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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο».  

Ο Γήκνο Γεζθάηεο είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε 

ην 2011 από ηε ζπλέλσζε ησλ πξνϋπαξρόλησλ δήκσλ Γεζθάηεο θαη Υαζίσλ. 

Πξσηεύνπζά ηνπ είλαη ν κεγαιύηεξνο νηθηζκόο ηνπ, ε θσκόπνιε Γεζθάηε. 

Ο πιεζπζκόο ηνπ είλαη 5.852 θάηνηθνη ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (7.383 θάηνηθνη 

ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001). 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο απαξηίδεηαη από ηηο αθόινπζεο Γ.Δ.: 

 Γ.Δ. ΓΔΚΑΣΗ: Η Γ.Δ. Γεζθάηεο είλαη ρηηζκέλε ζηε Ν. πιεπξά ησλ Κακβνπλίσλ ζε πς. 

860 κ. θαη θαιύπηεη έθηαζε 126 η. ρικ. Απέρεη από ηα Γξεβελά 60 ρικ. θαη βξίζθεηαη εθεί 

πνπ ζπλαληώληαη νη Ννκνί Κνδάλεο, Γξεβελώλ, Σξηθάισλ θαη Λάξηζαο. Yπαγόηαλ 

πεξηνδηθά θαηά ην παξειζόλ θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνύο. Απνηειεί ηε δεύηεξε πόιε ηνπ 

Ννκνύ Γξεβελώλ ζε πιεζπζκό, θαηαιακβάλνληαο ηε ΝΑ. γσλία ηνπ. 

 Γ.Δ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ: Η Γ.Δ.  Παξαζθεπήο βξίζθεηαη ζηα 780 κ. πςόκεηξν. Η ζεκεξηλή 

ζέζε ηνπ ρσξηνύ απνηειεί θπζηθή εμέιημε ηνπ νηθηζκνύ Καζηξί. 

 Γ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΑ: Η Γ.Δ. Παλαγηάο (ην παιηό Σνπξλίθη, ην αξραίν Οκόιηνλ, ην βπδαληηλό 

Μνιηζθό), ρηηζκέλε δίπια ζηνλ Αιηάθκνλα, ζε πςόκεηξν 420 κ., 20 ρικ. ΒΓ ηεο Γεζθάηεο 

 Γ.Δ. ΠΑΛΙΟΤΡΙΑ: Η Γ.Δ. Παιηνπξηάο βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηεο δπηηθήο 

θαηαιήμεσο ησλ Κακβνπλίσλ νξέσλ, ηα νπνία νη θάηνηθνη απνθαινύλ Βνπλάζηα ή 

Μπνπλάζζηα, δίπια από ηνλ πνηακό Αιηάθκoλα. Η θνηλόηεηα έρεη πςόκεηξν 513 κ. θαη 

απέρεη από ηα Γξεβελά 50 ρικ. θαη από ηελ Γεζθάηε 15 ρικ. Η Γ.Δ. βξίζθεηαη ζην 

λνηηόηεξν θνκκάηη ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ ην νπνίν πεξηθιείεηαη αλαηνιηθά από ην βνπλό 

Μπνπλάζζα, δπηηθά από ην Μαθξνβνύλη, λόηηα από ηα Υάζηα όξε θαη βόξεηα από ηηο θνίηεο 

ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα βξίζθεηαη ε πεξηνρή ηεο Φηινπξηάο. 

 Γ.Δ. ΓΑΟΥΩΡΙΟΤ: Η Γ.Δ. Γαζνρσξίνπ απέρεη απν ηελ πόιε ηεο Γεζθάηεο 5 km θαη 

βξίζθεηαη ΝΑ ηεο. Απνγξάθεθε ην 15ν αηώλα κε ην όλνκα Πηηζηνύγθηα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
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 Γ.Δ. ΓΗΛΟΦΟΤ: Η Γ.Δ. Γήινθνπ είλαη θηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1050 κ. θαη βξίζθεηαη 

λόηηα (13 ρικ.) ηεο πόιεο ηεο Γεζθάηεο 

 Γ.Δ. ΚΑΡΠΔΡΟΤ: Η Γ.Δ. Καξπεξνπ είλαη θηηζκέλε ζε πςόκεηξν 493 κ. θαη βξίζθεηαη 23 

ρικ. Από ηελ πόιε ηεο Γεζθάηεο. 
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ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο έθζεζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ 

πδξνδόηεζεο ζην εζσηεξηθό δίθηπν ηεο πόιεο ηεο Γεζθάηεο. 

Η Γεζθάηε πδξνδνηείηαη από γεσηξήζεηο, πεγέο, ξέκαηα θαη από ην θξάγκα ηαπξνύ. Με ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ύδξεπζεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο πόιεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ 

ζε δεμακελή βόξεηα ηεο πόιεο ζε πςόκεηξν 946,0κ κε ην ρακειόηεξν ζεκείν ησλ αγσγώλ ζηα 

831,00κ  αλαπηύζζνληαη πηέζεηο κέρξη 12,0αη. ζηα ρακειά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ 

νηθηζκνύ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζπλερή ζπαζίκαηα. Γηα ην ιόγν απηό εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηαζκνί δηαρείξηζεο ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθό δίθηπν, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ όκσο δελ είλαη 

απνδνηηθή κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνύληαη ζπλερόκελεο ζξαύζεηο ηόζν ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ 

δηαρείξηζεο όζν θαη ζην ππόινηπν δίθηπν.  

