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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σύντομη Περιγραφή της Προτεινόμενης πράξης 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια  εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου
τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης και αναβάθμισης των βασικών τροφοδοτικών
υποδομών του Δήμου Λοκρών με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού και
τη μείωσης των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λοκρών. Η παρούσα μελέτη
στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης
του Δήμου το   οποίο  παρουσιάζει  ελλειμματικό  υδατικό  ισοζύγιο,  μεγάλο ποσοστό  μη
τιμολογούμενο  νερό,  μη  ορθολογικό  τρόπο  λειτουργίας  ενώ  απαιτείται  και  ιδιαίτερη
μέριμνα  για  την  παρακολούθηση  της  ποιότητας  του  νερού  δεδομένων  των  εγγενών
δυσκολιών οι  οποίες προέρχονται   τόσο από το είδος των εκμεταλλευομένων υδατικών
πόρων  όσο και από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που εντοπίζει η παρούσα μελέτη
οι  οποίες  παρουσιάζουν  έντονο  ανάγλυφο  και  μεγάλη  διακύμανση στις  καταναλώσεις,
λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης του καλοκαιρινούς μήνες. 

Η  ελλειμματική  παρακολούθηση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  του  νερού  αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα στα υπό εξέταση δίκτυα, διότι το νερό που παρέχεται στο δίκτυο από
τις  διάφορες  γεωτρήσεις  δεν  παρακολουθείται  σε  μόνιμη  και  συνεχή  βάση αλλά μόνο
δειγματοληπτικά  όπως  ορίζει  ο  νόμος με  αποτέλεσμα  να  παρατηρούνται  φαινόμενα
υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων του νερού, κυρίως τις περιόδους αιχμής.

Επιπλέον το δίκτυο του Δήμου παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό διαρροών, λόγω φυσικών και
φαινόμενων διαρροών οι οποίες οφείλονται στην παλαιότητα του δικτύου, την απουσία
εξοπλισμού διαχείρισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις,
δεξαμενές,  σταθμούς  διαχείρισης  πίεσης)  και  γενικότερα  στην  ελλειμματική
παρακολούθηση  των  βασικών  λειτουργικών  παραμέτρων  πίεση,  παροχή,  στάθμη  σε
ολόκληρο  το  δίκτυο  καθώς και  στις  απολήξεις  αυτού.  Όλα τα  παραπάνω  δημιουργούν
σημαντικά προβλήματα ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας.

Βασικός  στόχος  της  συγκεκριμένης  μελέτης  είναι  η  εγκατάσταση  ενός  ολοκληρωμένου
συστήματος παρακολούθησης των βασικών υποδομών τροφοδοσίας του δικτύου με σκοπό
τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  έλεγχο  του  ύδατος  το  οποίο  διανέμεται  από  τις  διάφορες
υφιστάμενες υποδομές, η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος
προς τους τελικούς καταναλωτές, η συνεχής παρακολούθηση των κρίσιμων φυσικοχημικών
παραμέτρων του νερού, η διαχείριση της πίεσης, ο ενεργός εντοπισμός των απωλειών του
δικτύου καθώς επίσης και ο άμεσος έλεγχος και περιορισμός των βλαβών στο εσωτερικό
δίκτυο. 

Πέραν  της στόχευσης εξασφάλισης της επάρκειας του διατιθέμενου προς κατανάλωση
ύδατος,  σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης  είναι  και  η προστασία  της  δημόσιας  υγείας
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(προδ. ΚΥΑ Υ2/2600/ & Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 μέσω του ελέγχου της ποιότητας και
της απολύμανσης του παρεχόμενου νερού, καθώς με τη σημερινή λειτουργία, η διαδικασία
ελέγχου και  απολύμανσης κρίνεται  ανεπαρκής και  υπάρχουν  περιπτώσεις  υποβάθμισης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι συναφές με την κατηγορία μέτρων για την προώθηση της
αποδοτικής και αειφόρου χρήσης νερού (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων-Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)) και συγκεκριμένα με τις δράσεις εκσυγχρονισμού και
αποκατάστασης/ενίσχυσης  των  δικτύων  ύδρευσης  των  μεγάλων  πολεοδομικών
συγκροτημάτων του ΥΔ - Έλεγχοι διαρροών.

Η  μελέτη  συμβάλει  σε  μια  ολιστική  προσέγγιση  επίλυσης  ιεραρχημένων  υδρευτικών
προβλημάτων,  και  είναι  συμβατή  με  το  εγκεκριμένο σχέδιο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο  Διαχείρισης
Υδάτων-Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)) και χαρακτηρίζεται από
λειτουργικότητα  και  βιωσιμότητα και  συμβάλλει  στην  πρόσβαση σε επαρκές  και  καλής
ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση. Η συμβολή προκύπτει λόγω της αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών
και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου
και  των  λοιπών υποδομών ύδρευσης,  με  στόχο  την  ανάκτηση του  κόστους  υπηρεσιών
ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ.

Σημαντικό είναι όμως να αναφέρουμε ότι η εν λόγω μελέτη σε συνδυασμό με το Υποέργο 1
με  τίτλο  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗ  Δ.Κ.
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»  της  πράξης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ».
Βρίσκονται σε απόλυτη συνέργεια αφού για την περιοχή της Αταλάντης η αντικατάσταση
του  δικτύου  και  η  παρακολούθηση  των  παραμέτρων  της  λειτουργίας  του  συστήματος
ύδρευσης (παροχή, πίεση, ποιότητα πράξη) θα επιλύσουν στο σύνολό τους το πρόβλημα
των διαρροών, δίνοντας οριστικά λύση στις αιτίες που τις προκαλούν. 

Τα δύο Υποέργα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου
Λοκρών  σε  επίπεδο  παρακολούθησης  και  επίβλεψης  σημαντικών  παραμέτρων  της
λειτουργίας  του  συστήματος  ύδρευσης  (παροχή,  πίεση,  ποιότητα  και  κατανάλωση),  η
συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για
τον  έλεγχο  των  ενεργών  στοιχείων  του  συστήματος  ύδρευσης,  τον  περιορισμό  των
απωλειών νερού και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαρροών. 

1.2. Διαθέσιμα Στοιχεία και Δεδομένα

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι τα εξής:

 Χάρτης με αποτυπωμένα τα υφιστάμενο δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, με το είδος
και διαμέτρους των αγωγών, καθώς και υψομετρικές στάθμες.
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 Στοιχεία περιγραφής του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

 Οι  διαθέσιμες  πραγματικές  καταγραφείσες  καταναλώσεις  σε  νερό,  όπως
προκύπτουν από τα αρχεία του Δήμου.

 Διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθοδολογίες παρακολούθησης των ποιοτικών
παραμέτρων και μείωσης του μη τιμολογούμενου ύδατος.

 Σχέδιο  Διαχείρισης  Υδάτων-Υδατικό  Διαμέρισμα  Ανατολικής  Στερεάς  Ελλάδας
(GR07).

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1. Γεωγραφική Θέση – Όρια – Έκταση – Διοικητικά Στοιχεία

Το σύνολο της πράξης χωροθετείται στο Δήμο Λοκρών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η
συνολική έκταση του Δήμου είναι  614,70 τ.  χλμ και  ο  πληθυσμός  του 22.418 κάτοικοι
σύμφωνα με την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001 και 19.623 σύμφωνα με αυτή του 2011. Η
σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, από τη συνένωση
των προϋπαρχόντων δήμων Αταλάντης, Δαφνουσίων, Οπουντίων και Μαλεσίνας.

Η  Αρκίτσα  είναι  παραλιακό  χωριό  του  Νομού  Φθιώτιδας,  αναγνωρισμένο  τουριστικό
θέρετρο,  γνωστό για τις  παραλίες  του  με τα  καθαρά νερά του και  το  περιβάλλον του.
Βρέχεται από τον  Ευβοϊκό κόλπο και είναι κοινοτικό διαμέρισμα του  Δήμου Λοκρών με
έδρα την  Αταλάντη. Απέχει 150 χιλιόμετρα από την  Αθήνα και κατά την απογραφή του
2001 είχε 1135 κατοίκους. Το λιμάνι της συνδέει με ferry boat ην Κεντρική Ελλάδα με τη
Βόρεια  Εύβοια (Αρκίτσα  –  Αιδηψός)  και  εμφανίζει  μεγάλη  κίνηση  όλες  τις  εποχές  του
χρόνου.

Οι Λιβανάτες είναι παραλιακή κωμόπολη του νομού Φθιώτιδας στην  κεντρική Ελλάδα με
πληθυσμό 3.023 κατοίκων (2001). Βρίσκεται 68 χλμ από τη  Λαμία και είναι η έδρα του
πρώην Δήμου Δαφνουσίων. Στην άκρη της πόλης βρίσκεται ο Κύνος, αρχαιολογικός χώρος
στον  οποίο  εντοπίστηκαν,  ύστερα  από  ανασκαφές,  ερείπια  του  ομώνυμου  αρχαίου
οικισμού  της  Οπούντιας  Λοκρίδας.  Άλλα  αξιοθέατα  είναι  οι  Άγιοι  Θεόδωροι,  μικρή
Βυζαντινή εκκλησία, και το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Η περιοχή παράγει
λαχανικά, ελιές, καπνό και βαμβάκι.

Ο Δήμος Αταλάντης συγκροτήθηκε επίσημα σύμφωνα με το Νόμο της 10ης Ιανουαρίου
1834  αναφορικά  με  τη  σύσταση των  Δήμων στο  ελεύθερο  ελληνικό  κράτος.  Αρχικά,  ο
Δήμος Αταλάντης περιλάμβανε την Αταλάντη, τη Σκάλα, τη Σκεντέραγα, το Κυπαρίσσι, τη
Κολάκα και τον Έξαρχο (ΦΕΚ 80, 1836), ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε με τη προσθήκη των
χωριών  Ζέλι  και  Καλαπόδι (ΦΕΚ  17,  1861).  Το  1848  με  βασιλικό  διάταγμα  ιδρύθηκε
ανεξάρτητος  Δήμος από τους Μακεδόνες,  που εγκαταστάθηκαν στην Αταλάντη μετά το
1833, με την ονομασία Νέα Πέλλη. Το 1912 καταργήθηκαν οι Δήμοι Αταλάντης και Νέας
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Πέλλης  και  έγιναν  Κοινότητες,  ενώ  το  1925  ενώθηκαν  δημιουργώντας  τη  Κοινότητα
Αταλάντης (ΦΕΚ 262, 1925). Το 1946 η Κοινότητα Αταλάντης αναγνωρίζεται σε Δήμο (ΦΕΚ
290, 1946).

Ο Δήμος Αταλάντης επανασυστάθηκε με το Νόμο Καποδίστρια (2539/97),  με τον οποίο
έγινε  συνένωση κοινοτήτων σε  μεγαλύτερους  δήμους με  σκοπό τη  βελτιστοποίηση της
δημόσιας  διοίκησης  στο  επίπεδο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Καταργήθηκε  την  1η
Ιανουαρίου 2011 και εντάχθηκε στον νέο δήμο Λοκρών. Ο Δήμος Αταλάντης την περίοδο
λειτουργίας του, ήταν ο τρίτος σε πληθυσμό δήμος της  Φθιώτιδας και προέκυψε από τη
συνένωση του Δήμου Αταλάντης  με τις  Κοινότητες  Εξάρχου,  Καλαποδίου,  Κυπαρισσίου,
Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου και Τραγάνας. Έδρα του Δήμου είναι η Αταλάντη.

Ο πληθυσμός του Νομού Φθιώτιδας, στον οποίο βρίσκεται η περιοχή μελέτης, ασχολείται
σε σημαντικό βαθμό με την αγροτική οικονομία. Από αυτήν, τρεις τομείς παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα: η γεωργία, η κτηνοτροφία και η εκμετάλλευση των
δασών.  Κύρια  γεωργικά  προϊόντα  είναι  τα  εσπεριδοειδή,  το  βαμβάκι,  το  λάδι,  τα
δημητριακά, τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φυτώρια καρποφόρων δέντρων, τα αμπέλια και τα
κτηνοτροφικά φυτά. Ο Ν. Φθιώτιδας δεν έχει ανεπτυγμένη δεντροκαλλιέργεια παρά μόνο
αυτή της ελαιοκαλλιέργειας. Αναπτυγμένη είναι η εκτροφή μικρών ζώων (αιγοπρόβατα),
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και πουλερικών.

Η  βιομηχανία  δεν  είναι  ιδιαίτερα  ανεπτυγμένη  στη  Φθιώτιδα.  Στο  νομό
δραστηριοποιούνται  κυρίως  μονάδες  υφαντουργίας,  μηχανουργίας,  χημικών  και
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Στον τριτογενή τομέα η κυριότερη απασχόληση είναι
στον τομέα του εμπορίου, των δημοσίων υπηρεσιών και του τουρισμού. 
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2.2. Φυσικό Περιβάλλον 

Το έδαφος του Νομού Φθιώτιδας είναι κυρίως ημιορεινό (41%), αν και μεγάλο μέρος του
Νομού  είναι  ορεινό  (38%),  με  τις  πεδιάδες  να  καλύπτουν  το  21%  της  συνολικής  του
έκτασης. Στα βόρεια σύνορα του Νομού υψώνονται τα βουνά Όθρη (1726μ.) και Ναθράκη,
στα δυτικά ο Τυμφρηστός (2315μ.), στα Νότια τα Βαρδούσια (2495μ.), η Οίτη (2152μ.) και ο
Παρνασσός (2457μ.). Στο Νομό Φθιώτιδας ανήκει επίσης μέρος των ορέων Οξιάς (1926μ.),
Κοκκάλια  (1720μ.),  Λυκομνήματα  (1522μ.),  Μαυροράχη  (1365μ.),  Κασιδιάρης  (1011μ.),
καθώς και τα όρη Γουλινάς (1467μ.), Αγ. Θεόδωροι (1147μ.), Χλωμό (1081μ.) και Κνημίδα
(938μ.).  Το όρος Καλλίδρομο (1399μ.)  καταλήγει  στο Μαλιακό Κόλπο και  σχηματίζει  τα
γνωστά στενά των Θερμοπυλών.

