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1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαιχνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ελφο 

ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο/ ηειεειέγρνπ δηθηχσλ χδξεπζεο ην νπνίν ζεσξείηαη απαξαίηεην 

λα πινπνηεζεί ζηνλ Γήκν Πελεηνχ, σο βέιηηζηε ιχζε γηα κείσζε δηαξξνψλ, θαη ζπιινγή, 

θαζαξηζκφ θαη δηαλνκή χδαηνο, κέζσ πνζνηηθήο/ πνηνηηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα Κεληξηθφ χζηεκα Διέγρνπ 

(ΚΔ).  ην ΚΔ ζα γίλεηαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κέζσ 

ειεθηξνληθήο απνηχπσζεο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο/ δηαλνκήο λεξνχ. Έηζη κέζσ 

εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη παξακεηξνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζα ζπιιέγνληαη (θαη ζα επεμεξγάδνληαη) πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη νη νπνίεο ζα ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα γηα: 

 Δληνπηζκφ Γηαξξνψλ (θαη  δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα άκεζν ζπληνληζκφ εξγαζηψλ θαη αληηκεηψπηζε/ 

ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ) 

 Άκεζε  παξνπζίαζε ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ 

 Ηζνδπγίνπ λεξνχ θαη 

 Καηαλάισζε λεξνχ 

Με ηελ δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο/ηειεειέγρνπ ζα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηνπο δηαρεηξηζηή/-ζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα επηηχρνπλ ηελ 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο –κε ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη κείσζεο απσιεηψλ ηνπ, ελψ κε ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ιεηηνπξγίαο 

ησλ αληιηψλ ζα ππάξρεη θαη έλα επηπξφζζεην φθεινο ζηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ν Γήκνο, επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Θα γίλεη ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ πδξεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πθίζηαηαη κέρξη ζηηγκήο θαη αθνξνχλ: 

 Σελ εμαζθάιηζε ησλ πνζνηήησλ εθείλσλ ηνπ λεξνχ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγµή 

ηθαλέο λα θαιχπηνπλ έλα ινγηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο 

 Σελ αδηάθνπε παξνρή λεξνχ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, κέζα απφ έλα δίθηπν δηαλνµήο θαη ππφ ηελ απαξαίηεηε 

πίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ησλ πςειφηεξσλ δηακεξηζκάησλ ζηελ 

πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο κειινληηθά ηνπ απαηηνχκελνπ έιεγρνπ πνηφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ θαη θαηαλαισκέλνπ λεξνχ. 

 Σελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ κε άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

 Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δεκηνπξγεζνχλ απηνκάησο θαη 

επηπξφζζεηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ παξαπάλσ κε ηνλ 

πιένλ νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ. 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 4 

θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο κειέηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ 

ηνπ Γήκνπ  γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πνζνηηθήο θαη  πνηνηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηα νπνία είλαη θαη ν ηειηθφο δηαρεηξηζηηθφο 

ζηφρνο ηεο Τπεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

 

1.1 Γεληθά Πεξηγξαθά πζηάκαηνο 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο Όδξεπζεο ζε Κέληξν Διέγρνπ θαη ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε 

ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ ζα νδεγήζεη, κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 

ζηελ άκεζε ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο, ηνπ ηζνδπγίνπ 

λεξνχ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Αθνινχζσο θαη κέζα απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ζηελ 

θαηάζηξσζε θαζεκεξηλνχ πιάλνπ νη κεραληθνί , εξγνδεγνί θαη πδξνλνκείο ζα επηηχρνπλ 

ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη ν Γήκνο. 

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ΠΟΟΣΖΣΑ ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ 

απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο κε ζπλερή επνπηεία ηεο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ ηξνθνδνζίαο.  