Η πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηεο Γεζθάηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηα 

αθόινπζα πξνβιήκαηα: 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ παξερόκελνπ θαη ηνπ ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε αθαλείο δηαξξνέο, ζξαύζεηο ιόγσ ππεξπηέζεσλ, ππνεγγξαθή ησλ 

πθηζηάκελσλ κεηξεηώλ θαη ιαζξνιεςία λεξνύ, 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ δηθηύνπ θαζώο δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλν θάπνην ζύζηεκα ηνπηθνύ ή θεληξηθνύ απηνκαηηζκνύ πνπ λα κπνξεί λα δώζεη 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ όπσο πηέζεηο, παξνρέο, 

ζηάζκεο, ιεηηνπξγία αληιηώλ θιπ 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνύ θαζώο ε 

απνπζία ζπζηήκαηνο επνπηηθνύ ειέγρνπ νδεγεί ζηελ άζθνπε ρξήζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη 

ησλ πξνσζεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ ππεξρείιηζε ησλ δεμακελώλ 

θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ λεξνύ. 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηνηηθήο επάξθεηαο ηνπ λεξνύ θαζώο πέξαλ ηνπ λεξνύ πνπ παξέρεηαη πξνεξρόκελν από ην 

δηπιηζηήξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζε θαλέλα άιιν ζεκείν δελ παξαθνινπζείηε 

νύηε ρισξηώλεηαη ην παξερόκελν λεξό. 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθό δίθηπν 

θαζώο κε ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ δελ γίλεηαη ελεξγή δηαρείξηζε ηεο πίεζεο 

ζηα θαηάιιεια ζεκεία κε απνηέιεζκα θπξίσο ηηο λπρηεξηλέο ώξεο λα παξαηεξνύληαη 

θαηλόκελα ππεξπηέζεσλ θαη ζξαύζεσλ. 

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ δηαξξνώλ ζην 

εζσηεξηθό δίθηπν θαζώο δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο παξαθνινύζεζεο ζε 

απηό, ελώ ν Γήκνο δε δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ην ζεκεηαθό εληνπηζκό ηνπο.  

 Παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ ηππνπνίεζε ησλ κεηξεηώλ ησλ θαηαλαισηώλ νη 

νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία (ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εληόο ησλ νηθηώλ), 
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είλαη παιαησκέλεο ηερλνινγίαο θαη πνιιέο θνξέο δελ παξαθνινπζνύληαη κε απνηέιεζκα ε 

Τπεξεζία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ηηο πεξηπηώζεηο ιαζξνιεςηώλ ή παξάλνκσλ 

ζπλδέζεσλ.  

Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ λα είλαη κε απνδνηηθή 

θαζώο από ππνινγηζκνύο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην πνζνζηό ηνπ κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ, 

δειαδή ηνπ λεξνύ πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ ππνδνκώλ ηνπ δηθηύνπ αιιά δελ ηηκνινγείηαη 

κεζνζηαζκηθά μεπεξλάεη ην 50% κε απμαλόκελεο κάιηζηα ηάζεηο. 

Σν γεγνλόο απηό θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην Γήκν θαη ρξίδεη άκεζεο επίιπζεο θαζώο 

ζε κεγάιν πνζνζηό ην παξερόκελν λεξό  πξνέξρεηαη από γεσηξήζεηο θαη δηαθηλείηαη κέζσ 

αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ γεγνλόο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηνπ δηθηύνπ.  
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ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ 

Η ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεγάινπ 

απηνύ πξνβιήκαηνο δηαξξνώλ θαη κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ έρεη εθπνλήζεη θαη πινπνηήζεηο 

αξθεηέο κειέηεο αληηθαηάζηαζεο δηθηύσλ κε ζθνπό ηε κεξηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά ζξαύζεηο θαη κεγάιν πνζνζηό κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ. Η 

νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεδηάζηεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζε 

δύν θάζεηο, θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ απνηεινύζε μερσξηζηή κειέηε.  

Η πξώηε κειέηε αληηκεηώπηζεο ηνπ πνιύ ζεκαληηθνύ πξνβιήκαηνο ησλ δηαξξνώλ 

αθνξνύζε ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ Σειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνύ θαη 

κείσζεο δηαξξνώλ ζην εζσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο» (Αξ. Μειέηεο: 

10/2017 Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Γξεβελώλ). Η ελ ιόγσ κειέηε εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Γπηηθή Μαθεδνλία» κε βάζε ηελ απόθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 3302/01-09-

2017 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, 

έιαβε θσδηθό MIS 5007110/ Αξ. Πξ. Αίηεζεο 1272/24-02-2017 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ην Μάην ηνπ 2019. Η ελ ιόγσ κειέηε αθνξνύζε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνύ γηα ηνλ εμ’ απνζηάζεσο θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνηνηηθό θαη πνζνηηθό έιεγρν 

ηνπ αληινύκελνπ ή πξνζθεξόκελνπ ύδαηνο ην νπνίν δηαλέκεηαη από ηηο δηάθνξεο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο (πεγέο, δεμακελέο, γεσηξήζεηο θαη ελδηάκεζα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα), ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ ύδαηνο πξνο ηνπο ηειηθνύο 

θαηαλαισηέο, ηεο εμειηγκέλε δηαρείξηζε ηεο πίεζεο θαη ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ 

θξίζηκσλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνύ, ηνλ ελεξγό εληνπηζκό ησλ απσιεηώλ ηνπ 

δηθηύνπ θαζώο επίζεο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν θαη πεξηνξηζκό ησλ βιαβώλ ζην εζσηεξηθό 

δίθηπν. Δπηπξόζζεηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνο θαηαλάισζε 

ύδαηνο, ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνιύκαλζεο ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ, θαζώο κε ηε 

ζεκεξηλή ιεηηνπξγία, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη απνιύκαλζεο θξίλεηαη αλεπαξθήο. 

Η δεύηεξε κειέηε είλαη ε παξνύζα, έρεη ηίηιν «Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ ηνπ 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο» θαη πξνηείλεηαη γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην 

Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Η πξνηεηλνκέλε πξάμε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη βξίζθεηαη ζε απνιπηή ζπλέξγεηα κε ηελ πξναλαθεξόκελε πξάμε. Η 

δεύηεξε απηή πξάμε ελζσκαηώλεη ηε κέηξεζε θαη ηνλ εληνπηζκό δηαξξνώλ ζε επίπεδν 

θαηαλάισζεο/ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο. Οη δύν απηέο 

κειέηεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη επηιύνπλ ζην ζύλνιό ηνπο ην πξόβιεκα ησλ δηαξξνώλ, 

δίλνληαο νξηζηηθά ιύζε ζηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινύλ.  