Όλα  τα  βουνά  του  Νομού  καλύπτονται  από  πυκνά  δάση  και  λιβάδια.  Ανάμεσά  τους
σχηματίζονται  μικρές  και  μεγάλες  πεδιάδες,  οι  σπουδαιότερες  από  τις  οποίες  είναι  η
κοιλάδα του Σπερχειού (μεταξύ  Όθρης  και  Οίτης),  εύφορη με ευρύτατη  καλλιέργεια,  η
πεδιάδα του Δομοκού,  όπου βρισκόταν παλιότερα η αποξηραμένη λίμνη Ξυνιάδα και η
πεδιάδα της Αμφίκλειας και της Αταλάντης (Λοκρίδα).

Ο  Νομός  Φθιώτιδας  μοιράζεται  μεταξύ  τριών  Υδατικών  Διαμερισμάτων  της  χώρας.
Συγκεκριμένα,  καταλαμβάνει  έκταση 3700 km² του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής
Στερεάς  Ελλάδας,  742  km²  το  Υδατικού  Διαμερίσματος  της  Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδας.
Συνεπώς,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (83,1%)  του  νομού  ανήκει  στο  Υδατικό  Διαμέρισμα
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

Κυριότερος  ποταμός  του  νομού  είναι  ο  Σπερχειός  (80  km),  που  πηγάζει  από  τον
Τυμφρηστό, διασχίζει την ομώνυμη κοιλάδα και εκβάλλει στο Μαλιακό Κόλπο, που με τις
συνεχείς  προσχώσεις  ελαττώνεται  σε  βάθος.  Μικρότερος  ποταμός  είναι  ο  Βοιωτικός
Κηφισός, που διαρρέει το νομό προς τα νότια. Το Νομό Φθιώτιδας επίσης διαρρέουν οι
ποταμοί  Ασωπός,  Γοργοπόταμος  και  Βιστρίτσα.  Στη  Φθιώτιδα  υπάρχουν  πολλές  και
αξιόλογες ιαματικές πηγές με καλές εγκαταστάσεις όπως της Υπάτης, του Πλατύστομου,
των Θερμοπυλών και των Καμένων Βούρλων.

Η οροσειρά του Χλωμού – Καλλίδρομου αποτελεί μία κατεξοχήν ασβεστολιθική μάζα με
τους φλυσχοειδείς σχηματισμούς και τους υπέρυθρους λατυποπαγείς ασβεστόλιθους του
Κενομανίου να αναπτύσσονται στις βόρειες παρυφές του προς την κοιλάδα του Σπερχειού
και  την  σχιστοκερατολιθική διάπλαση με  οφιολίθους  να  καταλαμβάνει  το  κεντρικό  της
τμήμα.  Τα  μεταλπικά  λιμναία  ιζήματα  αναπτύσσονται,  κυρίως,  στις  βόρειες  και  νότιες
παρυφές  της  και  αποτελούνται  από  μάργες,  αργίλους,  ψαμμίτες  και  κροκαλοπαγή  με
παρεμβολές λιγνιτών.
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Χάρτης Χρήσεων Γης 

Γεωλογία

Το ανώτερο Τριαδικό αντιπροσωπεύει τα κατώτερα μέλη της σειράς και αποτελείται από
κρυσταλλικούς δολομίτες  και  ασβεστολιθικούς δολομίτες,  λευκού χρώματος.  Αποτελούν
τον  πυρήνα  της  αντικλινικής  δομής  και  υπόκεινται  κανονικά  των  ασβεστόλιθων  του
Κατώτερου Ιουρασικού.

Οι ασβεστόλιθοι ή δολομιτικοί ασβεστόλιθοι του Κατώτερου Ιουρασικού παρουσιάζονται
σκοτεινόχρωμοι  και  κατά  θέσεις  γίνονται  πλακώδεις  με  κονδύλους  ή  διαστρώσεις
πυριτόλιθων.

Το  Μέσο  Ιουρασικό  αντιπροσωπεύεται  από  ασβεστόλιθους,  κατά  θέσεις  ωολιθικούς,
δολομιτικούς με ενστρώσεις δολομιτών.

Οι  ασβεστόλιθοι  του  Ανώτερου  Ιουρασικού  (Κιμμεριδίου)  παρουσιάζονται  στιφροί
σκοτεινόχρωμοι  με  κονδύλους  πυριτόλιθων.  Αναπτύσσονται  κατά  μήκος  της  νότιας
πλευράς  του  αντικλίνου  εκατέρωθεν  της  σχιστοκερατολιθικής  διάπλασης,  υπό  μορφή
λωρίδας.

Μεταξύ  των  μεσο-Ιουρασικών,  ωολιθικών  ασβεστόλιθων  και  των  ασβεστόλιθων  του
Ανωτέρου  Ιουρασικού  παρεμβάλλεται  ο  κατώτερος  βωξιτικός  ορίζοντας  με  βωξίτες
ερυθρού  χρώματος,  διασπορικού  τύπου,  πισσολιθικής  και  ορισμένες  φορές  ωολιθικής
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υφής.

Η σχιστοκερατολιθική διάπλαση συνίσταται από σχιστοκερατόλιθους που περιλαμβάνουν
σώματα περιδοτιτών,  γάββρων διαβασών και  σπηλιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος.
Επίκεινται των ασβεστόλιθων σε κανονική επαφή στο κεντρικό τμήμα του σύγκλινου, το
οποίο αναπτύσσεται νότια της αντικλινικής δομής.

Οι  φλυσχοειδείς,  από  αργίλους,  αργιλικούς  μαργαϊκούς  σχιστολίθους  με  παρεμβολές
ψαμμιτών,  κροκαλοπαγών  και  ασβεστολίθων  και  οι  ερυθρίζοντες,  μικρολατυποπαγείς
ασβεστόλιθοι που επίκεινται των τριαδικών δολομιτών στη βόρεια διαρρηγμένη πλευρά
του  Καλλιδρόμου,  ανήκουν  στους  σχηματισμούς  που  αποτέθηκαν  στη  διάρκεια  της
Κενομάνιας επίκλισης.

Οι νεότεροι μεταλπικοί σχηματισμοί αποτελούνται από υπολείμματα κλαστικών ιζημάτων
μολασσικού τύπου και λιμναίες αποθέσεις.

Οι  κλαστικές  αποθέσεις  του  Ολιγοκαίνου  αποτελούνται,  κυρίως,  από  κροκαλοπαγή,
ψαμμίτες  και  ασβεστόλιθους  και  αποτελούν  πιθανόν  την  προς  ΝΑ  προέκταση  της
Μεσοελληνικής Αύλακας.

Οι λιμναίες αποθέσεις του Πλειόκαινου αποτελούνται από μάργες,  αργίλους,  ψαμμίτες,
κροκαλοπαγή με παρεμβολές λιγνιτών.

Τέλος,  οι  κροκαλοπαγείς  αναβαθμίδες,  τα  πλευρικά  κορήματα  και  οι  σύγχρονες
προσχώσεις συνιστούν τους τεταρτογενείς σχηματισμούς του χώρου.

Υδρο  λιθολογικός Χάρτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  --  ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 93



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

2.3. Κλιματολογικές Συνθήκες

Η  γεωγραφική  θέση  και  το  ανάγλυφο  του  Διαμερίσματος,  συμβάλλουν  στη  μεγάλη
κλιματική ποικιλία, που περιλαμβάνει από θαλάσσιο μεσογειακό μέχρι ορεινό κλίμα. Το
μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 500 mm στη λεκάνη του Ασωπού μέχρι 1.200
mm στα ορεινά τμήματα της λεκάνης του Σπερχειού και της Εύβοιας, ενώ οι ημέρες βροχής
κυμαίνονται  από  50  μέχρι  100  ετησίως.  Οι  βροχοπτώσεις  στις  λεκάνες  απορροής  του
Σπερχειού και του Βοιωτικού Κηφισού εκτιμώνται σε 905 mm και 765 mm αντίστοιχα. Η
μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 11°C μέχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και
την απόσταση από τη θάλασσα.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία στη Φθιώτιδα ανέρχεται σε 16.5 °C με ψυχρότερο μήνα τον
Ιανουάριο  (με  μέση  μηνιαία  θερμοκρασία  7.0  °C)  και  θερμότερο  τον  Ιούλιο  (με  μέση
μηνιαία θερμοκρασία 26.7 °C). Η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε στο
διάστημα αυτό των 23 ετών ήταν -7.0 °C, ενώ η απόλυτη μέγιστη 46.5 °C.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 558.2 mm,
με μέγιστη 735,7 mm το έτος 1981 και ελάχιστη 321.1 mm το έτος 1987. 

Ο έλεγχος της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ ετήσιας βροχόπτωσης και χρόνου υποδεικνύει
μία πτωτική τάση.

Πίνακας: Μέσο μηνιαίο και ετήσιο ύψος βροχής (mm) για τη περίοδο 1980-2002. (πηγή:
Μετεωρολογικός Σταθμός Λαμίας)

Όπως  φαίνεται  στο  παρακάτω  ομβροθερμικό  διάγραμμα  κατά  Bagnouls-Gaussen,  η
ξηροθερμική περίοδος στην  περιοχή,  εντοπίζεται  χρονικά από τα μέσα Απριλίου  ως τα
μέσα Σεπτεμβρίου.
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2.4. Υδρολογικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1383Β/2010 «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας
και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους καθώς και
τη  διόρθωση  σφάλματος  στην  υπ’  αριθμ.  οικ.  706/16.07.10  απόφαση  της  Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1383/Β’/02.09.2010 (ΦΕΚ1572/2010)»,  η
περιοχή μελέτης ανήκει στο υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με κωδικό
ΥΔ07 και στη λεκάνη απορροής ποταμών ΛΑΠ ρεμάτων Αργολικού κόλπου όπως φαίνεται
στον ακόλουθο χάρτη.
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Το  Υδατικό  Διαμέρισμα  χαρακτηρίζεται  μορφολογικά  ορεινό  έως  ημιορεινό.  Στο
διαμέρισμα περιλαμβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήματα με υψόμετρο πάνω από 2.000
m (Γκιώνα 2.510 m, Παρνασσός 2.457 m, Βαρδούσια 2.437 m και Οίτη 2.152 m) και άλλα
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εννέα ακόμη με υψόμετρα από 1.000 έως 2.000 m. Οι κυριότερες πεδινές περιοχές του
διαμερίσματος είναι οι κοιλάδες του Σπερχειού και του Βοιωτικού Κηφισού – Κωπαΐδας,
ενώ  μικρότερες  είναι  οι  πεδιάδες  της  Ιστιαίας  και  της  Αρτάκης  στην  Εύβοια.  Το  μέσο
υψόμετρο του ηπειρωτικού τμήματος είναι 271 m και της Εύβοιας 146 m. Η ηπειρωτική
περιοχή  χαρακτηρίζεται  κατά  βάση  από  πολυσχιδές  ανάγλυφο  με  εκτεταμένα  επιμήκη
βυθίσματα που αναπτύσσονται με μεταβαλλόμενες κατά θέσεις διευθύνσεις ως εξής: Στα
βόρεια η λεκάνη του Σπερχειού με κατεύθυνση Α‐Δ, στα δυτικά η λεκάνη Άμφισσας – Ιτέας,
στα κεντρικά οι λεκάνες Αμφίκλειας – Τιθορέας και η Κωπαϊδα και στα νότια η μεγάλη
λεκάνη Θηβών – Σχηματαρίου. 

Η λεκάνη Άμφισσας – Ιτέας αναπτύσσεται με μέγιστο άξονα Β‐Ν, οι λεκάνες της κεντρικής
περιοχής κατά διεύθυνση ΒΔ‐ΝΑ και αυτή της Θήβας, περίπου κατά Α‐Δ. Όλες οι παραπάνω
λεκάνες αποτελούν ταφρογενή βυθίσματα που δημιουργήθηκαν κατά το Μειόκαινο από τη
διάρρηξη  των  σχηματισμών  του  γεωλογικού  υποβάθρου.  Οι  λεκάνες  του  δυτικού,
κεντρικού  και  νότιου  τμήματος  αποτελούν  τμήματα  του  συνολικά  αποκαλούμενου
Φωκικού  –  Βοιωτικού  βυθίσματος  και  προήλθαν  από  τμηματικές  καταβυθίσεις  της
περιόδου  Ανωτ.  Πλειόκαινο  Κατωτ.  Πλειστόκαινο.  Οι  λεκάνες  σχηματίζονται  από
τεταρτογενή ιζήματα, ενώ στις παρυφές υπάρχουν κατά θέσεις Τριτογενών αποθέσεων. 

Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής σχηματίζει τις ορεινές περιοχές και συνίσταται από
ανθρακικά κατά το πλείστον πετρώματα, φλύσχη, σχιστοκερατόλιθους και οφιόλιθους των
γεωλογικών  ζωνών  Υποπελαγονικής,  Βοιωτικής,  Πίνδου  και  Παρνασού  –  Γκιώνας.  Στα
δυτικά (Γκιώνα, Παρνασσός) κυριαρχούν οι μεγάλου πάχους ανθρακικές σειρές, ενώ στα
κεντρικά  και  ανατολικά  τμήματα  η  δομή  γίνεται  βαθμιαία  όλο  και  πιο  περίπλοκη  με
εφιππεύσεις και λεπιώσεις  τεμαχών και καλυμματικές αποθέσεις οφιόλιθων. 

