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ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΙΙ: 

«ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

 

 

 

 



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 2 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 3 

 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 4 

 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 5 

 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 6 

 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   
 

 

 



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

 

Τιμολόγιο Προςφοράσ - Σελίδα 7 

 

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 
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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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
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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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  

   

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. 

  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 
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ΤΝΟΛΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)  (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.   

 

Ημερομηνία …/…/2019 

φραγίδα - Τπογραφή 
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