Οη δπν πξάμεηο ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

ζε επίπεδν παξαθνινύζεζεο θαη επίβιεςεο ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο (παξνρή, πίεζε, πνηόηεηα θαη θαηαλάισζε), ε ζπιινγή θαη 

απνζήθεπζε ησλ ζρεηηθώλ ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ε εθηέιεζε ρεηξηζκώλ γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απσιεηώλ λεξνύ θαη 

ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ δηαξξνώλ. Ωο απνηέιεζκα ν Γήκνο ζα απνθηήζεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ δηαρείξηζεο πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ θαη ειέγρνπ ησλ πνηνηηθώλ 
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ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζην πθηζηάκελν δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ 

δηαζθαιίδνληαο βξαρππξόζεζκα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο εμόδσλ θαη κεζνπξόζεζκα 

νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ. Σν εληαίν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηόζν ηνπο ζηαζκνύο 

εμσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη ηε δηαρείξηζε ζηηο θεθαιέο ηνπ δηθηύνπ (θπζηθό αληηθείκελν ηνπ ππό 

πινπνίεζε έξγνπ) θαζώο θαη ηηο κεηξήζεηο ζε επίπεδν θαηαλαισηώλ ζηηο απνιήμεηο θαη ζε θξίζηκα 

ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (θπζηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο).  

πλεπώο ε πξνηεηλόκελε πξάμε αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκώλ ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ζε ζπλδπαζκό κε ην πινπνηνύκελν έξγν «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ Σειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνύ θαη κείσζεο δηαξξνώλ ζην εζσηεξηθό 

δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο»  επηιύεη όια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ κε 

ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ θαη ηεο ειιηπνύο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο πνπ είλαη ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ππό εμέηαζε πεξηνρήο.  
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ  

Με ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ πξνηεηλόκελνπ 

ζπζηήκαηνο ζα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ (πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά) γηα ηελ πόιε ηεο Γεζθάηεο πνπ ζθνπό ζα έρεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ πνπ κε ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ δελ εμαζθαιίδεηαη.  

Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη έλαλ (1) Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (ΚΔ) ν νπνίνο ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε ρώξν ηνλ νπνίν ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. Σν ζύζηεκα ζα ζπιιέγεη θαη ζα 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα από ηνπο Σνπηθνύο ηαζκνύο Διέγρνπ (Σ..Δ.) θαη ηνπο ηαζκνύο 

Μέηξεζεο Καηαλάισζεο θαη Δληνπηζκνύ Γηαξξνώλ (.Μ.Κ.). 

Οη επηδησθόκελνη ζηόρνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 Ο απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο θαη  παξαθνινύζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από ηνλ 

Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (ΚΔ). 

 Η θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ εμνπιηζκνύ, ζηνλ ΚΔ 

θαη ε εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ αλαθνξώλ. 

 Η ζπλερήο απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλάισζεο κε ζηόρν ηελ 

επίηεπμε εμνηθνλόκεζεο. 

 Η κείσζε ησλ δηαξξνώλ θαη ε ζύγθιηζε ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ 

 Ο ζπλερήο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πνζίκνπ λεξνύ  

 Η ζύγθιηζε ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ θαη ν εληνπηζκόο ησλ δηαξξνώλ  

Δηδηθόηεξα ζα επηηεξνύληαη ζπλερώο θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Κεληξηθό ηαζκό από ηνπο 

ηνπηθνύο ζηαζκνύο ηα εμήο δεδνκέλα: 

 Πηέζεηο αγσγώλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία εληόο ηνπ δηθηύνπ, 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνύ ζε επηιεγκέλα ζεκεία εληόο ηνπ δηθηύνπ, 

 Δλδείμεηο δηαξξνώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ  

 Καηαλαιώζεηο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (απνιήμεηο)  

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνύ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζσ θνξεηήο ηειεκεηξηθήο 

δηάηαμεο πνπ ππνθαζηζηά ή ζπκπιεξώλεη ηνπο δηελεξγνύκελνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία ζην ζύλνιό ηνπο αιιειεπηδξνύλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ: 

 Σν πξώην ππνζύζηεκα είλαη απηό πνπ αλαιακβάλεη ζε ηνπηθό επίπεδν θάζε ζηαζκνύ, ηελ 

επηηήξεζε θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηνύ κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

θαη ειέγρνπ (αηζζεηήξηα, κεηξεηέο, θηι.). 
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 Σν δεύηεξν ππνζύζηεκα είλαη απηό πνπ αλαιακβάλεη ζε θεληξηθό πιένλ επίπεδν ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπιιεγόκελεο πιεξνθνξίαο από ηνπο ζηαζκνύο θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

επεμεξγαζίαο, ηελ παξάζεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο επνπηηθνύ ειέγρνπ. 

 Σέινο ην ηξίην ππνζύζηεκα είλαη ην επηθνηλσληαθό δίθηπν ην νπνίν απνηειεί ην κέζν 

κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ δύν πξνεγνύκελσλ 

ππνζπζηεκάησλ, απνηειεί δειαδή ηε γέθπξα δηαζύλδεζεο ησλ δύν επηπέδσλ ειέγρνπ, ηνπ 

ηνπηθνύ θαη ηνπ επνπηηθνύ. 