 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ ησλ 

δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ απνηειείηαη απφ: 

Σνπηθνύο ηαζκνύο (Σ) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εμήληα ηέζζεξηο (64) ζέζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, 

απ’ φπνπ ζα παξέρεηαη ηνπηθφο έιεγρνο, ηειερεηξηζκφο, απηφλνκνο ηνπηθφο απηνκαηηζκφο 

θαη ε ηειεπαξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ 

ηξηάληα δπν (32) Γεσηξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεσηξήζεσλ 

(ΣΔΓ), δεθανθηψ (18) Γεμακελέο πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Γεμακελψλ 

(ΣΔΓ), δπν (2) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξνχ (ππνιεηκκαηηθφ ριψξην) 

πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Τπνιεηκκαηηθνχ Υισξίνπ (ΣΤΥ) θαη δψδεθα (12) 

ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο δηάθνξσλ νηθηζκψλ ηνπ 

Γήκνπ πνπ νλνκάδνληαη Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ).  

Οη ΣΔΓ θαη ΣΔΓ ζα απνηεινχληαη απφ : 

 Σν απαξαίηεην ειεθηξνληθφ πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ησλ Σ  

 Γηάηαμε ηξνθνδνηηθνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε αλσκαιηψλ 

ζην δίθηπν ηεο θχξηαο ηξνθνδνζίαο θαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

 Γίθηπα θαισδηψζεσλ θαη ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ηνπο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο πίλαθεο θαη φξγαλα θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αηζζεηήξηα φξγαλα (παξνρφκεηξα, πηεζφκεηξα, ζηαζκήκεηξα θιπ) πνπ είηε 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ κε δπλάκελν λα ζπλδεζεί κε ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ είηε ηνπνζεηνχληαη εμ αξρήο. 
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Κεληξηθό ηαζκό ΔιΫγρνπ (ΚΔ) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ έδξα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηε Γαζηνχλε θαη απ’ φπνπ ζα εθηειείηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπλφινπ  ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη 

ζα απνηειείηαη απφ: 

 Σν απαξαίηεην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ηειεέιεγρν - 

ηειερεηξηζκφ θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηάηαμε ηξνθνδνηηθνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο.  

 Δμνπιηζκφ ηεο αίζνπζαο ειέγρνπ (κηκηθφ δηάγξακκα πξνβνιήο, εμνπιηζκφο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θιπ) φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

 Γίθηπα θαισδηψζεσλ θαη ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ηνπο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο πίλαθεο θαη φξγαλα θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ ελφο Φνξεηνχ ηαζκνχ 

Διέγρνπ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ (ΦΔ) ηχπνπ laptop. 

 

Γέθηπν επηθνηλσληώλ γηα ηελ ηειεπηθνηλσλία ησλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ απνηεινχκελν απφ ην 

απαξαίηεην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο. 

 

Σν ζύζηεκα ηειεκεηξέαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεέ ζα εθηειεέ ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγέεο: 

1. Γεδνκέλα απφ ηνπο ηαζκνχο Διέγρνπ (ΣΔ) ζα ηειεκεηξνχληαη ζε 24σξε βάζε ζηνλ 

ΚΔ, ρξεζηκνπνηψληαο ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο κέζσ αζχξκαηεο δεχμεο. Ο ΚΔ ζα 

εηδνπνηείηαη γηα ζπλζήθεο ρακειήο ή πςειήο πίεζεο θαη ζηάζκεο, αζπλήζηζησλ παξνρψλ, 

δπζιεηηνπξγίεο εμνπιηζκνχ θιπ κε κελχκαηα ζπλαγεξκνχ ζηηο γξαθηθέο νζφλεο,  ζηα 

κηκηθά δηαγξάκκαηα θαη ζηνπο εθηππσηέο.  

2. ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ ΚΔ θαη έλαλ ζηαζκφ 

ειέγρνπ ή βιάβεο, νη δηαδηθαζίεο απηνκαηηζκνχ ζα εθηεινχληαη απηφλνκα ζε θάζε ζηαζκφ. 

3. Σα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔ πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηνλ ΚΔ γηα ηηο ΓΔ ηνπ 

Γήκνπ, ζα ρηίζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζηα πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγήο γηα επηπιένλ επεμεξγαζία. 

