
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ημερομηνία: …………………….
Fax:
Email:

α/α περιγραφή υλικού μονάδα ποσότητα
τιμή 

μονάδος
δαπάνη

1 Πλαστικός σωλήνας τύπου PPR Φ16x2,7 mm (m) 95
2 Πλαστικός σωλήνας τύπου PPR Φ20x3,4 mm (m) 30
3 Πλαστικός σωλήνας τύπου PPR Φ25x4,2 mm (m) 30

4 Σφαιρική βάννα (bait valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ1/2 ins

(τεμ) 5

5 Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ3/4 ins

(τεμ) 4

6 Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ1 ins

(τεμ) 2

7 Βαλβίδα αντετπστροφής ορειχάλκ. με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. Φ1 ins

(τεμ) 1

8 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), ορειχάλκινη,
επιχρωμιωμένη τύπου καμπάνας διαμέτρου 1/2 ins

(τεμ) 12

9 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 1ins (τεμ) 1

10 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 
atm

(τεμ) 1

11
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ Frelen για διάμετρο σωλήνα 1/2 ins 
πάχους 15mm

(m) 95

12
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ Frelen για διάμετρο σωλήνα 3/4 ins 
πάχους 15mm

(m) 30

13
Θερμική μόνωση σωλήνων με εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ Frelen για διάμετρο σωλήνα 1 ins 
πάχους 15mm

(m) 30

14 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ1/2 ins

(τεμ) 5

15 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ3/4 ins

(τεμ) 4

16 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ1 ins

(τεμ) 2

17 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 55cm x 55cm (τεμ) 2

18 Καλύμματα φρεατίων χυτοσίδηρό C250 διάστασης 
60x60x7 cm

(kg) 100

1 Πλαστικός σωλ. αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
τπέσ. 6 atm διαμ. Φ40mm

(m) 10

…………………….
…………………….
…………………….
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Α.2 Προμήθεια Υλικών Αποχέτευσης, 44115210-4 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

«Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών»

ΟΜΑΔΑ Α
Α.1 Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης, 44115210-4 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Σύνολο Προσφοράς για το Α.1 Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης

Τηλέφωνο: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646

Έργο: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου»

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία
Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

…………………….

Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
Διεύθυνση:



2 Πλαστικός σωλ. αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
πιέσ. 6 atm διαμ. Φ50mm

(m) 5

3 Πλαστικός σωλ. αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
πιέσ. 6 atm διαμ. Φ75mm

(m) 10

4 Μηχανοσίφωνας πλαστικός από ΡVC διαμέτρου 
Φ100 mm

(τεμ) 1

5 Πλαστικός σωλ. αποχετεύσεως από σκληρό PVC 
πιέσ. 6 atm διαμ. Φ100 mm

(m) 90

6 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού από PVC 
(καπέλο) Φ100 mm

(τεμ) 2

7 Σιφώνι από PVC δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη 
διαμέτρου Φ10 cm

(τεμ) 3

8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC διαμέτρου Φ100 
mm

(τεμ) 1

9 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 55cm x 55cm (τεμ) 4

10 Καλύμματα φρεατίων χυτοσίδηρό C250 διάστασης 
60x60x7 cm

(kg) 200

11
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής τπέσεως από 
πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της 
πλήρης

(τεμ) 3

12 Νιπτήρας πορσελάνης με το σύνολο των 
εξαρτημάτων του πλήρης διαστάσεων 42 x 56 cm

(τεμ) 3

13
Καταιονιστήρας με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης 
λεκάνης περίπου 70x70 cm

(τεμ) 2

14

Νεροχύτης, χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του 
πλήρης δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35x40x20 
cm και μήκους 1,80 m

(τεμ) 1

15 Σηπτικός - απορροφητικός βόθρος (τεμ) 1

1 Τουμπόραμα Φ32 (m) 60

2 Πολυστρωματική σωλήνα αλουμινίου Φ16 (m) 140

3 Πολυστρωματική σωλήνα αλουμινίου Φ18 (m) 60

4 Πολυστρωματική σωλήνα αλουμινίου Φ32 (m) 15

5
Θερμική μόνωση σωλήνων με τταλυουρεθάνη και 
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα 
1/2ins πάχους 2 cm

(m) 135

6
Θερμική μόνωση σωλήνων με πολυουρεθάνη και 
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα 
1 ins πάχους 2 cm

(m) 60

7
Θερμική μόνωση σωλήνων με πολυουρεθάνη και 
επικάλυψη φύλλου αλουμινίου για διάμετρο σωλήνα 
1.1/4ins πάχους 2 cm

(m) 15

8 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 955/22/500 (τεμ) 3

9 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 955/22/600 (τεμ) 2

10 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 955/22/700 (τεμ) 1

11 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 955/11/600 (τεμ) 1

12 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 955/11/500 (τεμ) 1

13 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 705/22/600 (τεμ) 2

14 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 705/11/500 (τεμ) 3

15 Θερμαντικό σώμα τύπου panel 705/22/700 (τεμ) 2

16
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσης παροχής από 
2,50 έως 4,00 m3/h

(τεμ) 1

17
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσης παροχής από 
4,00 έως 6,00 m3/h