Η γεωλογική δομή της Εύβοιας χαρακτηρίζεται από διαδοχικές μειοκαινικές λεκάνες που
διακρίνονται από τα πετρώματα του γεωλογικού υποβάθρου τα οποία εμφανίζονται στις
παρυφές τους. Στην κεντρική Εύβοια δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Δίρφυος, ενώ αμέσως
νοτιότερα στην περιοχή Βάθειας – Ξηροβουνίου, εμφανίζεται το παλαιοζωϊκό υπόβαθρο
του  νησιού.  Συνολικά  η  γεωλογική  δομή  του  νησιού  είναι  ιδιαίτερα  περίπλοκη  με
εμφανίσεις κάθε μορφής γεωλογικού σχηματισμού και οφιολιθικά καλύμματα κύρια στα
κεντρικά  και  βόρεια.  Στην  περιοχή  των  Σποράδων  επικρατούν  κατά  κύριο  λόγο  οι
ασβεστολιθικές  εμφανίσεις  κατά θέσεις  με  φλύσχη,  που σχηματίζουν  ενιαίες  σε  βάθος
λιθολογικές  σειρές.  Στη  Σκύρο  και  δευτερευόντως  στη  Σκιάθο  η  γεωλογική  δομή είναι
ιδιαίτερα  πολύπλοκη  με  εμφανίσεις  του  παλαιοζωϊκού  υποβάθρου,  ανθρακικά  του
μεσοζωϊκού  και  επωθήσεις  ποικιλίας  πετρωμάτων  που  προέρχονται  από  αλλόχθονες
σειρές.
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2.5. Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής μελέτης
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Τα  συστήματα  επιφανειακών υδάτων  διακρίνονται  σε  ποτάμια,  λίμνες,  μεταβατικά  και
παράκτια. Στο ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας προσδιορίσθηκαν υδατικά συστήματα για
όλες τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων. Τα συστήματα αυτά απεικονίζονται στον Χάρτη
5, ενώ στον Χάρτη 6 παρουσιάζονται οι τύποι των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και
η σχέση τους με τις βιογεωγραφικές περιοχές στις οποίες εμπίπτει το Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07). Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
ανήκει κατά το μεγαλύτερο τμήμα του στην βιογεωγραφική περιοχή Αιγαίου και Νότιας
Ελλάδας και κατά ένα μικρό τμήμα στην Ιόνια βιογεωγραφική -περιοχή.
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Υπόγεια Υδατικά Συστήματα
Πραγματοποιήθηκε  διάκριση  των  υπογείων  υδατικών  συστημάτων  του  Υδατικού
Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και σε κάθε ένα από αυτά έγινε περιγραφή
του γεωλογικού ‐ υδρογεωλογικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία τους, των πιέσεων
που  δέχονται  και  των  επιπτώσεων  που  συνεπάγονται,  ως  συνέπεια  των  οποίων
παρουσιάζουν μια δεδομένη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση. 

Η  διαδικασία  αυτή  ορίζεται  ως  ‘‘αρχικός  χαρακτηρισμός’’  των  υπόγειων  υδατικών
συστημάτων και εφαρμόσθηκε σε όλα τα συστήματα που διακρίθηκαν στην περιοχή του
Υδατικού  Διαμερίσματος.  Σε  ορισμένα  από  αυτά,  που  διαγνώσθηκαν  σημαντικά
προβλήματα ή τάση επιδείνωσης της ποσοτικής και ποιοτικής τους κατάστασης, ή τέλος
χαρακτηρίζονται  από  αυξημένη  σπουδαιότητα  για  την  τοπική  οικονομία,  ή/και  από
περιβαλλοντική άποψη, ακολούθησε ένα δεύτερο ‐ πληρέστερο επίπεδο προσέγγισης της
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δομής και των διεργασιών του συστήματος, καθώς επίσης των πιέσεων που δέχεται και
των επιδράσεων που αυτές συνεπάγονται.

 Η  διαδικασία  αυτή  ορίζεται  ως  ‘‘περαιτέρω  χαρακτηρισμός’’  των  υπόγειων  υδατικών
συστημάτων  και  προσέδωσε  περισσότερο  αναλυτικά  δεδομένα  χαρακτηρισμού  των
συστημάτων, προκειμένου να μελετηθούν ακριβέστερα οι πιέσεις που υφίστανται και να
προσδιορισθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών.  Συνολικά
οριοθετήθηκαν  σαράντα‐έξι  (46)  υπόγεια  υδατικά  συστήματα  στο  Υδατικό  Διαμέρισμα
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Πίνακας 24), αξιολογώντας όλες τις υδρογεωλογικές δομές
της περιοχής, συνολικής έκτασης 12.330 km2 με μέγιστη και μέση έκταση 944 km2 και 268
km2,  αντίστοιχα.  Για  τα  δεκαοχτώ  (18)  συνολικής  έκτασης  5.135  km2  από  αυτά  έγινε
περαιτέρω χαρακτηρισμός.
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Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ)  και Τεχνητά Υδατικά Συστήματα
(ΤΥΣ) 

Τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ εξυπηρετούν διάφορες ανθρωπογενείς ανάγκες και δραστηριότητες, όπως
είναι η προστασία από τις πλημμύρες, η ταμίευση νερού για άρδευση και υδροδότηση, η
ναυσιπλοΐα  κλπ.  Παράδειγμα  τέτοιων  έργων  είναι  ταμιευτήρες  φραγμάτων  για
διευθετήσεις ποταμών ή για αντιπλημμυρική προστασία, οι αποστραγγιστικές τάφροι για
την αποξήρανση περιοχών κλπ. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, είναι να επιτευχθεί η «καλή
οικολογική  και  χημική  κατάσταση»  των  υδάτων  μέχρι  το  2015.  Το  καλό  οικολογικό
δυναμικό (GEP) είναι  ένας λιγότερο αυστηρός περιβαλλοντικός στόχος σε σχέση με την
καλή οικολογική κατάσταση (GES). 

Παρ’ όλα αυτά δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο
εφαρμογής της Οδηγίας, κυρίως λόγω της σημαντικής καθυστέρησης που καταγράφεται
στην πρόοδο της άσκησης διαβαθμονόμησης.  Στο πλαίσιο της  παρούσας  διαχειριστικής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  --  ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 93



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

περιόδου τα ΙΤΥΣ και ΤΥΣ αντιμετωπίζονται όπως και τα αντίστοιχα φυσικά επιφανειακά
υδατικά συστήματα, δηλαδή ο στόχος είναι η επίτευξη της «καλής οικολογικής και χημικής
κατάστασης». 

Στο ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας προσδιορίσθηκαν οριστικά, πέντε (5) Τεχνητά Υδατικά
συστήματα  (ΤΥΣ)  και  τρία  (3)  Ιδιαιτέρως  Τροποποιημένα  Υδατικά  συστήματα  (ΙΤΥΣ),  σε
σύνολο εκατόν τεσσάρων (104) υδατικών συστημάτων (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά και
παράκτια). Ειδικότερα, αναγνωρίστηκαν ως ΤΥΣ η Τάφρος Λαμίας 1 (GR0718R000204054A),
η  Τάφρος  Λαμίας  2  (GR0718R000204056A),  ο  Σπερχειός  Π.  (Αλαμάνα)  3
(GR0718R000204053A), ο Σπερχειός Π. (Αλαμάνα) 4 (GR0718R000204057A) και η Τάφρος
Μέλανα  (GR0723R000002032A)  και  ως  ΙΤΥΣ  ο  Κηφισός  Π.  (Βοιωτικός)  5
(GR0723R000000031Η).  ο  Μέλας  Π.  1  (GR0723R000002034H)  και  ο  Μέλας  Π.  2
(GR0723R000002033H). Τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά συστήματα και τα Τεχνητά
Υδατικά συστήματα  του ΥΔ Ανατολικής  Στερεάς Ελλάδας,  παρουσιάζονται  στο Χάρτη 9.
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ/ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η  υδροδότηση  της  περιοχής  μελέτης  γίνεται  μέσω  γεωτρήσεων  και  πηγών.  Το  νερό
διανέμεται στα εσωτερικά δίκτυα των κατά τόπους Δ.Κ./ Τ.Κ. μέσω δεξαμενών βαρυτικά ή
με χρήση προωθητικών συγκροτημάτων. 

Τα  υφιστάμενα  δίκτυα  διανομής  της  περιοχής  μελέτης  είναι  αρκετά  παλαιά.  Έκτοτε
γίνονται  τμηματικές αντικαταστάσεις και επεκτάσεις,  όπου υπάρχουν προβλήματα λόγω
παλαιότητας  του δικτύου ή ανάγκη υδροδότησης  νέων περιοχών αντίστοιχα.  Σημαντικό
πρόβλημα  στις  αντικαταστάσεις  δικτύων  αποτελεί  το  έντονο  ανάγλυφο,  η  μεγάλη
διακύμανση στην κατανάλωση μεταξύ καλοκαιρινής και χειμερινής περιόδου καθώς και το
γεγονός ότι δε συνδέονται μεταξύ τους τα δίκτυα όλων των Δ.Κ./ Τ.Κ. με αποτέλεσμα σε
περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία βασική τροφοδοτική υποδομή να γίνεται
διακοπή τροφοδοσίας. 

Οι  περισσότεροι  αγωγοί  του  δικτύου  ήταν  αρχικά  κατασκευασμένοι  από  AC και
σιδηροσωλήνες  διαμέτρων  από  Φ63  έως  και  Φ250.  Οι  νεότερες  επεμβάσεις/
αντικαταστάσεις έχουν γίνει  με αγωγούς από U-PVC και  πολυαιθυλένιο (PE).  Το δίκτυο
αναπτύσσεται κυρίως ακτινωτά (με ελάχιστους βρόγχους), παρά το έντονο ανάγλυφο δεν
είναι  χωρισμένο σε ζώνες και  δεν είναι  πλήρως εφοδιασμένο με συσκευές ελέγχου και
λειτουργίας (δικλίδες, εκκενωτές κλπ). 

Οι βασικές υποδομές υδροδότησης των υπό εξέταση δικτύων είναι οι ακόλουθες:

Περιοχή Περιγραφή θέσης Παροχετεύει
Ισχύς

αντλιών
DN

Αταλάντη Γεώτρηση Κορκορά
Δεξαμενή
Διχταλώνη

1X150HP 250

Αταλάντη Γεώτρηση Μνημείο
Δεξαμενή Υψηλής

Ζώνης
1X90HP 125

Αταλάντη
Γεώτρηση

Καρακάτση
Δεξαμενή Δίδυμη 1X70HP 150

Αταλάντη Δεξαμενή Διχταλώνη

Δεξαμενή
Γιαλόπετρα-

Δεξαμενή Υψηλής
Ζώνης-Δίκτυο

80/80/150

Αταλάντη
Δεξαμενή

Γιαλόπετρα
Δίκτυο 80

Αταλάντη
Δεξαμενή Υψηλής

Ζώνης
Δεξαμενή Δίδυμη,

Δίκτυο
100/150

Αταλάντη Δεξαμενή Δίδυμη
Δεξαμενή Παζάρι,

Δίκτυο
80/150

Αταλάντη Δεξαμενή Παζάρι Δίκτυο 150

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  --  ΣΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 93



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Γουλέμιον
Γεώτρηση Αγίας

Παρασκευής
Δεξαμενή
Διχταλώνη

1X30kW

Γουλέμιον Δεξαμενή Μπεκίρη Δίκτυο 80

Λιβανάτες
Γεώτρηση1 Προφήτη

Ηλία
Δεξαμενή Παζάρι 1X60HP 200

Λιβανάτες
Γεώτρηση2 Προφήτη

Ηλία
Δεξαμενή Παζάρι 1X100HP 225

Λιβανάτες Δεξαμενή Δοκίμη Δίκτυο 125/125

Αρκίτσα
Γεώτρηση1 Αλέξη

Ρέμα Κέδρου
Δεξαμενή Κέδρου

Υδροδότηση
Οικισμού
Κέδρος

(Καλυψώ)
40ΗΡ

150

Αρκίτσα Δεξαμενή Κέδρου Δίκτυο

Υδροδότηση
Οικισμού
Κέδρος

(Καλυψώ)

150

Αρκίτσα Γεώτρηση Πουρνάρα
Δεξαμενή Αλέξη

Ρέμα + γεώτρηση
1X70HP 150

Αρκίτσα
Δεξαμενή Αλέξη
Ρέμα - Γεώτρηση

Δίκτυο 1X30HP 100

Οικισμός
Τρικαίων

Γεώτρηση Μαμάκα
Δεξαμενή
Μαμάκα

1X60kW 140

Οικισμός
Τρικαίων

Δεξαμενή Μαμάκα Δίκτυο 200

Κυπαρίσσι Γεώτρηση Κυπαρίσσι
Δεξαμενή
Κυπαρίσσι

1X50HP 100

Κυπαρίσσι Δεξαμενή Κυπαρίσσι Δίκτυο 125

Τραγάνα
Γεώτρηση Μικρή

(Κάτω)
Δεξαμενή
Τραγάνας

1X50HP 150

Τραγάνα
Γεώτρηση Μεγάλη

(Άνω)
Δεξαμενή
Τραγάνας

1X50HP 100

Τραγάνα Δεξαμενή Τραγάνας Δίκτυο 150/150

Μαλεσίνα
ΑΣ Μαλεσίνας

(Λάριμνα)
Ενδιάμεσο ΑΣ 1X100HP 200

Μαλεσίνα Ενδιάμεσο ΑΣ Δεξαμενή
1X120HP
1Χ300HP

200

Μαλεσίνα Δεξαμενή Δίκτυο 200
Λάρυμνα Γεώτρηση Δεξαμενή Καράλη 1X100HP 150

Μαρτίνο ΑΣ Αρχής + δεξ
ΑΣ Ενδιάμεσο
(ΟΣΜΑΕΣ) +
Δεξαμενή

1X40HP
1Χ50HP

150

Μαρτίνο Γεώτρηση ΑΣ Αρχής + δεξ 1X60HP 150
Μαρτίνο ΑΣ Ενδιάμεσο ΑΣ Κορυφής +δεξ 1X50HP 150
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(ΟΣΜΑΕΣ) + δεξ

Μαρτίνο ΑΣ Κορυφής +δεξ
Δεξαμενή

Προφήτη Ηλία
2X15HP 150

Μαρτίνο
Δεξαμενή Προφήτη

Ηλία
Δίκτυο 150

Μαρτίνο
Γεώτρηση

Κουμάστιλια
Γεώτρηση Παλαιά 1X70HP 125

Μαρτίνο Δεξαμενή Καράλη Δίκτυο 125

Θεολόγος Γεώτρηση Παλαιά
Δεξαμενή
Ενδιάμεση
Θεολόγου

1X50HP 80

Θεολόγος Γεώτρηση Νέα
Δεξαμενή
Ενδιάμεση
Θεολόγου

1X50HP 100

Θεολόγος
Δεξαμενή Ενδιάμεση

Θεολόγου
Δεξαμενή

Θεολόγου, Δίκτυο
100

Θεολόγος Δεξαμενή  Θεολόγου Δίκτυο 100

Προσκυνάς Γεώτρηση Πλατάνια
Δεξαμενή

ΠΡΟΣΚΥΝΑ
1X20HP 50

Προσκυνάς Δεξαμενή Προσκύνά Δίκτυο 80
Βίβος Γεώτρηση Βίβου Δεξαμενή Βίβου 1X10HP 50

