντα ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 271,60 € 

 

Α.Σ. 34 Αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ δεξαμενθσ αναλογικό 4-20mA – 0-10m 
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Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 87 100% 

Διάταξθ μεταδότθ ςτάκμθσ, τφπου υδροςτατικισ πίεςθσ κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ 
εντόσ δεξαμενισ λυμάτων πλιρθσ, αναλογικι 4-20mA – 0-10m, δοκιμαςμζνθ ςε 
υπερπίεςθ τουλάχιςτον 20bar, με επίπλεον καλϊδιο 5m και εςωτερικό ςωλινα 
εξιςορρόπθςθσ πίεςθσ και όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ και 
κατά τα λοιπά όπωσ περιγράφεται ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, 
δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί τόπου του ζργου ανθγμζνα ςε 
εργαςία, κακϊσ και εργαςία εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε 
πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα 
όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν,  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Οκτακόςια ογδόντα ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 880,40 € 

 

Α.Σ. 35 Αιςκθτιριο ανίχνευςθσ διαρροισ ψθφιακοφ τφπου 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 87 100% 

Διάταξθ ανίχνευςθσ διαρροισ κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ εντόσ ξθρϊν χϊρων 
αντλιοςταςίων λυμάτων για τθν ανίχνευςθ και τθν πρόλθψθ διαρροϊν, ψθφιακοφ 

τφπου με διπλι μεταγωγικι επαφι και όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά 
ςυνδζςεωσ και κατά τα λοιπά όπωσ περιγράφεται ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά επί 
τόπου του ζργου ανθγμζνα ςε εργαςία, κακϊσ και εργαςία εγκαταςτάςεωσ, 
ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν,  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Σριακόςια πενιντα δφο ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 352,40 € 

 

Α.Σ. 36 Αιςκθτιριο τφπου ακίδασ αντλίασ εκκζνωςθσ 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 87 100% 

Αιςκθτιρασ ελζγχου ςτάκμθσ ξθροφ χϊρου αντλιοςταςίου τφπου ακίδασ από 
πολυπροπυλαίνιο, ΙΡ68, ςυνοδευόμενοσ από αντίςτοιχο θλεκτρονικό εξοπλιςμό με 
μια μεταγωγικι επαφι και τα απαραίτθτα καλϊδια διαςφνδεςισ τουσ, για τθν 
εκκίνθςθ και παφςθ αντλίασ εκκζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
υλικά και μικροχλικά ςυνδζςεωσ, δθλαδι προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά 
επί τόπου του ζργου ανθγμζνα ςε εργαςία, κακϊσ και εργαςία εγκαταςτάςεωσ, 

ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν, παραδοτζα ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω κακϊσ και όλα όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των 
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τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Εκατόν ενενιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 198,40 € 

 

Α.Σ. 37 φςτθμα αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 87 100% 

φςτθμα αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ ελζγχου αντλιοςταςίου πλιρεσ, 

αποτελοφμενο από τον απαιτοφμενο αρικμό υποςυςτθμάτων για τθν πλιρθ και 
κανονικι λειτουργία του ςτακμοφ ελζγχου και τθν επικοινωνία του με 
απομακρυςμζνο ςτακμό ελζγχου, ςφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. Περιλαμβάνονται: 

1. Η πλιρθσ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου και απαραίτθτου εξοπλιςμοφ του 
τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου (αντλιοςταςίου) 

2. Η πλιρθσ καλωδίωςθ για τθ λιψθ και διαβίβαςθ των ςθμάτων ςτα τοπικά 
όργανα και ςυςκευζσ 

3. Ο πίνακασ τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ 
4. Η πλιρθσ εγκατάςταςθ των διατάξεων ςυνεργαςίασ – επικοινωνίασ του 

τοπικοφ ςτακμοφ ελζγχου αντλιοςταςίου – με τον Κεντρικό τακμό Ελζγχου 

(απομακρυςμζνοσ Η/Τ ι θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων πόλθσ 
Καβάλασ) 

5. Οι προγραμματιηόμενοι ελεγκτζσ (PLC) του αντλιοςταςίου με το τροφοδοτικό 
τουσ, τισ απαραίτθτεσ κάρτεσ ψθφιακϊν και αναλογικϊν ειςόδων - εξόδων, 
κάρτεσ επικοινωνίασ, κάρτεσ Ethernet, κάρτεσ bus, κ.λπ. 

6. Όλεσ οι απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ με τα περιφερειακά 
7. Σα απαραίτθτα βοθκθτικά ρελζ τφπου λυχνίασ 
8. Οι μονάδεσ αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ (UPS) του αντλιοςταςίου ιςχφοσ 2kVA, 

διάρκειασ 10min 
9. Ο απαραίτθτοσ προγραμματιςμόσ των PLC του αντλιοςταςίου 

 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά όλου του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ, υλικϊν και μικροχλικϊν, επί τόπου του ζργου ςτθ τελικι κζςθ 
εγκατάςταςθσ ι ςε κζςεισ προςωρινισ αποκικευςθσ, εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, 
προμικειασ απαραίτθτου λογιςμικοφ, προγραμματιςμοφ και λειτουργικϊν δοκιμϊν 
και ςυνδζςεων για πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ςυνδεςμολογίεσ και θ καλωδίωςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ με τα περιφερειακά 
όργανα και ςυςκευζσ, για τθν επίτευξθ του αυτοματιςμοφ και των εξαρτιςεων του, 
κλεμοςειρζσ, θλεκτρονόμοι, οι καλωδιϊςεισ εςωτερικϊν ςυνδεςμολογιϊν αλλά και 
όλων των εξωτερικϊν ςυνδζςεων λιψθσ και μετάδοςθσ δεδομζνων και ςθμάτων, 
εςχάρεσ και ςωλινεσ καλωδίων αυτοματιςμοφ, διατάξεισ ζνδειξθσ και χειριςμϊν, 
μικροδιακόπτεσ, διακόπτεσ, βοθκθτικά ρελζ, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, μικροαυτόματοι, 