Δηδηθόηεξα ε πξνηεηλόκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 Σν ζρεδηαζκό ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ 

Κεληξηθό ηαζκό, ηνπο Σνπηθνύο ηαζκνύο θαη ην επηθνηλσληαθό δίθηπν. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ, αηζζεηεξίσλ θαη 

ζηνηρείσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ, ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη 

εληνπηζκνύ δηαξξνώλ θαζώο επίζεο θαη όινπ ηνπ ππόινηπνπ πξνβιεπόκελνπ εμνπιηζκνύ 

θαη νξγάλσλ . 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην client PC θαη ηηο θνξεηέο δηαηάμεηο 

πξνγξακκαηηζκνύ ηειεκεηξηθώλ δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο, ηελ θνξεηή 

ηειεκεηξηθή δηάηαμε κέηξεζε θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ πόζηκνπ λεξνύ, θαζώο επίζεο 

θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ινγηζκηθώλ. 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ επηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπγθεληξσηέο - 

αλακεηαδόηεο, ηνπο απαξαίηεηνπο ηζηνύο, θεξαίεο θαη θαιώδηα, θαζώο επίζεο θαη ηελ 

απαξαίηεηε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

 Σν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ όπνπ απηέο απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή ηζρύνο ζε πίλαθεο 

ειέγρνπ, ηε δηαζύλδεζε λέσλ θαη πθηζηάκελσλ πηλάθσλ, ηηο θαισδηώζεηο νξγάλσλ θαη 

αηζζεηεξίσλ, ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνύ, ηελ νξζή γείσζε ηνπ πξνο 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ, ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη ινηπώλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

όπνπ απαηηεζνύλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ παξνρήο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, θαζώο 

επίζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ πδξαπιηθώλ εξγαζηώλ.  

 Σνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηόζν ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ ζηαζκώλ, όζν θαη ηνπ θεληξηθνύ ζηαζκνύ θαη ηνπ δηθηύνπ επηθνηλσληώλ. 

 Σελ παξάδνζε ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο, ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ θαη ειεθηξνινγηθώλ 

ζρεδίσλ ηνπ ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο ζην λέν ζύζηεκα. 
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 Σελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγγύεζε νξζήο 

ιεηηνπξγίαο απηνύ. 

 Σν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ζα παξαδνζεί ζε πιήξε απνδνηηθή θαη αμηόπηζηε 

ιεηηνπξγία σο ιύζε κε ην θιεηδί ζην ρέξη (turn key solution), γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 
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ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ  

Γεληθά 

Σν ζύλνιν ησλ αηζζεηεξίσλ θαη νξγάλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ζα δηαζέηνπλ βαζκό πξνζηαζίαο από ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, δεδνκέλνπ ηνπ 

θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα ν εμνπιηζκόο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί γηα ηελ κέηξεζε ησλ πνηνηηθώλ παξακέηξσλ, ηεο πίεζεο θαη ησλ θαηαλαιώζεσλ ζα 

έρνπλ απόιπηε ζηεγαλόηεηα (ΙΡ68) έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ θπζηνινγηθά αθόκα θαη 

ζε ζπλζήθεο πιεκκπξηζκνύ ησλ θξεαηίσλ.  

Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνύλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ, αιιά θαη δπλαηόηεηεο αλαβάζκηζεο. Σα ινγηζκηθά ηα νπνία ζα ηα 

ζπλνδεύνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα κειινληηθέο 

αλαβαζκίζεηο θαη αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο. 

 

Κεληξηθόο ζηαζκόο ειέγρνπ 

Ο θεληξηθόο ζηαζκόο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε 

ρώξν, ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί από ην Γήκν. ηνλ θεληξηθό ζηαζκό ειέγρνπ ζα αλαπηπρζεί  ζην 

νπνίν ζα εγθαηαζηαζνύλ νη απαξαίηεηεο εθαξκνγέο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκόο δηαρείξηζεο επηθνηλσληώλ, ν νπνίνο ζα ζπγθεληξώλεη ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ από 

ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνύο, αιιά θαη ζα επηηεξεί ην επηθνηλσληαθό δίθηπν γηα ηελ νξζή θαη 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δηδηθόηεξα ν θεληξηθόο ζηαζκόο ειέγρνπ ζα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

 Έλα (1) Client PC κε νζόλε  

 Σέζζεξηο (4) Φνξεηέο δηαηάμεηο πξνγξακκαηηζκνύ ηειεκεηξηθώλ δηαηάμεσλ θαηαγξαθήο 

θαηαλάισζεο κε ηνπηθό ινγηζκηθό   

 Μία (1) Φνξεηή ηειεκεηξηθή δηάηαμε κέηξεζεο θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ πνζίκνπ 

λεξνύ  

 Σν Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο (ΜΓ)  

 Σν Λνγηζκηθό Απηνκαηνπνηεκέλεο Σηκνιόγεζεο  

 Σν Λνγηζκηθό Ηιεθηξνληθώλ πλαιιαγώλ   

 Σν Λνγηζκηθό Πξνζσπνπνηεκέλεο Πιεξνθόξεζεο Πνιίηε   

 Σν Λνγηζκηθό Απηόκαησλ Δηδνπνηήζεσλ θαη πλαγεξκώλ  

 Σν Λνγηζκηθό Υσξηθήο Απνηύπσζεο  
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Σέινο πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, ηεθκεξίσζεο, δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζεο ηόζν αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα ινγηζκηθά ηνπ ΚΔ αιιά όινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Σνπηθνί ζηαζκνί ειέγρνπ (Σ..Δ.) 

ηνπο ηνπηθνύο ζηαζκνύο ειέγρνπ (Σ..Δ.) ζα ηνπνζεηεζεί εμνπιηζκόο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη πίεζεο πνπ ζα 

παξαθνινπζνύληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από ηνλ Κεληξηθό ηαζκό Διέγρνπ (Κ..Δ.). ηνπο 

ζηαζκνύο απηνύο ζα εγθαηαζηαζεί ν αθόινπζνο εμνπιηζκόο: 

 Μία (1) Γηάηαμε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη πίεζεο 

  

 Yδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο  

Σέινο πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 

θάζε ζηαζκνύ. 

 

ηαζκνί κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνύ δηαξξνώλ (.Μ.Κ.) 

ηνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνύ δηαξξνώλ (.Μ.Κ.) ζα 

ηνπνζεηεζνύλ κεηξεηέο θαηαλάισζεο θαζώο επίζεο θαη εμνπιηζκόο ζπγθέληξσζεο θαη 

αλακεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ.  πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζεί ν αθόινπζνο εμνπιηζκόο:  

 Γπόκηζε ρηιηάδεο (2.500) Μεηξεηέο θαηαλάισζεο κε παικνδνηηθή έμνδν  

 Γπόκηζε ρηιηάδεο (2.500) Σειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο κε 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ  

 Γέθα (10) πγθεληξσηέο δεδνκέλσλ   

 Δθαηό (100) Αλακεηαδόηεο δεδνκέλσλ   

Σέινο πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ επηθνηλσληαθνύ 

εμνπιηζκνύ ηνπ θάζε ζηαζκνύ. Η αθξηβήο ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ επηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ ζα 

θαζνξηζηεί θαηόπηλ ειέγρνπ ξαδηνθάιπςεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία.  
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ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ/ ΜΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ  

Δξγαζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη  

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε, πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο όπσο 

απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ ζηα ινηπά δεκνπξαηνύκελα 

ηεύρε: 

 Λεπηνκεξήο ζρεδίαζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ όισλ ησλ ηύπσλ  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ ΚΔ  

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζρεηηθώλ αηηήζεσλ πνπ πηζαλώο ρξεηάδνληαη, θαζώο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη έθδνζε 

ηπρόλ ζρεηηθώλ αδεηώλ από ηελ ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ) γηα ξαδηνεπηθνηλσλίεο ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο 1780/88 (θαη Ν.Γ. 

1244/1972). 

 Μειέηε ξαδηνθάιπςεο γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

επηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ (αλακεηαδόηεο θαη ζπγθεληξσηέο). 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ, θαζώο 

θαη ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνύ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ 

ιόγσ πξάμε.  

 Δξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο θαη δνθηκέο απνδνρήο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ  

 Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Παξάδνζε ζρεδίσλ  

 Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  

 Παξάδνζε ηεθκεξίσζεο  

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
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Δξγαζίεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη  

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα/ εγθαηάζηαζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο νη 

νπνίεο είλαη αξκνδηόηαηα ηνπ Γήκνπ  θαη νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 

αλάδνρν: 

 Πξνκήζεηα ζπκβνιαίνπ κε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηηο θάξηεο 

SIM εμνπιηζκνιπ πνπ ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο  (ν 

Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο γηα ην είδνο ηνπ ζπκβνιαίνπ).  

 Λήςε αδεηώλ από ππεξεζίεο Γήκνπ (π.ρ. Πνιενδνκία) γηα εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ θαη 

εξγαζίεο ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ. 

 Η εμαζθάιηζε ξεύκαηνο ζηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπγθεληξσηώλ ηνπ επηθνηλσληαθνύ 

εμνπιηζκνύ. Οη αλακεηαδόηεο δελ ζα απαηηνύλ παξνρή ξεύκαηνο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

απηόλνκνη ελέξγεηαο.  

 Λήςε εηδηθώλ αδεηώλ γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο, είζνδν ζε ηδησηηθό ρώξν θιπ.  

 Δλεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ δηαθνπή πδξνδόηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ   

Δμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ύδαηνο 

Σν πξόβιεκα ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ ύδαηνο ηδηαίηεξα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη 

ε ελ ιόγσ πξάμε ζθνπεύεη ζηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηό αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππνδνκώλ απηώλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξά θαιύηεξε 

πνηόηεηα.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζύγρξνλνπ εμνπιηζκνύ 

παξαθνινύζεζεο ησλ θξίζηκσλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα 

παξαθνινπζνύληαη όινη νη θξίζηκνη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ζηελ θεθαιή ηνπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο έηζη ώζηε λα κπνξεί ε Τπεξεζία αλά πάζα 

ζηηγκή λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην παξερόκελν λεξό.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκόο παξαθνινύζεζεο ησλ αθόινπζσλ 

πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ, νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζπλερώο θαη ζα 

απνζηέιινληαη ζηνλ ΚΔ: 

 Υιώξην (βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό παξαθνινύζεζεο ηεο επάξθεηαο ρισξίσζεο θαη ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ) 

 Αγσγηκόηεηα (βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

θαη βαζηθόο δείθηεο έλδεημεο εηζρώξεζεο ζην λεξό μέλσλ πιηθώλ) 

 Θεξκνθξαζία (βαζηθόο δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ) θαη  

 Πίεζε (βαζηθόο δείθηεο δηαξξνώλ) 

 

Μέηξεζε θαηαλάισζεο - εκεηαθόο εληνπηζκόο ησλ αθαλώλ δηαξξνώλ  

Η εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ θαηαλάισζεο κε δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαη επηθνηλσληαθό 

εμνπιηζκό ζα πξνζδώζεη ζηελ ππεξεζία όια ηα δεδνκέλα θαηαλάισζεο ζηηο απνιήμεηο ηνπ 

δηθηύνπ έηζη ώζηε ε ππεξεζία λα είλαη ζε ζέζε λα έρεη άκεζε ελεκέξσζε γηα πεξηπηώζεηο 

ζξαύζεσλ, ύπαξμεο θεξηώλ ή αέξα ζην δίθηπν θαη γεληθά λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη πιήξε 

γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (κέρξη ηελ παξνρή ηνπ θάζε θαηαλαισηή) 

αλαπηύζζνληαο παξάιιεια ην επίπεδν παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε απηόλ.  

Ο άκεζνο εληνπηζκόο δηαξξνώλ νδεγεί αληίζηνηρα ζε ζεκεηαθέο επεκβάζεηο θαηά κήθνο ηνπ 

δηθηύνπ, θαη πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα εμ’ νινθιήξνπ αληηθαηάζηαζε αγσγώλ ή ηκεκάησλ ηνπ 

δηθηύνπ ύδξεπζεο. Σν γεγνλόο απηό απμάλεη ην κέζν όξν δσήο ηνπ δηθηύνπ, θαη θαη’ επέθηαζε 

απμάλεη ην κέζν όξν δσήο ησλ επελδύζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

ύκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ έξγσλ αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

δηθηύνπ απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο ελόο παξόρνπ λεξνύ. 

Άιισζηε ε κείσζε ησλ δηαξξνώλ ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο πιαζκαηηθήο δήηεζεο, θαη 
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άξα νδεγεί ζε κείσζε ή θαζπζηέξεζε ησλ απαηηνύκελσλ εληζρύζεσλ θαη βειηηώζεσλ ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηνύζε ε απμεκέλε δήηεζε. Παξαηείλεηαη δειαδή ε δσή ησλ 

πθηζηάκελσλ επελδύζεσλ θαη ππνδνκώλ ηνπ δηθηύνπ. 

