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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΛΙΚΩΝ

΄Απθπο 1.Δπηζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ θιεηζηνύ ηύπνπ.
Δμνπιηζκόο αλδνδηαζύλδεζεο ηληεξλεη αλη/ζίνπ –Γεκαξρείνπ γηα απνκαθξπζκέλε
ιεηηνπξγία,επηζθεπή πξνγξάκκαηνο plc θαη επηζθεπή εμόδσλ κε αληίγξαθν πξνγξάκκαηνο ζε cd,επηζθεπή
θαη ζπληήξεζε ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ,αληηθαηάζηαζε ππνβξύρηαο αληιίαο αθαζάξησλ 2 ΄΄
καλνκεηξηθνύ 15κ,αληηθαηάζηαζε ηεο ζαιακάζηξαο ζηηο αληιίεο,αληηθαηάζηαζε ηνπ ξειέ ηζρύνο 110θw
ζην ειεθηξηθό πίλαθα,αληηθαηάζηαζε ηνπ UPS ζην πίλαθα ζνπ αλη/ζίνπ,αληηθαηάζηαζε θαηαγξαθηθνύ
Αλη/ζίνπ 6 θακεξώλ κε ζθιεξό δίζθν,αληηθαηάζηαζε θακεξώλ αζθαιείαο λπρηόο πςειήο
αλάιπζεο,επηζθεπή ειεθηξνληθνύ νξγάλνπ δεμακελήο θαζώο θαη ηεο αθίδαο ζηάζκεο,αληηθαηάζηαζε
ρξνληθνύ ζην θηλεηήξα 500ΗΡ αζηέξα-ηξίγσλν,αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θσηηζκνύ
36w/84,αληηθαηάζηαζε Μ/ θζνξίνπ,επηζθεπή ζπλαγεξκνύ αληιηνζηαζίνπ αληηθαηάζηαζε κπαηαξηώλ
12v,2 Ah,επηζθεπή ησλ θηεξσηώλ ηεο αληιίαο 500hp
Tηκή
Αξηζκεηηθώο: 10.259,00
Οινγξάθσο: Γέθα ρηιηάδεο δηαθόζηα πελήληα ελληά επξώ
Άπθπο 2 πληήξεζε ππνζηαζκώλ αληιηνζηαζίνπ
πλληήξεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ κέζεο ηάζεο 1600Α,αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίσλ από θαιώδηα κέζεο
ηάζεο,θαζάξηζκα ειαίνπ-αθύγξαλζε,ιάδηα ηύπνπ transformer BS 148,επηζθεπή ζπζηήκαηνο Bucchoiz θαη
έιεγρνο ζπγρξνληζκνύ κε ζεξκόκεηξν Μ/ θαη ζεηξήλα,θαζάξηζκα αθαίξεζε μέλσλ
ζσκαηηδίσλ,ππνμεηδνηηθό βάςηκν δαπέδνπ,εγθαηάζηαζε ηάπεηα ειεθηξνκνλσηηθνύ 26,5kv δηαζηάζεσλ
1ρ1ρ3,5 ζην ρώξν ησλ πηλάθσλ,εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο LED απηνλνκίαο 2 σξώλ,επηζθεπή ηεο
πεξίθξαμεο ζην ρώξν ησλ Μ/ κε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο,ζηεγαλνπνίεζε θαη κόλσζε ζηε
δίνδν ησλ θαισδηώζεσλ-θξεαηίσλ από ρώξν Μ/ έσο δσκάηην πηλάθσλ,πξνκήζεηα κνλσηηθώλ εηδηθώλ
γαληηώλ 26,5kv
Aξηζκεηηθώο: 15.870,00
Οινγξάθσο: Γέθα πέληε ρηιηάδεο νθηαθόζηα εβδνκήληα επξώ
Απθπο 3. Αληιηνζηάζην άξδεπζεο Αγ.Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε Πάλσ Ληβάδη
Για πιήξε εξγαζία πνπ αθνξά ηελ εμαγσγή πθηζηάκελνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ επηζθεπαζκέλεο
πνκόλαο-αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ,αμνλα,.θηεξσηώλ θαη ζσιελώζεσλ γεώηξεζεο. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλεηαη ε εκεξήζηα δαπάλε κεραλήκαηνο (π.ρ. γεξαλνύ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο
κεηά ησλ κηθξνδαπαλώλ, θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ, ακνηβή ρεηξηζηή, αζθάιηζε θ.ι.π.
Σηκή αλά ηεκάρην
(Αξηζκεηηθώο): 7.034,00
(Οινγξάθσο): Δπηά ρηιηάδεο ηξηάληα ηέζζεξα επξώ
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Άπθπο 4