Βίβος
Δεξαμενή Βίβου Αγία

Παρασκευή
Δίκτυο 50

Μάζι
Γεώτρηση Άγιος

Νεκτάριος
1X20HP 80

Μάζι Δεξαμενή Δίκτυο 100

Κυρτώνη
Γεώτρηση Κυρτώνης

1
Δεξαμενή
ΚΥΡΤΩΝΗΣ

1X40HP 100

Κυρτώνη
Γεώτρηση Κυρτώνης

2
Δεξαμενή
ΚΥΡΤΩΝΗΣ

1X40HP 100

Κυρτώνη Δεξαμενή Δίκτυο 100
Έξαρχος Γεώτρηση Έξαρχου 1 1X100HP 100
Έξαρχος Δεξαμενή

Καλαπόδι
2 Γεωτρήσεις +

Δεξαμενή με αντλίες

1X40HP
1Χ40HP
1Χ20HP
1Χ60ΗΡ

100/100/125

Καλαπόδι Δεξαμενή 125

Σκάλα
Γεώτρηση +
Δεξαμενή

1X50HP 100/150

Μεγαπλάτανος Γεώτρηση
Δεξαμενή

Μεγαπλάτανος
1X50HP 100

Μεγαπλάτανος Δεξαμενή Δίκτυο 100
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Στις  ανωτέρω  υποδομές  δεν  υπάρχει  εγκατεστημένος  εξοπλισμός  απομακρυσμένου
ελέγχου και παρακολούθησης με αποτέλεσμα να είναι συχνά τα φαινόμενα βλαβών και
θραύσεων  οι  οποίες  ανιχνεύονται  μετά  από  αρκετές  ώρες.  Επιπλέον  η  περιορισμένη
αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών του δικτύου, οι επεκτάσεις των δικτύων, η μικρή
παροχετευτικότητα των τροφοδοτικών αγωγών λόγω των μικρών διατομών και η έντονη
τουριστική κίνηση το καλοκαίρι απαιτούν τη βέλτιστη λειτουργία των υποδομών με σκοπό
την εξασφάλιση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του παρεχόμενου νερού, γεγονός
που  όμως  δε  μπορεί  να  διασφαλιστεί  καθώς  δεν  υπάρχει  εγκατεστημένος  εξοπλισμός
ελέγχου  των  βασικών  παραμέτρων  λειτουργίας  (παροχή,  πίεση,  στάθμη,  λειτουργία
αντλιών κλπ). 

Επιπλέον δεν υπάρχει εγκατεστημένος στο σύνολο των παραπάνω υποδομών εξοπλισμός
μέτρησης των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων ούτε συστήματα αυτόματης χλωρίωσης. Το
νερό από γεωτρήσεις και πηγές δεν παρακολουθείται και δεν απολυμαίνεται επαρκώς με
αποτέλεσμα περιστασιακά να συντρέχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. 

Στα εσωτερικά δίκτυα των Δ.Κ./ Τ.Κ. δεν υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός διαχείρισης
της παροχής και της πίεσης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο της
περιοχής,  δημιουργεί  σημαντικά  προβλήματα  υπερπιέσεων,  αρύθμιστων  παροχών  και
πιέσεων και συχνών θραύσεων και διαρροών. 

Στους  χάρτες  που  ακολουθούν  φαίνονται  οι  θέσεις  των  ανωτέρω  περιγραφόμενων
υποδομών σε επίπεδο Google Earth ανά Δ.Κ./ Τ.Κ.: 
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Στα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται η διασύνδεση των ανωτέρω περιγραφόμενων υποδομών σε κατακόρυφα διαγράμματα ανά Δ.Κ./Τ.Κ.: 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

4.1. Υπολογισμός των απωλειών και του μη τιμολογύμενου νερού 

Πέραν  του  προβλήματος  της  ελλιπούς  παρακολούθησης  του  παρεχόμενου  νερού,
σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται στο υδροδοτικό δίκτυο των υπό εξέταση περιοχών
είναι η μη ύπαρξη κεντρικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των κρίσιμων
παραμέτρων  του  δικτύου  όπως  οι  παροχές,  οι  πιέσεις,  η  ποιότητα  του  νερού  και  οι
λειτουργικές  παράμετροι  των  αντλιών.  Τα  παραπάνω  στοιχεία  αποτελούν  τους  δείκτες
παρακολούθησης και υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και των απωλειών νερού που
είναι η ταυτότητα ενός δικτύου ύδρευσης.

Επιπλέον λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει εγκατεστημένος
εξοπλισμός διαχείρισης της λειτουργίας των αντλιών στις γεωτρήσεις και τα προωθητικά
συγκροτήματα  καθώς  και  κατάλληλη  ζωνοποίηση  με  αποτέλεσμα  πολλά  σημεία  του
δικτύου να μην υδροδοτούνται επαρκώς και σε συνεχόμενη βάση και σε άλλα σημεία του
δικτύου να παρατηρούνται υπερπιέσεις και συχνές θραύσεις (παραλιακό μέτωπο). 

Οι απώλειες νερού μετρώνται σε όγκο απωλειών νερού (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο) και σε
αξία απωλειών νερού (ευρώ ανά εξάμηνο). Η μέση τιμή χρέωσης του νερού λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας των απωλειών νερού.

Βασικό πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης των υπό εξέταση περιοχών είναι ότι δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για το  παρεχόμενο και  το τιμολογούμενο νερό στα δίκτυα καθώς δεν
υπάρχουν εγκατεστημένοι μετρητές παροχής στους υφιστάμενους σταθμούς του δικτύου
ούτε σε κομβικά σημεία. Με σκοπό τον υπολογισμό των απωλειών και τον εντοπισμό του
μεγέθους  του  προβλήματος,  πραγματοποιήθηκε  σύγκριση  των  τιμών  του  παρεχομένου
νερού, όπως αυτό προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, σε σχέση με το τιμολογούμενο
νερό, όπως αυτό προκύπτει από τις καταναλώσεις. 

Η  μέση  ημερήσια  κατανάλωση  νερού  λαμβάνεται  ως  250  l  /  κάτοικο  /  ημέρα,
προσαυξημένη κατά 20% για κάλυψη λοιπών οικιακών αναγκών. Για τον υπολογισμό της
μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης λαμβάνεται υπόψη συντελεστής αιχμής ο οποίος είναι λ
= 2,5 για  το Δήμο  Λοκρών  ,  όπου  υπάρχει  έντονη  τουριστική  κίνηση  κατά  το
καλοκαίρι. Βάση των ανωτέρω οι μέγιστες ημερήσιες καταναλώσεις είναι Qmax = 2,5 * 250
* 1,2 = 750 l / κάτοικο / ημέρα.

Οι συνολικές ανάγκες ανά ημέρα υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
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 Vημ ο απαιτούμενος ημερήσιος όγκος

 q η ειδική κατανάλωση ανά κάτοικο ανά ημέρα
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 α το ποσοστό απωλειών

 π ο πληθυσμός 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν οι ακόλουθες ημερήσιες καταναλώσεις :

Δήμος Πληθυσμός Ημερήσιες Καταναλώσεις

Λοκρών 24.611 ~18.500 m3/ ημέρα
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ~18.500,00 m3/ ημέρα
ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ~770,00 m3/ ώρα
ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ ~214,00 lt/ sec

Από  τα  δεδομένα  αυτά  και  το  συνδυασμό  τους  με  τις  τιμολογήσεις  προέκυψε  το
προσεγγιστικό ποσοστό απωλειών μεταξύ παρεχόμενου και τιμολογούμενου νερού για
το Δήμο Λοκρών ,το οποίο προσεγγίζει σε ετήσια βάση το πενήντα εννέα τοις εκατό (~ 59
%). 

Η  τιμή  αυτή  κρίνεται  ιδιαίτερα  υψηλή  για  τα  σύγχρονα  δεδομένα  και  η  διεθνής
βιβλιογραφία κατατάσσει τα εν λόγω δίκτυα στην κατηγορία των δικτύων ύδρευσης που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος των διαρροών. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός πως την καλοκαιρινή περίοδο το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού στις υπό
εξέταση περιοχές προσεγγίζει  ή και ξεπερνά  το εξήντα τοις εκατό (~ 60 %). Το ποσοστό
αυτό κρίνεται ανησυχητικά υψηλό καθώς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το ανεκτό
επίπεδο απωλειών σε ένα δίκτυο με τα χαρακτηριστικά σαν αυτά της μελέτης θα πρέπει να
είναι μεταξύ 25-30%. 

Η υφιστάμενη λειτουργία του δικτύου δε διαφυλάσσει,  δεν προστατεύει το περιβάλλον
και δεν προωθεί την αποδοτικότητα των πόρων ενώ οδηγεί σε κατασπατάληση των πόρων
με άμεση συνέπεια την μη εξασφάλιση της ποσοτικής επάρκειας τους καλοκαιρινούς μήνες
και πιο συγκεκριμένα τις περιόδους αιχμής καθώς η μικρή χωρητικότητα των δεξαμενών σε
συνάρτηση με το υψηλό επίπεδο απωλειών και τη συγκεκριμένη παραγωγική δυνατότητα
των  γεωτρήσεων  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  να  προκύπτουν  σημαντικά  προβλήματα
τροφοδοσίας. 

4.2. Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων του παρεχόμενου νερού

Πέραν του προβλήματος του αυξημένου επιπέδου απωλειών (μη τιμολογούμενου νερού),
στα  δίκτυα  ύδρευσης  των  υπό  εξέταση  περιοχών  υπάρχει  σημαντικό  πρόβλημα  στην
παρακολούθηση  της  ποιότητας  του  παρεχόμενου  νερού  καθώς  δεν  υπάρχει
εγκατεστημένος εξοπλισμός συνεχούς μέτρησης των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων με
δυνατότητα αυτόματης χλωρίωσης σε όλες τις τροφοδοτικές υποδομές. Πιο συγκεκριμένα
το  νερό  που  παρέχεται  στο  δίκτυο  μέσω  των  δεξαμενών  σε  μερικές  περιπτώσεις
παρουσιάζει  προβλήματα  οσμής,  θολότητας  ενώ  το  επίπεδο  του  χλωρίου  δεν  είναι
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σταθερό και  σε πολλές περιπτώσεις υπολείπεται  του απαιτούμενου,  με αποτέλεσμα να
συντρέχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. 

Στις δεξαμενές του δικτύου δε γίνεται παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του
νερού,  ούτε  επιπλέον  χλωρίωση  (όπου  και  αν  αυτό  απαιτείται)  με  αποτέλεσμα  το
διοχετευόμενο προς πόση νερό να μην είναι σταθερής ποιότητας χωρίς να υπάρχει κάποιος
μηχανισμός  άμεσης  και  πραγματικού  χρόνου  παρακολούθησης  και  ενημέρωσης  της
Υπηρεσίας στην περίπτωση που το αντλούμενο νερό έχει χαρακτηριστικά διαφορετικά από
τα επιθυμητά.

Η ανυπαρξία εξοπλισμού παρακολούθησης είναι μείζον πρόβλημα στα υπό εξέταση δίκτυα
καθώς υπό την υφιστάμενη λειτουργία των δικτύων ελλοχεύουν σημαντικά προβλήματα
που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και δε
διασφαλίζεται  η  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  η  απαίτηση  λήψης  μέτρων
προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή.

Τέλος  λόγω της  παλαιότητας  του  δικτύου είναι  συχνά τα  φαινόμενα υποβάθμισης  των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού από τις δεξαμενές μέχρι τις καταναλώσεις. Για την
αποφυγή  φαινομένων  υπέρβασης  των  κρίσιμων  ποιοτικών  παραμέτρων  είναι
επιβεβλημένη η εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης των κρίσιμων φυσικοχημικών
παραμέτρων.

4.3. Κατηγοριοποίηση των υπό εξέταση δικτύων 

Σύμφωνα με τη  διεθνή βιβλιογραφία και  την  κατηγοριοποίηση των δικτύων βάσει  των
ποιοτικών και λειτουργικών τους χαρακτηριστικών κατά την IWA και λαμβάνοντας υπόψη
τις φυσικές απώλειες τα δίκτυα των υπό εξέταση περιοχών ανήκουν στην κατηγορία D των
ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται
τρομερά αναποτελεσματική χρήση των πόρων. Τα προγράμματα μείωσης των διαρροών
είναι επιτακτικά και υψηλής προτεραιότητας (Κατηγορία D). 

Η κατάταξη αυτή των υπό εξέταση δικτύων σε αυτές τις κατηγορίες καθιστά προφανές ότι
είναι επιτακτική η ανάγκη για λήψη μέτρων μείωσης των διαρροών στο σύστημα.

Η μελέτη των δικτύων και  η  ανάλυση των  υφιστάμενων δεδομένων έδειξε  ότι  για  τον
υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και  των δεικτών απόδοσης  έγιναν παραδοχές  που
αφορούσαν δεδομένα που η Υπηρεσία δε διαθέτει (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
λειτουργίας των υποδομών). Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική και άμεση την ανάγκη
καλύτερης καταμέτρησης και καταγραφής των ζωτικών για τη λειτουργία του δικτύου και
τη σωστή αξιολόγησή του δεδομένων.

Από  τη  μελέτη  των  δεικτών  απόδοσης  προκύπτει  ότι  οι  μεγαλύτερες  απώλειες
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών που είναι και εκείνο στο οποίο
παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση.
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Το  σημαντικότερο  ίσως  πρόβλημα  που  σχετίζεται  με  τα  ιδιαίτερα  αυξημένα  επίπεδα
διαρροών έχει να κάνει με την απουσία εξοπλισμού μέτρησης και παρακολούθησης των
κρίσιμων  παραμέτρων  παροχής/  πίεσης/  ποιότητας  σε  βασικές  υποδομές  του  δικτύου
υδροδότησης, σε επιλεγμένα εσωτερικά σημεία του δικτύου καθώς και ακριβής μέτρηση
της κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου (τελικοί καταναλωτές) με σκοπό τον ακριβή
υπολογισμό  του  υδατικού  ισοζυγίου,  τον  έλεγχο  των  διαρροών,  την  συνεχή
παρακολούθηση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και τη εξασφάλιση της λειτουργίας
του δικτύου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Υ2/2600/2001  & Υ.Α.  ΔΥΓ2/Γ.Π.  οικ
38295/2007.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  υποδομών  ύδρευσης  και  τις  παρακολούθησης  των
κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας σε υποδομές του εξωτερικού δικτύου καθώς και στο
εσωτερικό  δίκτυο  διατίθενται  πληθώρα  τεχνολογικών  εργαλείων  και  εφαρμογών  που
έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δικτύων οι οποίες παρατίθενται
στη συνέχεια:

5.1. Εγκατάσταση σταθμών ελέγχου στις βασικές υποδομές τροφοδοσίας του δικτύου
(γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές).