ραγοδιακόπτεσ, θ μονάδα αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ και μικροχλικά πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ κακϊσ και όλεσ οι εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των πινάκων ελζγχου - 
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αυτοματιςμοφ. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ αναλυτικϊν 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων του αυτοματιςμοφ του ςυςτιματοσ. Περιλαμβάνονται και 
όλα όςα αναφζρονται ςτο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα εκτελεςκοφν 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αυτϊν. Δεν περιλαμβάνεται θ προμικεια, διαμόρφωςθ 
και εγκατάςταςθ των αδειϊν και του ςυςτιματοσ SCADA του αντλιοςταςίου είτε ςε 
απομακρυςμζνο Η/Τ είτε ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων πόλθσ Καβάλασ. 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): αράντα δφο χιλιάδεσ εννιακόςια εξιντα οκτϊ ευρϊ  

(Αρικμθτικϊσ): 42.968,00 € 

 

Α.Σ. 38 Εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ και αςφαλείασ αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 62 100% 

Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ αντλιοςταςίου Α5. τθν 
εγκατάςταςθ πυρανίχνευςθσ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ πίνακα 
πυρανίχνευςθσ 8 ηωνϊν, πλιρθσ με τροφοδοτικό και μπαταρίεσ, οι πυρανιχνευτζσ 
καπνοφ - ιονιςμοφ ι/και κερμοδιαφορικοί, τα κομβία αναγγελίασ, θ φαροςειρινα 
εξωτερικοφ χϊρου, το παροχικό καλϊδιο τροφοδοςίασ από τον πίνακα φωτιςμοφ 
προσ τον πίνακα πυρανίχνευςθσ όλα τα καλϊδια διαςφνδεςθσ των αιςκθτθρίων και 
κομβίων με τον πίνακα πυρανίχνευςθσ κακϊσ επίςθσ όλεσ οι απαραίτθτεσ 

κερμογαλβανιςμζνεσ ςχάρεσ με τα καπάκια τουσ όπου απαιτείται κακϊσ και 
πλαςτικοί ςωλινεσ ευκείσ ι ευκάμπτουσ βαρζωσ τφπου που απαιτοφνται για τθν 
ζντεχνθ εγκατάςταςθ. τθν εγκατάςταςθ ςυναγερμοφ περιλαμβάνεται θ προμικεια 
και τοποκζτθςθ πίνακα ςυναγερμοφ 4 ηωνϊν πλιρθ με τροφοδοτικό και μπαταρίεσ, οι 
ανιχνευτζσ ςυναγερμοφ υπζρυκρου τφπου κατάλλθλοι για τον χϊρο του 
αντλιοςταςίου, τοποκετθμζνοι εςωτερικά για τθν προςταςία των εςωτερικϊν χϊρων 
και εξωτερικά για τθν περιμετρικι προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ, οι μαγνθτικζσ 
επαφζσ βαρζωσ τφπου και μθ, φαροςειρινα εξωτερικοφ χϊρου, ο μεταδότθσ 
ςυναγερμοφ GSM (δεν περιλαμβάνεται θ κάρτα SIM που αποτελεί υποχρζωςθ τθσ 
Τπθρεςίασ) το παροχικό καλϊδιο τροφοδοςίασ από τον πίνακα φωτιςμοφ προσ τον 
πίνακα ςυναγερμοφ, όλα τα καλϊδια διαςφνδεςθσ των αιςκθτθρίων και επαφϊν με 

τον πίνακα ςυναγερμου κακϊσ επίςθσ όλεσ οι απαραίτθτεσ κερμογαλβανιςμζνεσ 
ςχάρεσ με τα καπάκια τουσ όπου απαιτείται κακϊσ και πλαςτικοί ςωλινεσ εφκυ ι 
εφκαμπτου βαρζωσ τφπου που απαιτοφνται για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ. Δθλαδι 
προμικεια, προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ με τα απαραίτθτα υλικά ςυςτιματοσ 
πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία, καταςκευαςμζνα πλιρωσ και ςυνδεδεμζνα.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): 

(Ολογράφωσ): Πζντε χιλιάδεσ τριακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ και εξιντα λεπτά 

(Αρικμθτικϊσ): 5.377,60 € 
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Α.Σ. 39 Νζοσ χϊροσ τοποκζτθςθσ μεταςχθματιςτϊν (Μ/) αντλιοςταςίου Α5 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ: ΟΙΚ 6104 100% 

Νζοσ χϊροσ τοποκζτθςθσ Μ/ (μεταλλικό ςτζγαςτρο, περίφραξθ, ράγεσ κφλιςθσ Μ/, 
φρεάτιο ςυγκζντρωςθσ ελαίου Μ/, διαμόρφωςθ προςπζλαςθσ χϊρου, κ.λπ.), 
ςφμφωνα με τθν πρόταςθ του Αναδόχου. 

(Ολογράφωσ): Δεκαοκτϊ χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα τζςςερα ευρϊ 

(Αρικμθτικϊσ): 18.544,00 € 

 

Καβάλα, 14-09-2020 

Ο υντάξασ 

 

Θεωρικθκε 

O Διευκυντισ Σ.Τ. 

 

 

 

 

Δρ. Γεϊργιοσ Δάλλασ 

Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ 
Τπολογιςτϊν 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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