Ο εληνπηζκόο ησλ δηαξξνώλ θαη κάιηζηα κε άκεζε εηδνπνίεζε ηνπ θνξέα ύδξεπζεο γηα ηελ 

εθδήισζε δηαξξνήο ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπεκπόκελσλ ζπλαγεξκώλ, απνηειεί ην ηειεπηαίν αιιά πιένλ ζεκαληηθό 

βήκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαξξνώλ αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Ο ζεκεηαθόο 

εληνπηζκόο ππό ηελ έλλνηα ηεο ππόδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη κία 

παιαηά δηαξξνή ή εθδειώζεθε κία λέα, απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό παξάγνληα αλαθνξηθά κε ηελ 

ηαρύηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδηόξζσζή ηεο. 

Έηζη πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ πςειήο ηερλνινγίαο ν νπνίνο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαγξάθεη ζπλερώο ηηο θαηαλαιώζεηο ζην δίθηπν, λα εληνπίδεη ηηο δηαξξνέο θαη ινηπά θαηλόκελα 

ιαζξνιεςίαο θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ 

πνζνζηνύ ηνπ κε ηηκνινγνύκελνπ λεξνύ. Έηζη ν Γήκνο δε ζα ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζεη πνιύ ρξόλν 

γηα ηελ αλεύξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ηνπ δηθηύνπ ν νπνίνο δηαξξέεη ελώ παξάιιεια ζα 

κεησζεί δξαζηηθά ε όριεζε ησλ πνιηηώλ θαζώο ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζα είλαη 

άκεζε. Θα κπνξεί δειαδή λα επέκβεη πνιύ γξήγνξα πξνο επηδηόξζσζε ηεο δηαξξνήο θαη 

απνζόβεζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ πνπ πξόθεηηαη λα ραζνύλ, δεδνκέλνπ όηη ν ρξόλνο 

επέκβαζεο πξνο επηδηόξζσζε είλαη απόιπηα αλάινγνο κε ηελ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ ράλεηαη από 

κία δηαξξνή. 

Η αλαγθαηόηεηα ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθόινπζνπο βαζηθνύο ιόγνπο : 

 Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζα εμαιείςεη ηα 

θαηλόκελα ππνεγγξαθήο ηνπ πθηζηάκελνπ κεηξεηηθνύ ζπζηήκαηνο ιόγσ 

παιαηόηεηαο θαη πνιύ ρακειήο κεηξνινγηθήο αθξίβεηαο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη 

ην γεγνλόο πσο ε παξνρή έλαξμεο θαηαγξαθήο ησλ ελ ιόγσ πξνηεηλόκελσλ ζηαζκώλ 

είλαη <2lt/h ηε ζηηγκή πνπ ε κέζε αληίζηνηρε παξνρή ησλ πθηζηάκελσλ κεηξεηώλ 

μεπεξλά ηα 25 lt/h,  

 Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζα εμαιείςεη ηα 

θαηλόκελα ιαλζαζκέλσλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

πιαζκαηηθώλ δεδνκέλσλ θαη δεηθηώλ απόδνζεο θαη δηαξξνώλ ζηηο ππό εμέηαζε 

δώλεο,  

 Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζα εμαιείςεη ηα 

θαηλόκελα ιαζξνιεςίαο ηνπ λεξνύ, πνπ επζύλνληαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ην 

κεγάιν πνζνζηό κε αληαπνδνηηθνύ λεξνύ. Μέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ελ ιόγσ 

κεηξεηώλ ζα ππνδεηθλύεηαη άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν νπνηαδήπνηε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε παξέκβαζε ζηνπο κεηξεηέο ελώ νη νξεηράιθηλεο αζθάιεηεο θαη νη 

θξνπλνί αζθαιείαο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ καδί κε ηνπο κεηξεηέο ζα απνηξέπνπλ 

νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε απηνύο ελώ ζα παξέρνπλ ζηελ ππεξεζία ηε δπλαηόηεηα 

εύθνιεο ζθξάγηζεο παξνρώλ ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παξάλνκσλ ελεξγεηώλ, 
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 Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζα νδεγήζεη ζηνλ άκεζν 

θαη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ππνινγηζκό ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ κέζσ ηεο 

ζύγθξηζεο ησλ ηηκώλ θαηαλάισζεο ζηελ είζνδν ή ηηο εηζόδνπο ησλ 

πηεδνκεηξηθώλ δσλώλ κε ην ζύλνιν ησλ θαηαλαιώζεσλ ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο 

θαηαλάισζεο πνπ κπνξεί λα γίλνληαη απηόκαηα θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ρσξίο 

πζηέξεζε θαη ιάζε εγγξαθώλ.  

 Η εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο ζα νδεγήζεη ζηνλ άκεζν 

θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν εληνπηζκό θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ζην δίθηπν κέζσ 

ησλ αθόινπζσλ ζπλαγεξκώλ πνπ εθπέκπνληαη από ηηο δηαηάμεηο: 

 Αληίζηξνθε παξνρή (πηζαλό πξόβιεκα ζηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή, θαθόβνπιε ελέξγεηα ή παξαβίαζε ηνπ κεηξεηή θαη 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζε αληίζεηε ζέζε), 

 Αλίρλεπζε κόληκεο ειάρηζηεο παξνρήο (πηζαλό πξόβιεκα δηαξξνήο εληόο 

ηεο νηθίαο), 

 Αλίρλεπζε ζπλερόκελεο κεγάιεο παξνρήο (πηζαλό πξόβιεκα ζξαύζεο 

αγσγνύ εληόο ηεο νηθίαο),  

 Αλίρλεπζε παξαβίαζεο κεηξεηή (tampering) (πηζαλή θαηαζηξνθή ηνπ 

κεηξεηή, ή παξαβίαζή ηνπ),  

 Αλίρλεπζε δηαθνπήο παξνρήο ηνπ κεηξεηή (πηζαλή βιάβε – δηαθνπή 

παξνρήο ζην δίθηπν ή αθαίξεζε ηνπ πδξνκεηξεηή από απηό), 

 Αλίρλεπζε αέξα ζην δίθηπν (πηζαλή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξνθνδνηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο δώλεο, ζξαύζε ή θαθόβνπιε ελέξγεηα).  

Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο ελδείμεσλ ησλ κεηξεηώλ θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα είλαη κόληκεο 

ηνπνζέηεζεο, ζηαζεξνύ δηθηύνπ (Fixed Network). Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνλ 

αθόινπζν εμνπιηζκό:  

 Αζύξκαηνπο αλακεηαδόηεο (Repeaters), νη νπνίνη ζα αλακεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα από 

ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ πνπ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε 

επηθνηλσλία ησλ κεηξεηώλ θαηαλάισζεο κε ηνπο ζπγθεληξσηέο δεδνκέλσλ (Concentrators). 

 πγθεληξσηέο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο (Concentrators), νη νπνίνη ζα ζπιιέγνπλ ηα 

δεδνκέλα θαηαγξαθήο από ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο ή/ θαη ηνπο αλακεηαδόηεο 

δεδνκέλσλ θαη ζα επηθνηλσλνύλ κε ηε βάζε ιήςεο δεδνκέλσλ (data base).  

 Σε βάζε ιήςεο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο (data base) θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό, ην 

νπνίν κέζσ ηερλνινγηώλ GPRS ή WiFi/ ETHERNET, αλάινγα κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ζπγθεληξσηή ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα θαηαγξαθήο.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηεο αλάγλσζεο κεηξήζεσλ ζα πξέπεη αθνινπζεί ηελ 

εμήο δηαδηθαζία. Σν ινγηζκηθό ή ν ρεηξηζηήο ζα δίλεη εληνιή γηα ηελ ζπιινγή ησλ ελδείμεσλ ησλ 

κεηξεηώλ θαηαλάισζεο. Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο, είηε 

απεπζείαο ζηνπο ζπγθεληξσηέο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο είηε κέζσ ησλ αζύξκαησλ αλακεηαδνηώλ 

νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζεκεία ηνπ δηθηύνπ πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο 

επηθνηλσλία.  
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ηε ζπλέρεηα ηα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ζα κεηαδίδνληαη από ηνλ ζπγθεληξσηή 

δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο κέζσ ηερλνινγηώλ GPRS ή WiFi/ ETHERNET, αλάινγα κε ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ηνπ (απόζηαζε, εκπόδηα, ζπλδεζηκόηεηα θιπ) ζηε βάζε ιήςεο δεδνκέλσλ (ζηνλ 

θεληξηθό ππνινγηζηή ηεο ππεξεζίαο) όπνπ θαη ζα είλαη έηνηκα πξνο επεμεξγαζία.  

Οη κεηξεηέο θαηαλάισζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδώζνπλ ηα δεδνκέλα θαη κέζσ walk-by 

ή drive-by ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε πξόζζεηεο δηάηαμεο. Η 

ιήςε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ walk-by ή drive-by ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ ησλ θνξεηώλ 

δηαηάμεσλ πξνγξακκαηηζκνύ. Σν ινγηζκηθό ιήςεο θαη αλάγλσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηό κε ην ινγηζκηθό πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή. 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΗ   

Ο Γήκνο, κέζσ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε ξηδηθή αληηκεηώπηζε ησλ  

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ θαη  άπηνληαη ζην πεδίν επζπλώλ ηνπ θαη όπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη βαζηθνί ζηόρνη: 

 λα εμαζθαιίδεη ηηο πνζόηεηεο εθείλεο λεξνύ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγµή ηθαλέο λα θαιύπηνπλ ην 

δεηνύκελν επίπεδν θαηαλάισζεο, ππνινγίδνληαο θαη ηε κεγάιε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπο 

ζεξηλνύο κήλεο,  

 λα παξέρεη ηελ αδηάθνπε ηξνθνδνζία λεξνύ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο 

πνηόηεηαο, µέζα από έλα δίθηπν δηαλνµήο θαη ππό ηελ απαξαίηεηε πίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ 

ηξνθνδνζία θαη ησλ πςειόηεξσλ θαηνηθηώλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο, 

 λα δηαζθαιίδεη ηνλ απαηηνύκελν έιεγρν Πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ, 

 Να κεηώζεη δξαζηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα κέζσ ηεο νξζνινγηθόηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ 

δηθηύνπ θαη εμνπιηζκνύ,  

 λα εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο άµεζα θαη απνηειεζµαηηθά, 

  λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πνζόηεηα ηνπ θαηαζπαηαινύκελνπ λεξνύ πνπ δηαξξέεη,  

 λα κπνξέζεη λα πηνζεηήζεη κηα δηθαηόηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία,  

 λα ζρεδηάδεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήµαηνο θαη 

 λα εμαζθαιίδεη ηα παξαπάλσ µε ηνλ πιένλ νηθνλνµηθό ηξόπν θαη ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνύκελα θύξηνο ζθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ε κείσζε ησλ δηαξξνώλ, ε βειηίσζε ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ θαη ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ θαζώο θαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Τπνινγίδεηαη όηη από ηα 

ηξέρνληα θόζηε είλαη απνιύησο ξεαιηζηηθό λα ππάξρεη ε αθόινπζε νηθνλνκία: 

 Μείσζε θόζηνπο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  

 Μείσζε εμόδσλ θίλεζεο  

 Μέζε κείσζε θόζηνπο ζπληήξεζεο/ επηζθεπήο εμνπιηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

 Αύμεζε εζόδσλ από ηελ κείσζε δηαξξνώλ  

 Μείσζε θόζηνπο από ηνλ ελεξγό εληνπηζκό δηαξξνώλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζξαύζεσλ 

ζην δίθηπν  

 Μείσζε θόζηνπο από απνθαηαζηάζεηο ζξαύζεσλ θιπ  
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Αλ θαη ζα πξνθύςεη ζεκαληηθή σθέιεηα (πην ζεκαληηθή από ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία 