(τεμ) 1

18
Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη 
χωρητικότητας 250lit

(τεμ) 1

19 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins (τεμ) 4

20
Καπνοδόχος δύο τοιχωμάτων από προκατ. τεμ. 
κυκλικών αεραγ. από ανοξ. λαμ. με ενδιάμεση 
μόνωση πετροβάμβακα εσωτ. διαμ. Φ250 mm

(m) 4

21 Δοχείο αδρανείας 1200lit (τεμ) 1

22 Ανόδιο μαγνησίου κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/4ins (τεμ) 1

Σύνολο Προσφοράς για το Α.2 Προμήθεια Υλικών Αποχέτευσης

Α.3 Προμήθεια Υλικών Θέρμανσης, 44115220-7 Υλικά Εγκαταστάσεων Θέρμανσης



23 Ανοιχτό δοχείο διαστολής (τεμ) 1

24 Θερμική μόνωση σωλήνων με πετροβαμβακα (m) 50

25
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 4803 
χωρητικότητας 150lit

(τεμ) 1

26
Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως 
κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins

(τεμ) 1

27 Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων (τεμ) 2

28
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) με θερμοστατική 
κεφαλή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη γωνιακή 
διαμέτρου 1/2 ins θερμαντικού σώματος

(τεμ) 15

29
Βαλβίδα αντεπιστρσφής ορειχάλκ.με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. Φ1.1/4 ins

(τεμ) 4

30
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος 
διαμέτρου 1/2 ins

(τεμ) 15

31
Αυτόματη βαλβίδα, με πλωτήρα, εξαερισμό 
σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 3/8 ins 
για πίεση λειτουργίας έως 5 atm

(τεμ) 2

32 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ1/2 ins (τεμ) 4

33
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ1/2 ins

(τεμ) 25

34
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ1 ins

(τεμ) 8

35
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 
Φ1.1/4 ins

(τεμ) 5

36
Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ1/2 ins

(τεμ) 10

37
Σφαιρική βάννα (bai valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ1 ins

(τεμ) 8

38
Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου 
Φ1.1/4 ins

(τεμ) 5

39
Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 
atm

(τεμ) 1

40
Θερμόμετρο ωρολογιακού τυπου, κεντρικής 
θερμάνσεως, περιοχής ενδείξεων 0 -100 C

(τεμ) 1

41
Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων,
ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου
1/2ins

(τεμ) 2

42
Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων,
ελαφρού τόπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου
1ins

(τεμ) 1

43
Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων,
ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου
1ins

(τεμ) 1

44 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο κοχλιωτό διαμέτρου 1/2ins (τεμ) 1

45
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκ. με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. Φ1/2 ins

(τεμ) 1

46 Υδροστάτης επαφής (τεμ) 4

47 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 55cm x 55cm (τεμ) 1

48
Καλύμματα φρεατίων χυτοσίδηρό C250 διάστασης 
60x60x7 cm

(Kg) 50

49
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκ. με γλωτίδα 
συνδεόμενη με σπείρωμα Φ1"

(τεμ) 1

50
Προμήθεια, εγκατάσταση και έναυση Λέβητα 
στερεών καυσίμων θερμαντικής ισχύος 60000 
kCal/h

(τεμ) 1

0,00 €

1 Τουμπόραμα Φ32, περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση τους στο έργο

(m) 30

2 Τουμπόραμα Φ38, περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση τους στο έργο

(m) 20

3
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμενο διαμέτρου 
Φ1.1/2 ins, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους 
στο έργο

(τεμ) 3

Α.4 Προμήθεια και εγκατάσταση πυρόσβεσης, 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης

Σύνολο Προσφοράς για το Α.3 Προμήθεια Υλικών Θέρμανσης



4
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμενο διαμέτρου 
Φ1.1/4 ins, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους 
στο έργο

(τεμ) 2

5
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός 
γομώσεως 6Kg, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση 
τους στο έργο

(τεμ) 12

6
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 
γομώσεως 6Kg, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση 
τους στο έργο

(τεμ) 7

7
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, οροφής 
γομώσεως 12Kg, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση 
τους στο έργο

(τεμ) 2

8
Πυροσβεστική φωλεό επίτοιχη ή χωνευτή με σκληρό 
πυρ. σωλήνα διαμ. Φ 1ins μήκους 30m, 
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 2

9 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 
atm, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 1

10 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 55cm x 55cm, 
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 1

11
Καλύμματα φρεατίων χυτοσίδηρό C250 διάστασης 
60x60x7 cm, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους 
στο έργο

(kg) 50

12
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομαστικής πιέσεως 
10 atm διαμέτρου Φ32 mm, περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 2

13
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως 10 atm 
διαμέτρου Φ40 mm, περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 2

15
Βαλβίδα ανιεπιστροφής ορειχάλκ. με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμ. Φ11/2 ins, 
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στο έργο

(τεμ) 1

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ο Προσφέρων

Σύνολο Προσφοράς για το Α.4 Προμήθεια Υλικών και εγκατάστασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α' ΟΜΑΔΑΣ
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