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4.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο  1
ο
   

Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 55kw και παρελκόμενων 

υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική 

και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - 

επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών 

υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στο αντλιοστάσιο με 

χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του 

συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Δέκα  χιλιάδες  και οχτακόσια ευρώ                                       (10.800 €) 

 

Άρθρο  2
ο
   

Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 15kw και παρελκόμενων 

υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική 

και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - 

επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών 

υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με 

χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του 

συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Τέσσερεις  χιλιάδες  και  εννιακόσια  ευρώ                              (4.900 €) 

 

Άρθρο  3
ο
   

Επισκευή υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων ισχύος 30kw και 

παρελκόμενων υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του 

συγκροτήματος - ηλεκτρική και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος 

όσο και των υδραυλικών υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και 

επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - 

υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Έξι  χιλιάδες  και  πεντακόσια  ευρώ                                          (6.500 €) 

 

 



Άρθρο  4
ο
   

Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων ισχύος 41kw και παρελκόμενων 

υδραυλικών υλικών (στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή του συγκροτήματος - ηλεκτρική 

και υδραυλική απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - 

επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά τόσο του συγκροτήματος όσο και των υδραυλικών 

υλικών - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση στην γεώτρηση με 

χρήση γερανοφόρου οχήματος - ηλεκτρική σύνδεση - υδραυλική σύνδεση του 

συγκροτήματος και των παρελκομένων της - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Εννιά  χιλιάδες  και εξακόσια  ευρώ                                          (9.600 €) 

 

Άρθρο  5
ο
   

Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 55kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική 

απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια 

ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική 

σύνδεση - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Πέντε  χιλιάδες  και  διακόσια  ευρώ                                    (5.200 €) 

 

Άρθρο  6
ο
   

Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 30kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική 

απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια 

ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική 

σύνδεση - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Τρείς  χιλιάδες  και  τετρακόσια  ευρώ                                (3.400 €) 

 

Άρθρο  7
ο
   

Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα ισχύος 41kw (στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτρική 

απεγκατάσταση του - μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου - επισκευή με γνήσια 

ανταλλακτικά - δοκιμές καλής λειτουργίας - μεταφορά και επανατοποθέτηση - ηλεκτρική 

σύνδεση - θέση σε λειτουργία) 

Τιμή  για  ένα  τεμάχιο:  Τέσσερεις  χιλιάδες  και  οχτακόσια  ευρώ                               (4.800 €)  

 

 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                          Κατερίνη  23-12-2020 

                                                                                                            Ο  Συντάξας               
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