Οι  σύγχρονες  πρακτικές  στη  διαχείριση  των  δικτύων  ύδρευσης  επιβάλλουν  τον  ορθό
προγραμματισμό και βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας / ενίσχυσης του συστήματος μέσω
των  γεωτρήσεων,  των  αντλιοστασίων  και  των  δεξαμενών.  Το  βασικό  μέσο  για  την
υλοποίηση του εγχειρήματος είναι η εγκατάσταση οργάνων για τη συνεχή μέτρηση της
παροχής, της στάθμης και της ποιότητας νερού στις δεξαμενές, καθώς και της πίεσης των
αντλιών. Κάθε υποδομή μπορεί να αναβαθμιστεί σε ολοκληρωμένο σταθμό ελέγχου της
τροφοδοσίας,  με  πρόβλεψη  για  απομακρυσμένο  έλεγχο  και  χειρισμό  του  συστήματος
(remote control).  Οι μονάδες αυτόματου ελέγχου που ενσωματώνονται στους σταθμούς
επιτρέπουν  την  καλύτερη  επίβλεψη  του  συνολικού  δικτύου  και  δίνουν  τη  δυνατότητα
διαχείρισης της παροχετευτικότητας. 

Στα  αντλιοστάσια  και  τις  γεωτρήσεις  εγκαθίστανται  μονάδες  ελέγχου  στροφών  των
ηλεκτροκινητήρων  των  αντλιών  (Inverters),  ούτως  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  ομαλή
εκκίνηση  των  αντλιών  και  να  αποφεύγονται  ή  να  ομαλοποιούνται  τυχόν  υδραυλικά
πλήγματα. Πραγματοποιώντας μείωση στροφών του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας σε ένα
αντλιοστάσιο, υπάρχει πολλαπλό όφελος. Η μείωση αυτή συνεπάγεται μειωμένες τριβές
στο  δίκτυο  και  άρα  μειωμένο  πλασματικό  μανομετρικό  ύψος,  το  οποίο  οδηγεί  σε
εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερες πιέσεις λειτουργίας του δικτύου. Προφυλάσσεται
έτσι  το  δίκτυο  από  αναίτιες  υπερπιέσεις,  οι  οποίες  οδηγούν  σε  θραύσεις,  διαρροές,
καταπόνηση αγωγών και μείωση του προσδόκιμου χρόνου ζωής του δικτύου.
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Όπως  προαναφέρθηκε,  η  βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  δικτύου
ύδρευσης προϋποθέτει την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου σε όλες
τις  δεξαμενές,  τις  γεωτρήσεις  και  τα  αντλιοστάσια  με  σκοπό  την  απομακρυσμένη
παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων αλλά και τη δυνατότητα τηλεχειρισμού. 

 Η  παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή,  πίεση,  στάθμη,  ποιοτικά
χαρακτηριστικά,  λειτουργία  αντλιών  κλπ)  σε  όλο  το  δίκτυο,  μέσω  της  εγκατάστασης
συστημάτων αυτοματισμού με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), δημιουργεί
το  απαραίτητο  υπόβαθρο παρακολούθησης  των απωλειών  του δικτύου και  παρέχει  τα
απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου. 

5.2. Εγκατάσταση σταθμών εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του
εσωτερικού δικτύου

Στο  ίδιο  πλαίσιο  της  βέλτιστης  διαχείρισης  των  δικτύων  ύδρευσης,  έχουν  αναπτυχθεί
συστήματα για την εξελιγμένη διαχείριση των πιέσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου
(κεφαλές  πιεζομετρικών  ζωνών)  μέσω  πιεζοθραυστικών  δικλείδων  και  ηλεκτρονικών
διατάξεων που ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία της PRV ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες  του  δικτύου.  Τα  δεδομένα  των  μετρήσεων  συλλέγονται  απευθείας  μέσω
τηλεμετρικών καταγραφικών τιμών (Data Loggers), τα οποία αποθηκεύουν τις μετρούμενες
τιμές  και  τις  αποστέλλουν  σε  μια  κεντρική  βάση  δεδομένων.  Στις  τιμές  αυτές
περιλαμβάνονται και ακραίες τιμές συναγερμού (thresholds), οι οποίες ορίζονται από τους
διαχειριστές του συστήματος. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το κυριότερο βήμα για τη μείωση και τον
έλεγχο  των  διαρροών είναι  η  άρση  των  αιτιών  που τις  προκαλούν.  Η  αυξημένη πίεση
λειτουργίας  ενός  δικτύου  είναι  από  τους  κυριότερους  παράγοντες  που  προκαλούν  ή
επιδεινώνουν μία διαρροή. Το γεγονός αυτό καθίσταται προφανές όταν αναλογιστούμε ότι
οι  περισσότερες  διαρροές  σε  ένα δίκτυο ύδρευσης  εμφανίζονται  κατά  τη  διάρκεια  της
νύχτας, όταν η πίεση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης αυξάνεται δραματικά, λόγω της
μειωμένης ζήτησης νερού από τους καταναλωτές.

Τα οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα. Η διαχείριση της
πίεσης σε ένα δίκτυο ύδρευσης επιφέρει μείωση των διαρροών λόγω μείωσης της πίεσης
λειτουργίας και άρα ελαχιστοποίηση των αστοχιών και θραύσεων. Παράλληλα, μειώνεται
σημαντικά  το  φαινόμενο  της  κόπωσης  των  σωληνώσεων,  που  οφείλεται  στις  μεγάλες
διαφορές πιέσεων κατά τη λειτουργία. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η ελεγχόμενη πίεση
κατά τις νυχτερινές ώρες μειώνει το ποσοστό των διαρροών, που οφείλονται σε διαρροές
συναρμογών  υδραυλικών  εξαρτημάτων,  ή  διαρροές  μικρού  διαμετρήματος.  Σε  πολλές
περιπτώσεις,  η  πλειοψηφία  των  διαρροών  σε  ένα  δίκτυο  ύδρευσης  αποτελείται  από
διαρροές τέτοιου τύπου.
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5.3. Εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης πίεσης ή/ και ποιότητας σε επιλεγμένα
σημεία του εσωτερικού δικτύου

Σε  συγκεκριμένες  κομβικές  θέσεις  του  εσωτερικού  δικτύου  θα  πρέπει  να  υπάρχει  η
δυνατότητα  απομακρυσμένης  παρακολούθησης  των  κρίσιμων  τιμών  πίεσης  ή/  και
ποιοτικών χαρακτηριστικών με δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση που οι μετρούμενες
τιμές ξεπεράσουν ένα ορισμένο όριο. Μέσω της συγκεκριμένης προσθήκης θα παρέχεται η
δυνατότητα στην Υπηρεσία να ενημερώνεται άμεσα σχετικά με κρίσιμες καταστάσεις όπως
υπερπιέσεις, θραύσεις, διαρροές κλπ. 

Οι  θέσεις  αυτές  εντοπίζονται  σε  σημεία  του  εσωτερικού  δικτύου  στα  οποία  είτε
παρατηρούνται  φαινόμενα  χαμηλών  ή  υψηλών  πιέσεων  λόγω  ανάγλυφου  ή  λόγω
συγκεκριμένης λειτουργίας του δικτύου, είτε παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης των
ποιοτικών  παραμέτρων  του  νερού,  είτε  αποτελούν  σημεία  ιδιαίτερου  υγειονομικού
ενδιαφέροντος όπως σχολεία κλπ. 

Η συμβολή των συγκεκριμένων σταθμών είναι καθοριστική για τον έλεγχο των διαρροών
και  την  παρακολούθηση  της  ορθολογικής  λειτουργίας  των  εσωτερικών  δικτύων.  Η
καθημερινή καταμέτρησης της πίεσης ή/ και της ποιότητας καθ' όλο το εικοσιτετράωρο
δύναται να αποστέλλεται σε κεντρικό σταθμό ελέγχου και επεξεργασίας σημάτων μαζί με
άλλα στοιχεία, ώστε να γίνεται περαιτέρω επεξεργασία και να λαμβάνονται αποφάσεις για
τη διαχείριση του δικτύου στην κατεύθυνση της μείωσης των απωλειών σε πόσιμο νερό.

Το όφελος  από τη  δυνατότητα  αυτή εντοπίζεται  επίσης και  στο  γεγονός ότι  μπορεί  να
πραγματοποιείται  ακριβέστερη προσέγγιση της καμπύλης προσδιδόμενης πίεσης σε ένα
δίκτυο με ταυτόχρονη εξασφάλιση της επάρκειας της πίεσης ακόμη και στα δυσμενέστερα
σημεία (κρίσιμα σημεία).  Ουσιαστικά, τα συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα της
μικρο-ρύθμισης  της  καμπύλης  της  προσδιδόμενης  πίεσης  επιτρέποντας  παράλληλα  τη
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μείωσης των διαρροών και τη βελτίωση του υδατικού
ισοζυγίου.

Οι δυνατότητες αυτές οδηγούν στην αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου μειώνοντας
δραστικά  τις  απώλειες  νερού  και  το  κόστος  λειτουργίας  των  αντλιοστασίων  και  κατ'
επέκταση του συνολικού δικτύου (μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης).

5.4. Εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης και ενεργού εντοπισμού διαρροών

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο πλέον δόκιμος και αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης είναι με τη διενέργεια ενεργού ελέγχου διαρροών (active
leakage  control).  Η  μέθοδος  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  διαχείρισης  του  δικτύου  και
ολοκληρώνει  τις  προσπάθειες  ενός  οργανισμού  ύδρευσης  για  την  καταπολέμηση  των
διαρροών,  την  απώλεια  υδατικών  πόρων  και  την  υποβάθμιση  της  ποιότητας  του
παρεχόμενου νερού. 
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Το  νερό που χάνεται  από  τις  διαρροές  ενός  δικτύου  πολλαπλασιάζεται  όταν  δεν  είναι
γνωστή η ύπαρξη της εκάστοτε διαρροής, ή όταν η ενημέρωση γίνεται με μεγάλη χρονική
καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό καθιστά σαφή τα προτερήματα ενός συστήματος διαρκούς
ελέγχου του δικτύου με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και συναγερμού σε περίπτωση
ανίχνευσης διαρροής.

Ο εξοπλισμός ελέγχου διαρροών μέσω διατάξεων ακουστικής καταγραφής συλλαμβάνει σε
καθημερινή βάση ήχους προερχόμενους από διαρροές, τους αναλύουν, τους αξιολογούν
και επικοινωνούν αυτόματα με κάποιο κεντρικό σύστημα αξιολόγησης ενημερώνοντας για
την ύπαρξη κάποιας διαρροής αμέσως όταν αυτή εκδηλωθεί. Οι σταθμοί αυτοί μπορούν να
είναι αυτόνομοι και να καλύπτουν κρίσιμα σημεία του δικτύου (περιστασιακής ή μόνιμης
τοποθέτησης). Ανάλογα με τη στατιστική ανάλυση των εμφανιζόμενων διαρροών σε κάθε
περιοχή,  οι  σταθμοί  μπορούν  να  μετεγκαθίστανται  σε  άλλα σημεία  του δικτύου,  όπου
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. 

Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει σύγχρονος φορητός εξοπλισμός ηχητικού εντοπισμού (ακουστικά
γαιόφωνα), ψηφιακοί συσχετιστές και διατάξεις επισκόπησης αγωγών οι οποίες δρώντας
συμπληρωματικά με τις διατάξεις ακουστικής καταγραφής μπορούν να οδηγήσουν άμεσα
και με απόλυτη ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης της διαρροής. 

Ο σημειακός εντοπισμός διαρροών οδηγεί αντίστοιχα σε σημειακές επεμβάσεις κατά μήκος
του  δικτύου,  και  περιορίζει  την  ανάγκη  για  εξ’  ολοκλήρου  αντικατάσταση  αγωγών  ή
τμημάτων του δικτύου ύδρευσης. Το γεγονός αυτό αυξάνει το μέσο όρο ζωής του δικτύου,
και  κατ’  επέκταση  αυξάνει  το  μέσο  όρο  ζωής  των  επενδύσεων  του  Δήμου  Λοκρών.
Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η ελαχιστοποίηση των έργων αντικατάστασης του
δικτύου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πτυχή της οικονομικής εξυγίανσης ενός παρόχου
νερού. Άλλωστε η μείωση των διαρροών συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της πλασματικής
ζήτησης,  και  άρα οδηγεί  σε μείωση ή καθυστέρηση των απαιτούμενων ενισχύσεων και
βελτιώσεων  του  δικτύου  ύδρευσης  που  τυχόν  θα  απαιτούσε  η  αυξημένη  ζήτηση.
Παρατείνεται δηλαδή η ζωή των υφιστάμενων επενδύσεων και υποδομών του δικτύου.

Ο σημειακός  εντοπισμός  των  διαρροών,  και  μάλιστα με  άμεση ειδοποίηση  του  φορέα
ύδρευσης  για  την  εκδήλωση διαρροής  σε  συγκεκριμένο σημείο,  αποτελεί  το  τελευταίο
αλλά  πλέον  σημαντικό  βήμα  για  την  παρακολούθηση  των  διαρροών  αλλά  και  την
ελαχιστοποίησή  τους.  Ο  σημειακός  εντοπισμός  υπό  την  έννοια  της  υπόδειξης  του
συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο υφίσταται μία παλαιά διαρροή ή εκδηλώθηκε μία νέα,
αποτελεί  πολύ  σημαντικό  παράγοντα  αναφορικά  με  την  ταχύτητα  επέμβασης  για  την
επιδιόρθωσή της.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

6.1. Γενικά

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εγκατάσταση ενός συστήματος συνολικής διαχείρισης
του δικτύου ύδρευσης  του Δήμου Λοκρών το  οποίο  παρουσιάζει  ελλειμματικό υδατικό
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ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας
ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Ο
τύπος  των  επιλεγμένων  σταθμών  ελέγχου  και  του  εξοπλισμού  που  θα  εγκατασταθεί
παρουσιάζονται στη συνέχεια:

 Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  Πενήντα  έξι  (56)  Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων
(ποιοτικά χαρακτηριστικά,  παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες
κρίσιμες παραμέτρους)στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου. 

 Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  Δώδεκα  (12)  Σταθμών
Διαχείρισης  Πίεσης  (Σ.Δ.Π.) για  την  παρακολούθηση  και  δραστική  μείωση  των
απωλειών του εσωτερικού δικτύου μέσω της ρύθμισης της πίεσης σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες του δικτύου σε επιλεγμένες πιεζομετρικές ζώνες. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έντεκα (11) Σταθμών Μέτρησης
Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης σε
επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

 Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  Έξι  (6)  Τοπικών  Σταθμών
Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) για την παρακολούθηση των παραμέτρων
των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου
ύδρευσης.

 Προμήθεια  Φορητών  Σταθμών  Ελέγχου  (Φ.Σ.Ε.), για  τον  ενεργό  εντοπισμό
διαρροών, την παρακολούθηση της ποιότητας και την επισκόπηση αγωγών. 

 Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  θέση  σε  λειτουργία  Ενός  (1)  Κεντρικού  Σταθμού
Ελέγχου  (Κ.Σ.Ε.) ο  οποίος  περιλαμβάνει  εξοπλισμό  (Hardware)  και  λογισμικά
(Software) για τη συνολική διαχείριση του δικτύου, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε
υφιστάμενο χώρο γραφείων. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και

 Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν
προηγούμενα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποιότητας και τη μείωση των
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λοκρών θα επιτρέψει στην Υπηρεσία τη χάραξη
μίας ορθολογικής πολιτικής διαχείρισης των υφισταμένων υποδομών του, ενώ θα είναι σε
θέση να παρέχει στους Δημότες υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. 

6.2. Επιδιωκόμενοι στόχοι της προτεινόμενης πράξης 
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Οι  επιδιωκόμενοι  στόχοι  του  Δήμου  μέσω  της  εγκατάστασης  του  ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης είναι:

 Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για την καταγραφή του
συνόλου των μετρούμενων τιμών ποιοτικών χαρακτηριστικών, στάθμης, παροχής,
πίεσης κλπ σε 24ώρη βάση, 

 να  εξασφαλίσει  την  τηλεμετάδοση  των  δεδομένων  και  τον  τηλεχειρισμό  των
συστημάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την αυτόματη
ρύθμισή τους ανάλογα με τις καταστάσεις που ισχύουν κάθε φορά,  

 Να  εφαρμόσει  τις  διεθνώς  αποδεκτές  πρακτικές  βασικής  απολύμανσης  μέσω
ολοκληρωμένων  και  αυτόματων  συστημάτων  χλωρίωσης  στις  δεξαμενές  του
δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με
την  ποιότητα  νερού ανθρώπινης  κατανάλωσης,  όπως ενσωματώθηκε στο  εθνικό
μας δίκαιο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 & Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007.

 Να διασφαλίσει την αναγνώριση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων
του παρεχόμενου νερού προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση
και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών,

 Να  αξιολογήσει  την  υλοποίηση  και  επάρκεια  των  μεθοδολογικών  προτύπων  σε
ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις,

 Να εγκαταστήσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για την διασφάλιση της ποιότητας
του  νερού  με  ταυτόχρονη  ανάπτυξη  του  αισθήματος  εμπιστοσύνης  στους
καταναλωτές και αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό
αλλά και στους φορείς διαχείρισης του,

 Να διαχειριστεί με σύγχρονο τρόπο την πίεση των εσωτερικών δικτύων μέσω της
εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης και της ταυτόχρονης παρακολούθησης της πίεσης
και της παροχής. 

 Να εντοπίζει άμεσα και με απόλυτη ακρίβεια την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο και
να ελαχιστοποιήσει το χρόνο απόκρισης και την ποσότητα του διαρρέοντος νερού,

 Να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τα κρίσιμα χαρακτηριστικά (παροχή - πίεση) που
εξασφαλίζουν την ποσοτική επάρκεια του δικτύου,

 Να  μειώσει  δραστικά  το  ποσοστό  του  μη  τιμολογούμενου  νερού  και  τις
πλασματικής ζήτησης, 

 Να εντοπίσει και να μειώσει τις αφανείς διαρροές στο δίκτυο καθώς και να επιλύσει
τα προβλήματα που τις δημιουργούν βέλτιστα σενάρια λειτουργίας του δικτύου και
επιλέγοντας ανάλογα με την κάθε περίοδο το βέλτιστο σενάριο λειτουργίας και
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 Να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του δικτύου μειώνοντας τις ποσότητες του νερού
που αντλούνται από τις γεωτρήσεις και το κόστος λειτουργίας τους.

Ειδικότερα θα επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους
απομακρυσμένους σταθμούς τα εξής δεδομένα:

 Στάθμες και παροχές δεξαμενών,

 Πιέσεις και Παροχές αγωγών σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και εσωτερικά σημεία
του δικτύου,

 Ποιοτικά  χαρακτηριστικά  νερού  στις  δεξαμενές  του  δικτύου  αλλά  και  σε
επιλεγμένες θέσεις στο δίκτυο ύδρευσης,

 Ηλεκτρικά μεγέθη ενεργών στοιχείων (αντλίες),

 Καταστάσεις λειτουργίας ενεργών στοιχείων (ON-OFF, βλάβες θερμικών, διακοπές
ρεύματος κτλ), 

 Καταναλώσεις και συναγερμούς στις απολήξεις του δικτύου (τελικοί καταναλωτές)
και

 Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.

Ειδικότερα η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου το οποίο αποτελείται από
τον Κεντρικό Σταθμό, τους Τοπικούς Σταθμούς όλων των τύπων, το επικοινωνιακό
δίκτυο και τους Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου διαρροών.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων και
στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και  την ορθή
λειτουργία των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών ελέγχου, καθώς επίσης και της
προγραμματιζόμενης μονάδος ελέγχου ή του τηλεμετρικού καταγραφικού του κάθε
σταθμού.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του κεντρικού
σταθμού εποπτείας και ελέγχου που περιλαμβάνει τους κύριους διακομιστές του
συστήματος, καθώς επίσης και του απαραίτητου εξοπλισμού.

 Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου επικοινωνιακού εξοπλισμού για
τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που περιλαμβάνει διαχειριστές, ιστούς,
κεραίες και καλώδια, καθώς επίσης και την απαραίτητη αντικεραυνική προστασία.

 Το σύνολο των εργασιών όπου αυτές απαιτούνται για την παροχή ισχύος σε πίνακες
ελέγχου, τη διασύνδεση νέων και υφιστάμενων πινάκων, τις καλωδιώσεις οργάνων
και αισθητηρίων, την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού, την ορθή γείωση
του  προς  εγκατάσταση  εξοπλισμού,  την  κατασκευή  φρεατίων  και  λοιπών
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οικοδομικών εργασιών όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση μετρητών παροχής
και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των απαραίτητων υδραυλικών εργασιών. 

 Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας τόσο
των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού και του δικτύου
επικοινωνιών.

 Την  παράδοση  της  πλήρους  τεκμηρίωσης,  των  τεχνικών  φυλλαδίων  και
ηλεκτρολογικών σχεδίων του συνολικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς επίσης
και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στο νέο σύστημα.

 Την  δοκιμαστική  λειτουργία  του  ολοκληρωμένου  συστήματος  και  την  εγγύηση
ορθής λειτουργίας αυτού.

 Το  ολοκληρωμένο  σύστημα  ελέγχου  θα  παραδοθεί  σε  πλήρη  αποδοτική  και
αξιόπιστη  λειτουργία  ως  λύση  με  το  κλειδί  στο  χέρι  (turn  key  solution),  για  το
σύνολο της προμήθειας.

6.3. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά συνολικού συστήματος

Το σύνολο των προγραμματιζόμενων μονάδων ελέγχου οι οποίες θα εγκατασταθούν στις
υποδομές  του  εξωτερικού  δικτύου  (δεξαμενές,  αντλιοστάσια  και  γεωτρήσεις)  θα  είναι
ιδίου τύπου και σειράς για το σύνολο των σταθμών, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
εναλλαξιμότητας αλλά και ενιαίας διαχείρισης των ανταλλακτικών. Επίσης θα πρέπει να
διαθέτουν  τη  δυνατότητα  προσθαφαίρεσης  καρτών για  την προσθήκη μελλοντικά  νέων
στοιχείων ελέγχου, αλλά και κατάλληλες θύρες για προγραμματισμό και επικοινωνία με
τον επικοινωνιακό εξοπλισμό.

Το σύνολο των καταγραφικών τιμών και των διατάξεων εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης οι
οποίες  θα  εγκατασταθούν  στις  υποδομές  του  εσωτερικού  δικτύου  (σημεία  διαχείρισης
πίεσης)  θα  είναι  ιδίου  τύπου  και  σειράς  για  το  σύνολο  των  ομοειδών  σταθμών,
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαξιμότητας αλλά και ενιαίας διαχείρισης των
ανταλλακτικών. 

Το σύνολο των αισθητηρίων και οργάνων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση
της  προμήθειας  θα  διαθέτουν  ικανοποιητικό  βαθμό  προστασίας  από  τις  εξωτερικές
συνθήκες, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του κλίματος της περιοχής και να χρησιμοποιούν
αναλογικά σήματα εξόδου/ οδήγησης 0-10V ή 4-20mA ή ψηφιακές εξόδους. 

Τα  υπολογιστικά  συστήματα  τα  οποία  θα  εγκατασταθούν  θα  πρέπει  να  διασφαλίζουν
επάρκεια ανταλλακτικών, αλλά και δυνατότητες αναβάθμισης. Τα λογισμικά τα οποία θα
τα  συνοδεύουν  θα  πρέπει  να  είναι  τελευταίας  γενιάς  με  τις  απαραίτητες  άδειες  για
μελλοντικές αναβαθμίσεις και αναβαθμίσεις ασφαλείας.
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Για την επίτευξη του επικοινωνιακού δικτύου λόγω της μορφολογίας της περιοχής, αλλά
και  λόγω  των  πολύ  μεγάλων  αποστάσεων  οι  οποίες  πρέπει  να  καλυφθούν,  θα
χρησιμοποιηθεί  η  λύση  της  ασύρματης  επικοινωνίας  βασισμένης  σε  δίκτυα  κινητής
τηλεφωνίας (4G/3G/GPRS).

6.4. Κεντρικός σταθμός ελέγχου

Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί
σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων του Δήμου. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα
αναπτυχθεί σύστημα εξυπηρετητών (server) στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες
εφαρμογές.  Επίσης  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  διαχείρισης
επικοινωνιών,  ο  οποίος  θα  συγκεντρώνει  το  σύνολο  των  δεδομένων  από  τους
απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για την ορθή
και αδιάλειπτη λειτουργία του. Ειδικότερα ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα αποτελείται
από τα ακόλουθα:

 Έναν (1) κεντρικό εξυπηρετητή (server) της εφαρμογής εποπτείας και ελέγχου, με
οθόνη και παρελκόμενα,

 Ένα (1) Rack που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός,

 Δύο (2) οθόνες εποπτικής παρακολούθησης του συστήματος,

 Μία  (1)  μονάδα  αδιάλειπτης  παροχής  (UPS)  για  την  προστασία  του
προαναφερθέντος εξοπλισμού,

 Επικοινωνιακό εξοπλισμό ΚΣΕ,

 Την εφαρμογή τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου (SCADA),

 Το λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφικών, 

 Το λογισμικό εντοπισμού διαρροών,

 Το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας,

 Τη  βάση δεδομένων για  την  αποθήκευση των  συλλεγόμενων πληροφοριών,  τον
επικοινωνιακό εξοπλισμό και τα απαραίτητα παρελκόμενα (software και hardware).

Το  λογισμικό  SCADA  θα  χρησιμοποιείται  για  την  εποπτική  παρακολούθηση  και  τον
τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων από αυτούς. Το
λογισμικό  SCADA  θα  είναι  το  βασικό  εργαλείο  παρακολούθησης  της  λειτουργίας  του
δικτύου ύδρευσης και διενέργειας επεμβάσεων από τους χειριστές. 
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To  SCADA  θα  παρουσιάζει  τα  δεδομένα  σε  γραφικές  οθόνες  σχεδιασμένες  και
διαμορφωμένες  κατάλληλα  για  τις  ανάγκες  του  παρόντος  έργου.  Τα  συλλεγόμενα
δεδομένα θα καταγράφονται σε τακτική βάση στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστικών
συστημάτων. Αναλογικές τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια θα εμφανίζονται
χρωματισμένες αντίστοιχα (πχ κόκκινο ή κίτρινο) με τη μορφή συναγερμού, συνοδευόμενες
από την ημερομηνία, την ώρα και τον απομακρυσμένο σταθμό στον οποίο εμφανίστηκαν.
Το σύνολο των συλλεγόμενων τιμών θα εμφανίζεται  υπό τη  μορφή διαγραμμάτων και
πινάκων για την παρακολούθηση και τη δημιουργία αναφορών.

Η εφαρμογή θα είναι  διαβαθμισμένη σε  διαφορετικά  επίπεδα αρμοδιοτήτων  για  κάθε
ομάδα χειριστών – χρηστών,  τα οποία θα γίνονται  αντιληπτά με τη  χρήση κατάλληλου
username και κωδικού. Κάθε χειριστής αναλόγως των δικαιωμάτων πρόσβασης που του
αντιστοιχούν θα μπορεί με τη χρήση mouse να εναλλάσσεται μεταξύ των γραφικών οθονών
του συστήματος και να παρακολουθεί ή και να επεμβαίνει στην λειτουργία του συνολικού
συστήματος ή μεμονωμένων σταθμών αλλάζοντας διάφορες λειτουργικές παραμέτρους.

Η  αρχική  οθόνη  του  SCADA  θα  εμφανίζει  το  σύνολο  των  απομακρυσμένων  σταθμών
κατανεμημένων όπως είναι στην πραγματικότητα σε κατάλληλο τοπογραφικό σχέδιο, όπου
θα εμφανίζονται  οι  κύριοι  αγωγοί  τροφοδοσίας  και  καταναλώσεων,  ενώ με  αντίστοιχη
χρωματική αναπαράσταση θα εμφανίζεται η κατάσταση του κάθε σταθμού (π.χ. πράσινο
κανονική λειτουργία, κόκκινο απώλεια επικοινωνίας, πορτοκαλί βλάβη σταθμού κτλ).

