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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 1 - Γεώτρηςη Γ.1 Κάτω 
Μακρφςι (Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 28.280,00 €  

 Είκοςι Οκτώ 
Χιλιάδεσ 
Διακόςια 

Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 2 - Γεώτρηςη Γ.2 Κάτω 
Μακρφςι (Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 29.930,00 €  

 Είκοςι Εννζα 
Χιλιάδεσ 

Εννιακόςια 
Σριάντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 3 - Γεώτρηςη Γ.3 Μαραθοφςα 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 25.030,00 €  
 Είκοςι Πζντε 

Χιλιάδεσ Σριάντα 
Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 4 - Γεώτρηςη Κατςίμπαλη 
(Κατςίμπαλη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 32.980,00 €  

 Σριάντα Δφο 
Χιλιάδεσ 

Εννιακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 5 - Δεξαμενή Μεγαλόπολησ 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 21.330,00 €  

 Είκοςι Μία 
Χιλιάδεσ 

Σριακόςια 
Σριάντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 6 - Πηγή - Δεξαμενή Ποτάμι 
(Παραδείςια) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 23.480,00 €  

 Είκοςι Σρεισ 
Χιλιάδεσ 

Σετρακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 7 - Δεξαμενή Παραδείςια 
(Παραδείςια)  
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 8 - Γεώτρηςη Αγ. Νικόλαοσ 
(Κςαρη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 25.180,00 €  
 Είκοςι Πζντε 

Χιλιάδεσ Εκατόν 
Ογδόντα Ευρώ.  

   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 9 - Κάτω Δεξαμενή (Κςαρη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 23.930,00 €  

 Είκοςι Σρεισ 
Χιλιάδεσ 

Εννιακόςια 
Σριάντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 10 - Πάνω Δεξαμενή (Κςαρη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 11 - Πηγή Αι. Γιάννησ 
(Δυρράχι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 6.450,00 €  
 Ζξι Χιλιάδεσ 
Σετρακόςια 

Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 12 - Νζα Δεξαμενή (Δυρράχι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 26.730,00 €  

 Είκοςι Ζξι 
Χιλιάδεσ 

Επτακόςια 
Σριάντα Ευρώ.  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 13 - Γεώτρηςη Βρυόρεμα 
(Λεοντάρι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 25.110,00 €  
 Είκοςι Πζντε 

Χιλιάδεσ Εκατόν 
Δζκα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 14 - Δεξαμενή Πετρινοβοφνι 
(Λεοντάρι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 15 - Δεξαμενή Κάςτρο 
(Λεοντάρι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 20.880,00 €  
 Είκοςι Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 16 - Δεξαμενή Πανυγηρίςτρα 
(Λεοντάρι) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 17 - Πηγή Αγ. Βαςιλείου 
(Καρφταινα) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 7.650,00 €  
 Επτά Χιλιάδεσ 

Εξακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 18 - Πηγή Παλάτι (Καρφταινα) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 8.250,00 €  
 Οκτώ Χιλιάδεσ 

Διακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 19 - Νζα Δεξαμενή 
(Καρφταινα) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 32.710,00 €  

 Σριάντα Δφο 
Χιλιάδεσ 

Επτακόςια Δζκα 
Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 20 - Κάτω Δεξαμενή 
(Καρφταινα) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 21 - Άνω Δεξαμενή 
(Καρφταινα) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 15.880,00 €  

 Δεκαπζντε 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Ογδόντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 1 - Λυκαίου & Αναγεννήςεωσ 
(Μεγαλόπολη)  
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΣΔΠ, καταςκευή φρεατίων 
φιλοξενίασ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ όπωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ 
και τεχνικών προδιαγραφών. 

 30.850,00 €  

 Σριάντα 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 2 - Αναγεννήςεωσ & 
Κολοκοτρώνη (Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΣΔΠ, καταςκευή φρεατίων 
φιλοξενίασ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ όπωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ 
και τεχνικών προδιαγραφών. 