όζνλ αθνξά ηελ ζπλνιηθή σθέιεηα πξνο ηελ Κνηλσλία θαη ηνπο Γεκόηεο) από ηηο αθόινπζεο 

παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο παξόια απηά εδώ δελ ζα γίλεη ρξεκαηηθή απνηίκεζε ησλ σθειεηώλ παξά 

κόλνλ αλαθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 Λεηηνπξγία: Με ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ειιείςεη  δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ 

δήηεζε ηεο πόιεο γίλεηαη ζπαηάιε ηόζν ηεο ελέξγεηαο όζν θαη ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα θαηλόκελα απηά ζα εθιείςνπλ κηα θαη νη ρεηξηζηέο ζα γλσξίδνπλ ζε 

θάζε ζηηγκή ην πδαηηθό ηζνδύγην θαη ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιένλ θαηάιιειε θάζε θνξά πεγή 

(από άπνςε παξνρήο αιιά θαη από άπνςε νηθνλνκίαο) ώζηε λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ πόιε. 

Αλαιπηηθά απηό ζα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθώλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ζελαξίσλ 

πδξνδόηεζεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά από ηνλ ΚΔ. 

 Έιεγρνο Γηαξξνώλ: Σν ζέκα ησλ δηαξξνώλ είλαη ινγηθό λα  απνηειεί γηα ηνλ Γήκν πξώηε 

πξνηεξαηόηεηα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκόζηα εηθόλα ηεο θαη ην επίπεδν ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 Βειηίσζε πνηόηεηαο: Σν ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξερόκελνπ πξνο ηνπο 

Γεκόηεο λεξνύ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην Γήκν θαη ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά έκκεζα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηόζν ζην Γήκν όζν θαη ζηνπο Γεκόηεο. 

 Δμνηθνλόκεζε πδαηηθώλ πόξσλ: Μέζσ ηεο νξζνινγηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ζα 

κεησζεί ν όγθνο ηνπ θαηαλαινύκελνπ λεξνύ κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκεζνύλ πδαηηθνί πόξνη 

θαη λα ζηακαηήζεη ε ππεξάληιεζε πνπ νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ηνπ ππεδάθνπο.  
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ όισλ ησλ 

ηύπσλ θαη ν εμνπιηζκόο πνπ ν θάζε ζηαζκόο πεξηιακβάλεη κε πιήξε ραξαθηεξηζηηθά (δηαηνκέο- 

πιήζνο αγσγώλ θιπ) παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

ΣΔ 1  

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 Γηάηαμε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ θαη πίεζεο  

1 

2 
Yδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο ΣΔ 

1 

3 
Δγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκόο εμνπιηζκνύ ΣΔ 

1 

 

ΣΔ 2  

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 Γηάηαμε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ θαη πίεζεο  

1 

2 
Yδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο ΣΔ 

1 

3 
Δγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκόο εμνπιηζκνύ ΣΔ 

1 

 

ΣΔ 3  

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 Γηάηαμε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ θαη πίεζεο  

1 

2 
Yδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο ΣΔ 

1 

3 
Δγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκόο εμνπιηζκνύ ΣΔ 

1 

 

ΣΔ 4 

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 Γηάηαμε In-line κέηξεζεο πνηνηηθώλ παξακέηξσλ εζσηεξηθνύ 

δηθηύνπ θαη πίεζεο  

1 

2 
Yδξαπιηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο ΣΔ 

1 

3 
Δγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκόο εμνπιηζκνύ ΣΔ 

1 
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ΜΚ (ηαζκνί κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνύ δηαξξνώλ) 

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 
Μεηξεηέο θαηαλάισζεο κε παικνδνηηθή έμνδν 2500 

2 
Σειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο κε 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία θαη δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ 

δεδνκέλσλ 

2500 

3 
πγθεληξσηήο δεδνκέλσλ  10 

4 
Αλακεηαδόηεο δεδνκέλσλ  100 

5 
Δγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκόο ΜΚ 2500 

 

ΚΔ - Τπεξεζίεο (Κεληξηθόο ηαζκόο Διέγρνπ) 

 

α/α Δίδνο Δμνπιηζκνύ/ Δξγαζηώλ Σκρ 

1 
Client PC κε νζόλε 1 

2 Φνξεηέο δηαηάμεηο πξνγξακκαηηζκνύ ηειεκεηξηθώλ δηαηάμεσλ 

θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο κε ηνπηθό ινγηζκηθό  
4 

3 Φνξεηή ηειεκεηξηθή δηάηαμε κέηξεζεο θπζηθνρεκηθώλ 

παξακέηξσλ πνζίκνπ λεξνύ 
1 

4 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο (ΜΓ) 1 

5 
Λνγηζκηθό Απηνκαηνπνηεκέλεο Σηκνιόγεζεο 1 

6 
Λνγηζκηθό Ηιεθηξνληθώλ πλαιιαγώλ  1 

7 
Λνγηζκηθό Πξνζσπνπνηεκέλεο Πιεξνθόξεζεο Πνιίηε  1 

8 
Λνγηζκηθό Απηόκαησλ Δηδνπνηήζεσλ θαη πλαγεξκώλ 1 

9 
Λνγηζκηθό Υσξηθήο Απνηύπσζεο 1 

10 
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 1 

11 
Σεθκεξίσζε - Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία - πληήξεζε 1 
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ΘΔΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΠΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (ΣΔ) θαη 

ησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο θαηαλάισζεο θαη εληνπηζκνύ δηαξξνώλ ζα είλαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ηεο πόιεο ηεο Γεζθάηεο.  

ηνλ αθόινπζν ράξηε θαίλνληαη νη ζέζεηο ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ.  

 

 

Γεζθάηε, …-…-2018                Γξεβελά, …-…-2018 

                                                                                    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο πληάθηεο                             Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.  

                               

Καξαζηέξγηνο Δπζύκηνο                Καξέηζνο Αλαζηάζηνο 

Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο                 Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

 

 