Για κάθε τοπικό σταθμό ελέγχου και εποπτείας θα υπάρχει ξεχωριστή εικόνα η οποία θα
εμφανίζεται με χρήση του mouse, και η οποία θα εμφανίζει το σύνολο των ελεγχόμενων
στοιχείων  του  σταθμού  με  την  αντίστοιχη  κατάστασή  τους.  Επίσης  σε  πίνακα  θα
εμφανίζεται  το  σύνολο  των  μηνυμάτων  –  σφαλμάτων  του  σταθμού,  καθώς  επίσης  θα
υπάρχουν τα απαραίτητα διαγράμματα των αναλογικά μετρούμενων μεγεθών. Από αυτή
την εικόνα οι χειριστές με την απαραίτητη εξουσιοδότηση θα μπορούν να ρυθμίζουν τις
διάφορες παραμέτρους λειτουργίας του σταθμού.

Το σύνολο των προς έλεγχο στοιχείων των απομακρυσμένων σταθμών θα εμφανίζονται με
σύμβολα ή εικόνες τα οποία θα παραπέμπουν όσο το δυνατό πιο κοντά στο πραγματικό
στοιχείο  και  μέσω  μεταβαλλόμενων  χρωμάτων  θα  απεικονίζεται  η  κατάστασή  τους
(λειτουργία, βλάβη, κτλ).

Το  λογισμικό  SCADA θα  πρέπει  να  λειτουργεί  σε  πλατφόρμα  λειτουργικού  Windows  ή
αντίστοιχη,  να  συνεργάζεται  με  άλλες  εφαρμογές  για  την  ανταλλαγή  δεδομένων  και
στοιχείων  (πχ  MS-Office,  ERP  κτλ)  και  να  υποστηρίζει  πληθώρα  οδηγών  (drivers)
επικοινωνίας με τα περισσότερα PLCs της αγοράς.

Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολη η εκμάθηση του προγράμματος SCADA ώστε ακόμη και ο
μη  έμπειρος  χρήστης  μέσα  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  να  γνωρίζει  όλα  τα  βασικά
στοιχεία  λειτουργίας  του  συστήματος.  Γι’  αυτό  το  λόγο  απαιτείται  και  το  σύνολο  της
εφαρμογής  να  είναι  αναπτυγμένη  στην  Ελληνική  γλώσσα,  ενώ  θα  πρέπει  να  είναι
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παραθυρικού τύπου προκειμένου να γίνεται πιο εύκολη η μετάβαση μεταξύ των διαφόρων
εικόνων και λειτουργιών  του συστήματος.

6.5. Τοπικοί σταθμοί ελέγχου (Τ.Σ.Ε.)

Στους  τοπικούς  σταθμούς  ελέγχου  (Τ.Σ.Ε.)  θα  τοποθετηθεί  εξοπλισμός  για  την
παρακολούθηση  των  κρίσιμων  παραμέτρων  (παροχή,  πίεση,  στάθμη,  ποιότητα,
κατανάλωση και ενέργεια) οι οποίες θα παρακολουθούνται ασύρματα από τον Κεντρικό
Σταθμό  Ελέγχου  (Κ.Σ.Ε.).  Στους  σταθμούς  αυτούς  θα  εγκατασταθεί  ο  ακόλουθος
εξοπλισμός:

 Πίνακες  αυτοματισμού  με  DC  UPS,  αντικεραυνική  προστασία  και  παρελκόμενο
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

 Προγραμματιζόμενοι  λογικοί  ελεγκτές  με  τις  απαραίτητες  κάρτες  ψηφιακών  και
αναλογικών  εισόδων  και  εξόδων,  μονάδα  τροφοδοσίας,  CPU,  μπαταρίες  και
παρελκόμενο εξοπλισμό,

 Επικοινωνιακό εξοπλισμό,

 Διακόπτες ροής,

 Μετρητές παροχής με έξοδο επικοινωνίας για σύνδεση με τον ελεγκτή,

 Αισθητήρα μέτρησης  πίεσης καταθλιπτικού αγωγού με αναλογική έξοδο 4-20mA
(στα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις του δικτύου),

 Αισθητήρα μέτρησης στάθμης νερού με αναλογική έξοδο 4-20mA (στις δεξαμενές
του δικτύου),

 Μονάδες  εξοικονόμησης  ενέργειας  -  ρυθμιστές  στροφών  -  inverters  (στα
αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις του δικτύου),

 Διατάξεις Μέτρησης Ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και αυτόματης χλωρίωσης
(σε δεξαμενές του δικτύου),

 Φ/Β διατάξεις παραγωγής ρεύματος στις θέσεις του δικτύου (δεξαμενές) που δεν
υπάρχει σταθερή παροχή ρεύματος

 Λογισμικό ελέγχου και λειτουργίας σταθμού και

 Παρελκόμενος Υδραυλικός και Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 
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6.6. Σταθμοί Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.)

Στους  σταθμούς  διαχείρισης  πίεσης  θα  τοποθετηθεί  εξοπλισμός  για  την  εξελιγμένη
διαχείριση  πίεσης  και  την  παρακολούθηση  των  παραμέτρων  (παροχή,  πίεση)  από  τον
Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου  (Κ.Σ.Ε.)  σε  επιλεγμένες  θέσεις  του  δικτύου.  Στους  σταθμούς
αυτούς θα εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

 Τηλεμετρικά καταγραφικά (Data Logger)  με ενσωματωμένα αισθητήρια μέτρησης
πίεσης, είσοδο παροχής και επικοινωνιακό εξοπλισμό,

 Υδραυλικές δικλείδες PRV, 

 Ηλεκτρονικές διατάξεις διαχείρισης πίεσης, 

 Μετρητές παροχής με έξοδο επικοινωνίας για σύνδεση με τα καταγραφικά,

 Υδραυλικός εξοπλισμός,

 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού και

 Παρελκόμενος εξοπλισμός εγκατάστασης 

6.7. Σταθμοί Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.)

Στους σταθμούς μέτρησης πίεσης θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την παρακολούθηση της
πίεσης του δικτύου σε επιλεγμένες θέσεις.  Στους  σταθμούς αυτούς  θα εγκατασταθεί  ο
ακόλουθος εξοπλισμός: 

 Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό
εξοπλισμό σύνδεσης

 Εγκατάσταση και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ

 Πρόσθετες υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

6.8. Σταθμοί Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.)

Στους  σταθμούς  μέτρησης  πίεσης  και  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  του  νερού  θα
τοποθετηθεί  εξοπλισμός  για  την  παρακολούθηση  της  πίεσης  του  δικτύου  και  των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε επιλεγμένες θέσεις. Στους σταθμούς αυτούς θα
εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

 Διάταξη  Παρακολούθησης  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  και  πίεσης  εσωτερικού
δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό 
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 Εγκατάσταση και προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ

 Πρόσθετες υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης

6.9. Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.)

Οι φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) περιλαμβάνουν κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος είναι
απαραίτητος  για  τον  προγραμματισμό  του  συστήματος,  τη  λήψη  και  διαχείριση  των
δεδομένων από τους σταθμούς και το σημειακό εντοπισμό των διαρροών. Ο εξοπλισμός
αυτός απαρτίζεται από : 

 Ακουστικό γαιόφωνο εντοπισμού (1 τεμ.)

 Ψηφιακός συσχετιστής εντοπισμού διαρροών (1 τεμ.)

 Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών (1 τεμ.)

 Φορητή Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού (1 τεμ.)

 Φορητή Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού (10 τεμ.)

6.10. Εργασίες που συμπεριλαμβάνονται

Στη συγκεκριμένη προμήθεια/ εγκατάσταση, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες όπως
αυτές  αναλυτικά  περιγράφονται  στις  προδιαγραφές  που  ακολουθούν  στα  λοιπά
δημοπρατούμενα τεύχη:

 Λεπτομερής  σχεδίαση  όλου  του  συστήματος  (σχέδια  εγκατάστασης  εξοπλισμού,
μιμικά διαγράμματα κλπ),

 Προμήθεια και εγκατάσταση των σταθμών όλων των τύπων,

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (hardware)  και  των
λογισμικών (software) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.),

 Προμήθεια των Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.),

 Πλήρες  λογισμικό  τηλεελέγχου  -  τηλεχειρισμού για  τους  τοπικούς  σταθμούς  και
λογισμικό τοπικών σταθμών ελέγχου που θα επιτρέπει την λειτουργική διασύνδεση
τους,

 Ολοκληρωμένη σύνδεση των τοπικών σταθμών και με τους υπάρχοντες πίνακες,

 Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών,
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 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών σταθμών,
καθώς  και  των  καλωδιώσεων  και  της  προστασίας  από  υπερφορτίσεις  όπως
περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα φάση του έργου τόσο για
την  σύνδεση  μεταξύ  των  διαφόρων  υπό  προμήθεια  υλικών  οργάνων  και
εξοπλισμού,

 Προμήθεια και  εγκατάσταση όλων των οργάνων μέτρησης που περιλαμβάνονται
στην εν λόγω πράξη (πιεσόμετρα, μετρητές παροχής, πίεσης, μετρητές ποιότητας
κλπ.),

 Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου,

 Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος,

 Παράδοση σχεδίων/  εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης,

 Παράδοση τεκμηρίωσης,

 Εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου Λοκρών  και της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις
λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος και

 Εγγύηση καλής λειτουργίας

6.11. Εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται

Στη συγκεκριμένη προμήθεια/ εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες
οι οποίες είναι αρμοδιότητα  του δήμου Λοκρών  και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε
συνεννόηση με τον ανάδοχο:

 Προμήθεια συμβολαίου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις
κάρτες  SIM  των  τοπικών  σταθμών,  των  τηλεμετρικών  καταγραφικών  και  των
καταγραφικών  θορύβου  που  η  επικοινωνία  γίνεται  μέσω  δικτύου  κινητής
τηλεφωνίας (ο Ανάδοχος θα παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το είδος
του συμβολαίου). 

 Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών αν και όπου απαιτηθεί για την
υλοποίηση των εργασιών στις θέσεις των τοπικών σταθμών.

 Λήψη ειδικών αδειών για διακοπή κυκλοφορίας, είσοδο σε ιδιωτικό χώρο κλπ. αν
και όπου απαιτηθεί.

 Εξασφάλιση  μόνιμης  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  την  απρόσκοπτη
τροφοδοσία  των  συστημάτων  στα  σημεία  που  υπάρχει  ήδη  διασύνδεση  με  το
δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.
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7. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

7.1. Γενικά

Ο  Δήμος  Λοκρών,  μέσω  της  σχετικής  πράξης,  θα  προχωρήσει  άμεσα  στη  ριζική
αντιμετώπιση των  προβλημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και   άπτονται  στο  πεδίο
ευθυνών της και όπου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις και βασικοί στόχοι:

 να  διασφαλίζει  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  Ποιότητας  του  νερού  (παρακολούθηση
ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματη χλωρίωση στις δεξαμενές του δικτύου),

 να  επιλύσει  τα  σημαντικά  προβλήματα  αποδεδειγμένης  υπέρβασης  των  ορίων
πόσιμου  νερού  που  παρουσιάζονται  στο  εσωτερικό  δίκτυο  (προβλήματα
υποχλωρίωσης, θολότητας κλπ),

 να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να
καλύπτουν  το  ζητούμενο  επίπεδο  κατανάλωσης,  υπολογίζοντας  και  τη  μεγάλη
αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής, 

 να παρέχει  την  αδιάκοπη τροφοδοσία νερού,  που ικανοποιεί  τις  προβλεπόμενες
προδιαγραφές ποιότητας, µέσα από ένα δίκτυο διανοµής και υπό την απαραίτητη
πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή
ευθύνης,

 να  διασφαλίζει  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  Ποιότητας  του  παραγόμενου  και
καταναλώμενου νερού,

 να  μειώσει  δραστικά  τα  λειτουργικά  του  έξοδα  μέσω  της  ορθολογικότερης
διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού, 

 να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά,

 να  μειώσει  δραστικά  το  ποσοστό  του  μη  τιμολογούμενου  νερού  και  αυτό  της
πλασματικής ζήτησης, 

 να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει, 

 να  μπορέσει  να  υιοθετήσει  μια  δικαιότερη  τιμολογιακή  πολιτική  βασισμένη  σε
πραγματικά στοιχεία, 

 να σχεδιάζει την μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος και

 να  εξασφαλίζει  τα  παραπάνω  µε  τον  πλέον  οικονοµικό  τρόπο  και  χωρίς  καμία
επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει  εξοπλισμό
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που  το  κόστος  απόκτησής  του  δε  θα  μετακυληθεί  στους  χρήστες  του  δικτύου
(τελικούς καταναλωτές).

Συμπερασματικά, η πράξη βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το σύνολο
των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών:

 Με την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται η εύρυθμη λειτουργία
των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου με στόχο τη μείωση
των  υφιστάμενων  απωλειών  και  προοπτική  με  την  πραγματοποίηση  όλων  των
παρεμβάσεων και τροποποιήσεων στην λειτουργία του δικτύου που υποδειχθούν
από  το  σύστημα  το  ποσοστό  του  μη  τιμολογούμενου  νερού  να  περιοριστεί  σε
<30%. 

 Με την  εγκατάσταση του  προτεινόμενου  συστήματος  θα επιτευχθούν  αποδεκτά
επίπεδα  ποιότητας  παρεχόμενου  νερού,  σύμφωνα  με  την  σχετική  ΚΥΑ
(Υ2/2600/2001  όπως  ισχύει),  καθώς  θα  είναι  σε  θέση  να  παρακολουθεί  και  να
ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του νερού σε κομβικά σημεία. 