Δξγαζία επηζθεπήο αληιηνζηαζίνπ Αγ.Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε Γύθηηζζα

Γηα πιήξε εξγαζία πνπ αθνξά ηελ επηζθεπή ηνπ νκαινύ εθθηλεηή,θαζώο επίζεο θαη ηελ
εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ζηεγαλνύ πξνβνιέα LED ηζρύνο 20w κε θσηνθύηηαξν λπρηόο.
Παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
Σηκή αλά ηεκάρην
(Αξηζκεηηθώο): 590,00 €
(Οινγξάθσο): Πενηακόζια ενενήνηα εςπώ
Άπθπο 5.Δξγαζία επηζθεπήο αληιηνζηαζίνπ Αγ.Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε Γήπεδν
Δξγαζία γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα κε ηελ αληηθαηάζηαζε δύν ξειέ ηζρύνο 37KW
Αληηθαηάζηαζε απηνκάηνπ δηαθόπηε παξνρήο 3ρ160Α,αληηθαηάζηαζε ρξνληθνύ αζπκκεηξίαο,
Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ζηεγαλνύ πξνβνιέα ηζρύνο 20kw κε θσηνθύηηαξν λπρηόο.
πλνιηθή ηηκή:
Αξηζκεηηθώο: 873,00
Οινγξάθσο: Οθηαθόζηα εβδνκήληα ηξία επξώ

Άπθπο 6

Δξγαζία επηζθεπήο αληιηνζηαζίνπ Αγ.ππξίδσλα ζηε ζέζε Κεξαηνβνύλη
Δξγαζία αιιαγήο ιαδηώλ θηλεηήξα,θαζαξηζκόο ξνπιεκάλ εμαεξηζκνύ,επηζθεπή ηνπ
Ηιεθηξηθνύ πίλαθα ηνπ νκαινύ εθθηλεηή κε όηη πιηθά ζα ρξεηαζζνύλ, ηνπνζέηεζε πξνβνιέα
LED 20w κε θσηνθύηηαξν λπρηόο,ηνπνζέηεζε θακεξώλ αζθαιείαο πςειήο αθξίβεηαο λπρηόο.
Παξαδνηέν

ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

Σηκή ηεκάρην
Απιθμηηικώρ: 1034,00€
Ολογπάθωρ: Υίλια ηπιάνηα ηέζζεπα εςπώ.
Άπθπο 7

Δμαγσγή πθηζηάκελνπ ππνβξπρίνπ ε πνκόλαο θαη επαλαηνπνζέηεζε.

Γηα πιήξε εξγαζία πνπ αθνξά ηελ εμαγσγή πθηζηάκελνπ
θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ
επηζθεπαζκέλνπ ειεθηξνθηλεηήξα άμνλα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εκεξήζηα δαπάλε κεραλήκαηνο
(π.ρ. γεξαλνύ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο κεηά ησλ κηθξνδαπαλώλ, θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ,
ακνηβή ρεηξηζηή, αζθάιηζε θ.ι.π.
Σηκή αλά ηεκάρην
(Αξηζκεηηθώο): 1000,00
(Οινγξάθσο): ρίιηα εςπώ
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Άπθπο 8. Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Φ-200mm
Γηα πιήξε εξγαζία επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζε ζσιήλεο Φ200 PVC16 ΑΣΜ,
θαη δηκπώ Φ 200 καληεκέλην.ην παξόλ πεξηιακβάλνληαη εζθαθέο-απνζπλαξκνιόγεζε
ζπλαξκνιόγεζε λέσλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ κε δηκπώ.Δπηζθεπή κε όια ηα απαηηνύκελα
πιηθά.Παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Σηκή αλά ηεκάρην
Απιθμηηικώρ : 470,00€
Ολογπάθωρ: Σεηπακόζια εβδομήνηα εςπώ

,
,

Απθπο 9. Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Φ-280mm
Γηα πιήξε εξγαζία επηζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ κε ζσιήλεο Φ-280 , 25 ΑΣΜ.
ην παξόλ πεξηιακβάλνληαη εθζθαθέο-απνζπλαξκνιόγεζε-ζπλαξκνιόγεζε κε
Ηιεθηξνκνύθεο Φ-280mm .
Δπηζθεπή κε όια ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεηαζζνύλ.
Παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Σηκή αλά ηεκάρην
Απιθμηηικώρ: 647,5 €
Ολογπάθωρ: Εξακόζια ζαπάνηα επηά εςπώ και πένηε λεπηά.

Οξρνκελόο 12/04/2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΜΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ
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