 30.850,00 €  

 Σριάντα 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
 

ΤΝΟΛΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΤΝΟΛΟ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 3 - Αγ. Γεωργίου και 
Καποδιςτρίου (Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΣΔΠ, καταςκευή φρεατίων 
φιλοξενίασ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ όπωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ 
και τεχνικών προδιαγραφών. 

 30.850,00 €  

 Σριάντα 
Χιλιάδεσ 

Οκτακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 1 - Ζξοδοσ Δεξαμενήσ 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕΠ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 10.100,00 €  
 Δζκα Χιλιάδεσ 
Εκατό Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 2 - Πλατεία Μεγαλόπολησ 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕΠ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 10.100,00 €  
 Δζκα Χιλιάδεσ 
Εκατό Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 3 - Αρχαίου Θεάτρου 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕΠ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 10.100,00 €  
 Δζκα Χιλιάδεσ 
Εκατό Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 4 - ΜΟΜΑ Καλαμών 
(Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕΠ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 10.100,00 €  
 Δζκα Χιλιάδεσ 
Εκατό Ευρώ.  
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ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 5 - Γήπεδο (Μεγαλόπολη) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη και θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία υδραυλικοφ, ηλεκτρικοφ και ηλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικών ΤΣΕΠ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 10.100,00 €  
 Δζκα Χιλιάδεσ 
Εκατό Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ :  ΦΟΡΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ 
(ΦΕ) 
Προμήθεια πλήρωσ λειτουργικοφ φορητοφ εξοπλιςμοφ 
ελζγχου (ΦΣΕ) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχη 
τεχνικήσ περιγραφήσ και τεχνικών προδιαγραφών. 

 37.750,00 €  

 Σριάντα Επτά 
Χιλιάδεσ 

Επτακόςια 
Πενήντα Ευρώ.  

   

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ 
(ΚΕ) 
Προμήθεια, εγκατάςταςη, θζςη ςε αποδοτική 
λειτουργία εξοπλιςμοφ και βαθμονόμηςη - ανάπτυξη 
λογιςμικών ΚΣΕ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα τεφχη 
τεχνικήσ περιγραφήσ και τεχνικών προδιαγραφών. 

 156.000,00 €  
 Εκατόν Πενήντα 

Ζξι Χιλιάδεσ 
Ευρώ.  

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 
ΤΝΟΛΟ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
Παροχή Υπηρεςιών Εκπαίδευςησ προςωπικοφ, 
τεκμηρίωςησ και δοκιμαςτικήσ λειτουργίασ του 
ςυνολικοφ ςυςτήματοσ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται 
ςτα τεφχη τεχνικήσ περιγραφήσ και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 20.000,00 €  
 Είκοςι Χιλιάδεσ 

Ευρώ.  
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ΤΝΟΛΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)  (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 790.000,00 € 

 Επτακόςιεσ 

Ενενήντα 

Χιλιάδεσ Ευρώ.  

Φ.Π.Α. 24%  189.600,00 €  

 Εκατόν Ογδόντα 

Εννζα Χιλιάδεσ 

Εξακόςια Ευρώ.  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.  979.600,00 €  

 Εννιακόςιεσ 

Εβδομήντα 

Εννζα Χιλιάδεσ 

Εξακόςια Ευρώ.  

 

Μεγαλόπολη, Φεβρουάριοσ 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

ΣΡΙΠΟΛΗ    /02/2019 

 

 

 

 

 

Αθαναζοπούλοσ Κων/να  

Πολιηικός Μητανικός Α’β 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ Ασθημερόν 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Σμήμαηος  

Σετνικών Έργων & Μελεηών 

 

 

 

 

άζζαλος Κωνζηανηίνος 

Πολιηικός Μητανικός Α’β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ασθημερόν  

Ο Αν/ηής Προϊζηάμενος ηης Δ/νζης  

Σετνικών Τπηρεζιών &Πολεοδομίας 

 

 

 

 

άζζαλος Κωνζηανηίνος 

Πολιηικός Μητανικός Α’β 
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