 Με  την  εγκατάσταση  των  συστημάτων  εξελιγμένης  διαχείρισης  της  πίεσης  με
καινοτόμο τρόπο (αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με το/ τα κρίσιμα σημεία) η πίεση
στο υπό εξέταση δίκτυο θα ρυθμίζεται με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

7.2. Άμεση Ωφέλεια

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα κύριος σκοπός του συστήματος είναι η ορθολογική
χρήση των υδατικών πόρων, η μείωση των διαρροών, η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου,
η παρακολούθηση της ποιότητας του περεχόμενου νερού, η εξοικονόμηση ενέργειας και η
εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού. Υπολογίζεται ότι τα άμεσα οικονομικά
οφέλη της εν λόγω μελέτης βρίσκουν εφαρμογή στα ακόλουθα:

 Μείωση  κόστους  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  από  την  ορθολογική  διαχείριση  των
υποδομών και  την  αποφυγή  της  λειτουργίας  γεωτρήσεων και  αντλιοστασίων  σε
υπέρμετρο βαθμό, 

 Μείωση  εξόδων  κίνησης  συνεργείων  μέσω  της  αυτοματοποιημένης  συλλογής
ενδείξεων από τους κατά τόπους τοπικούς σταθμούς ελέγχου όλων των τύπων, 

 Μείωση των απαιτούμενων εργατών/ χρηστών του συστήματος,

 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

 Ελαχιστοποίηση του δείκτη απωλειών διαρροών και της πλασματικής ζήτησης, 
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 Μείωση κόστους από τον ενεργό εντοπισμό διαρροών και την ελαχιστοποίηση των
θραύσεων στο δίκτυο, 

 Μείωση κόστους από αποκαταστάσεις θραύσεων κλπ και

 Μέση  μείωση  κόστους  συντήρησης/  επισκευής   αντλιοστασίων,  προωθητικών
συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων

7.3. Έμμεση Ωφέλεια

Η έμμεση ωφέλεια είναι ίσως πιο σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά
τον αντίκτυπο της προς την Κοινωνία και τους Δημότες. Παρακάτω γίνεται αναφορά μόνον
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της πράξης.

 Λειτουργία: Με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  οι  γεωτρήσεις  και  τα  προωθητικά
συγκροτήματα λειτουργούν χωρίς κανένα προγραμματισμό με μοναδικό γνώμονα
την πληρότητα των δεξαμενών ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα έλλειψης νερού,
ενώ  δεν  παρέχεται  η  δυνατότητα  οδήγησής  τους  που  θα  οδηγήσει  σε
ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι ελλείψει δεδομένων
σε πραγματικό χρόνο για την ζήτηση γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και
των υδάτινων πόρων.  Με την χρήση του ζητούμενου συστήματος  τα φαινόμενα
αυτά θα εκλείψουν μια και οι χειριστές θα γνωρίζουν σε κάθε στιγμή το υδατικό
ισοζύγιο και θα χρησιμοποιούν την πλέον κατάλληλη κάθε φορά πηγή (από άποψη
παροχής αλλά και από άποψη οικονομίας) ώστε να τροφοδοτήσουν το εσωτερικό
δίκτυο.  Αναλυτικά  αυτό  θα  επιτευχθεί  με  την  χρήση  διαφορετικών  και
παραμετροποιήσιμων σεναρίων υδροδότησης που θα καθορίζονται κάθε φορά από
τον ΚΣΕ.

 Παρακολούθηση  ποιότητας: Το  θέμα  της  παρακολούθησης  της  ποιότητας  του
παρεχόμενου προς τους Δημότες νερού είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο και θα
οδηγήσει σε σημαντικά έμμεσα οφέλη τόσο στο Δήμο όσο και στους Δημότες. 

 Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών είναι λογικό να αποτελεί για το Δήμο
πρώτη  προτεραιότητα  και  συνδέεται  άμεσα  με  τη  δημόσια  εικόνα  της  και  το
επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσω της συνεχούς
παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων παροχής - πίεσης σε κομβικά σημεία
και κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου θα μειωθούν δραστικά οι διαρροές
και θα μειωθεί σημαντικά το κατασπαταλούμενο νερό, η πλασματική ζήτηση και θα
επιτευχθεί σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου. 

 Εξοικονόμηση  υδατικών  πόρων: Μέσω  της  ορθολογικότερης  λειτουργίας  του
δικτύου  θα  μειωθεί  ο  όγκος  του  καταναλούμενου  νερού  με  αποτέλεσμα  να
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εξοικονομηθούν  υδατικοί  πόροι  και  να  μειωθούν  οι  ποσότητες  του  νερού  που
αντλούνταικαθώς και το κόστος λειτουργίαςτων γεωτρήσεων.  

 Αύξηση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες/ καταναλωτές. Με
την  εγκατάσταση  των  προτεινόμενων  σταθμών  πέραν  της  επίλυσης  των
προβλημάτων ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας που έχει άμεσο αντίκτυπο στους
καταναλωτές,  ο  Δήμος  θα  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  πρόσθετες  υπηρεσίες
ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους Δημότες/ καταναλωτές καθώς θα είναι σε
θέση να τους ενημερώνει για προβλήματα και συναγερμούς στο δίκτυό τους όπως
διαρροές, θραύσεις, ύπαρξη αέρα, φερτών κλπ.  

 Αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης/ προστασία και βελτίωση της κατάστασης
των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά
χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό

 Προαγωγή της βιώσιμης χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των
διαθεσίμων υδάτινων πόρων

 Ενίσχυση  της  προστασίας  και  βελτίωση  του  υδάτινου  περιβάλλοντος, μεταξύ
άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών
και διαρροών ουσιών προτεραιότητας 

 Διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων  και
αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσή τους και

 Επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  την  εξάλειψη  της  ρύπανσης  του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο εξοπλισμός, τα λογισμικά και οι εργασίες που περιλαμβάνεται στους σταθμούς όλων των
τύπων παρουσιάζεται στη συνέχεια:

ΤΣΕ 1 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΡΚΟΡΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ
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1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN250, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN250

1

  9

ΤΣΕ 2 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 67,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 67,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

  9
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ΤΣΕ 3 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 52,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 52,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  9

ΤΣΕ 4 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΧΤΑΛΩΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

7
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

2

10
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  12
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ΤΣΕ 5 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑΛΟΠΕΤΡΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  8

ΤΣΕ 6 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΨ. ΖΩΝΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  8
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ΤΣΕ 7 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΔΥΜΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

7
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

10
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  10

ΤΣΕ 8 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΖΑΡΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  8
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ΤΣΕ 9 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 30kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 30kW 1

5
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  9

ΤΣΕ 10 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  8
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 11 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 45kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 45kW 1

5
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1

  9

ΤΣΕ 12 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 75kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 75kW 1

5
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 13 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΗ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

2
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ΤΣΕ 14 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΛΕΞΗ ΡΕΜΑ ΚΕΔΡΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 30kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 30kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 15 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΔΡΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

2
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ΤΣΕ 16 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 52,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 52,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 17 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΕΞΗ ΡΕΜΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 22,5kW - Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Ρυθμιστής στροφών 22,5kW 1
6 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
7 Διακόπτης ροής 1
8 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1

9
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

10 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

11
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

2

  13

ΤΣΕ 18 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΜΑΚΑ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 45kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 45kW 1

5
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 19 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΜΑΚΑ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1

  9

ΤΣΕ 20 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 21 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

  8

ΤΣΕ 22 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (ΚΑΤΩ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 23 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (ΑΝΩ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1
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ΤΣΕ 24 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

2
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 25 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (ΛΑΡΥΜΝΑ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 75kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 75kW 1

5
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1
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ΤΣΕ 26 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Αντλιοστασίου 90kW/ 225kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 90kW 1
5 Ρυθμιστής στροφών 225kW 1

6
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

7 Διακόπτης ροής 2
8 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 2
9 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

10 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

11
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 27 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

2
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ΤΣΕ 28 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (ΛΑΡΥΜΝΑ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 75kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 75kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 29 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης ΑΣ - 30kW/ 37,5kW/ 45kW - Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

2

5 Ρυθμιστής στροφών 30kW 1
6 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1
7 Ρυθμιστής στροφών 45kW 1
8 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
9 Διακόπτης ροής 3

10 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 3
11 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

12
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

2

  18

ΤΣΕ 30 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1 ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Αντλιοστασίου 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
9 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

10
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 31 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Αντλιοστασίου 12,5kW/ 12,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 12,5kW 2

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 2
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 2
8 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
9 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

10
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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ΤΣΕ 32 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 33 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΜΑΣΤΙΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 52,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 52,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

  9

ΤΣΕ 34 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 35 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  9

ΤΣΕ 36 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 37 - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
6 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΤΣΕ 38 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 39 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 15kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 15kW 1

5
Μετρητής παροχής DN50, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN50

1

  9

ΤΣΕ 40 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  --  ΣΕΛΙΔΑ 75 ΑΠΟ 93



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 41 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΙΒΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 7,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 7,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN50, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN50

1

  9

ΤΣΕ 42 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

8
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 43 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ Α. ΝΕΚΤΡΑΡΙΟΥ ΜΑΖΙ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 15kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 15kW 1

5
Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  9

ΤΣΕ 44 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΖΙ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 45 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 ΚΥΡΤΩΝΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 30kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 30kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9

ΤΣΕ 46 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 ΚΥΡΤΩΝΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 30kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 30kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 47 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΙΡΤΩΝΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9

ΤΣΕ 48 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΞΑΡΧΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 75kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 75kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 49 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 50 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης ΑΣ - 15kW/ 2x30kW/ 45kW - Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

7 Ρυθμιστής στροφών 15kW 1
8 Ρυθμιστής στροφών 30kW 2
9 Ρυθμιστής στροφών 45kW 1

10 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
11 Διακόπτης ροής 4
12 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 4
13 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

14
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

15
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

16
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  23
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 51 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN125, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN125

1

  9

ΤΣΕ 52 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW - Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5
Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Ρυθμιστής στροφών 22,5kW 1
7 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1
8 Διακόπτης ροής 1
9 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1

10
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

11 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

12
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

13
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  13

ΤΣΕ 53 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9

ΤΣΕ 54 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΤΣΕ 55 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ (ΛΑΡΚΟ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Γεώτρησης 37,5kW)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1
4 Ρυθμιστής στροφών 37,5kW 1

5
Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

6 Διακόπτης ροής 1
7 Αισθητήριο μέτρησης πίεσης εύρους 0-25bar 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  9

ΤΣΕ 56 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ (ΛΑΡΚΟ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Πίνακας Αυτοματισμού με DC UPS και αντικεραυνική προστασία ΤΣΕ 
(Δεξαμενής)

1

2
Πλήρη διάταξη προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με μονάδα 
τροφοδοσίας, CPU και κάρτες εισόδων/ εξόδων/ επικοινωνιών

1

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ 1

4
Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας ρεύματος με υδραυλικό 
εξοπλισμό σύνδεσης

1

5 Πιεζοηλεκτρικό Σταθμήμετρο Δεξαμενής εύρους 0-6μέτρων 1

6
Διάταξη παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης 
χλωρίωσης 

1

7 ΦΒ Διάταξη παραγωγής ρεύματος 1
8 Λογισμικό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ΤΣΕ 1

9
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΤΣΕ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1

  9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΣΔΠ 1 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 2 - ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ (ΚΑΡΑΟΛΗ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 3 - ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 4 - ΛΑΡΥΜΝΑ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 5 - ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 6 - ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN80, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN80, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN80 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN80 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN80

1

  7
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΣΔΠ 7 - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7

ΣΔΠ 8 - ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN150, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN150 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN150 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  7

ΣΔΠ 9 - ΜΑΜΑΚΑ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN200, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN200, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN200 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN200 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN200

1

  7

ΣΔΠ 10 - ΑΡΚΙΤΣΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  --  ΣΕΛΙΔΑ 87 ΑΠΟ 93



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN150, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN150 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN150 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  7

ΣΔΠ 11 - ΤΡΑΓΑΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN150, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN150, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN150 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN150 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN150

1

  7

ΣΔΠ 12 - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης παροχής (1) και πιέσεων (2) 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2 Πιεζοθραυστική δικλείδα P.R.V. DN100, PN16 1

3
Ηλεκτρικός ελεγκτής διαχείρισης πίεσης πιεζοθραυστικής δικλείδας 
P.R.V.

1

4 Μετρητής παροχής DN100, PN16 τροφοδοσίας μπαταρίας 1
5 Υδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ DN100 1
6 Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 1

7
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΔΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης DN100

1

  7
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΣΜΠ 1 - ΥΨ. ΖΩΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 2 - ΧΑΜ. ΖΩΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 3 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 4 - ΑΛΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 5 - ΛΑΡΥΜΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΣΜΠ 6 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 7 - ΥΨ. ΖΩΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 8 - ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 9 - ΜΑΜΑΚΑ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠ 10 - ΤΡΑΓΑΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΣΜΠ 11 - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης πίεσης εσωτερικού δικτύου με 
υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠΠ 1 - ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠΠ 2 - ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠΠ 3 - ΑΡΚΙΤΣΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠΠ 4 - ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2
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ΣΜΠΠ 5 - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΣΜΠΠ 6 - ΛΑΡΥΜΝΑΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1
Διάταξη Παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης 
εσωτερικού δικτύου με υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης

1

2
Εγκατάσταση - προγραμματισμός εξοπλισμού ΣΜΠΠ/ Πρόσθετες 
υδραυλικές εργασίες διασύνδεσης 

1

  2

ΦΟΡΗΤΟ  Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Φ.Σ.Ε.)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1 Ακουστικό γαιόφωνο εντοπισμού διαρροών 1
2 Ψηφιακός συσχετιστής εντοπισμού διαρροών 1
3 Διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών 1
4 Φορητή Τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού 1

5
Τηλεμετρικές διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών με 
επικοινωνιακό εξοπλισμό και μπαταρία 

10

  14

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Σ.Ε.)  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1 Server PC με οθόνη και Rack 19'' 1
2 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ 1
3 Οθόνη γραφική απεικόνισης  2
4 Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής ισχύος Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 1
5 Λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου (SCADA) 1
6 Λογισμικό Τηλεμετρικών καταγραφικών 1
7 Λογισμικό εντοπισμού διαρροών 1
8 Λογισμικό διαχείρισης ενέργειας 1

  9
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Τμχ

1 Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση 1
2 Δοκιμαστική Λειτουργία - Υποστήριξη - Προληπτική Συντήρηση 1

  2

Αταλάντη, Σεπτέμβριος 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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