4. Απφ ην θεληξηθφ ζεκείν ειέγρνπ (ΚΔ) νη ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαγλσξίδνληαη 

κε εηδηθνχο θσδηθνχο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα  πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζχζηεκα, ελεξγψληαο κέζσ κεραλεκάησλ, κε ρξνληθή αληίδξαζε 

ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο.  

5. Πέξαλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη ππεχζπλνη ζπληήξεζεο  θαη ππνζηήξημεο ηνπ 

δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο,  ζπληήξεζεο θαη 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, γξαθηθψλ εθηππψζεσλ, 

δηαγξακκάησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ρξφλσλ (real-time) δεδνκέλσλ ησλ ππφ έιεγρν 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Με ηελ ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ: 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 6 

 ζνλ αθνξά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ, ηελ κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο), θαη ησλ δαπαλψλ 

ζπληήξεζεο πξνζσπηθνχ, ελέξγεηαο θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

επηδηψθεηαη, ε ζπλερήο επνπηεία θαη άκεζε επέκβαζε, ε ιήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ θιπ 

 Ζ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ  

 Ο απνηειεζκαηηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο. 

 

 

1.2 Απαηηνύκελεο Δξγαζέεο γηα ηελ Οινθιάξσζε ηεο Πξνκάζεηαο 

Ζ αξρηθή εγθαηάζηαζε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, 

πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο / ππεξεζίεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηα επφκελα Κεθάιαηα . 

I. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ. 

II. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ (ππνινγηζηέο, 

εθηππσηέο, θιπ) ησλ ΚΔ & ΦΔ. 

III. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζηαζκψλ ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ ηειεειέγρνπ – ηειερεηξηζκνχ 

(SCADA) γηα ηελ επηηήξεζε θαη έιεγρν ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ 

ΣΔ. 

β) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 

ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο. 

δ) Οινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ε) Λνγηζκηθφ δπλακηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ  σο 

νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο χδξεπζεο 

απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

IV. Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ παξνρή ηζρχνο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

πίλαθεο ηζρχνο πξνο ηνπο πίλαθεο απηνκαηηζκνχ ηεο παξνχζεο 

πξνκήζεηαο θαη θαισδίσζε γηα φια ηα  ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

νξγάλσλ. 

V. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ, θαζψο θαη ησλ θαισδηψζεσλ (κέρξη απνζηάζεσο 20 κέηξσλ 

απφ ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ), ηεο γείσζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα απφ ππεξθνξηίζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα γηα ηελ παξνχζα θάζε ηνπ έξγνπ ηφζν γηα ηελ 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ νξγάλσλ θαη 

εμνπιηζκνχ φζν θαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηα πθηζηάκελα φξγαλα θαη 

εμνπιηζκφ. 

VI. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φζσλ νξγάλσλ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

(κεηξεηέο ζηάζκεο, πίεζεο, παξνρήο, κεηξεηέο ελέξγεηαο,  θιπ.). 
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VII. Πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηζρχνο κε ξπζκηζηέο ζηξνθψλ (Inverter). 

Απνμήισζε ησλ παιαηψλ πηλάθσλ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ λέσλ. 

VIII. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αζχξκαηνπ δηθηχνπ κε 

πξσηφθνιιν Ethernet ή/θαη GSM/GPRS/3G γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ ζηαζκψλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ.  

IX. Με εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζε ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζχλνιν.  

X. Με εθηεηακέλεο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο ζην 

πδξαπιηθφ δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη 

δηαζχλδεζε κε ηηο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, 

XI. Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

XII. Παξάδνζε ζρεδίσλ φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο ππφ ηελ κνξθή θαθέινπ θαη 

ειεθηξνληθά 

XIII. Παξάδνζε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.   

XIV. Παξάδνζε ηεθκεξίσζεο 

XV. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

XVI. 3-κελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 
 

1.3 Πξναπαηηνύκελεο εξγαζέεο/ παξνρΫο από ΦνξΫα   

I. Πξνκήζεηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ ζε θάζε ζηαζκφ πνπ δελ 

έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε ηάζε ΓΔΖ θαη απηή απαηηείηαη. 

II. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ φπσο αληιηψλ, ρισξησηψλ, θαη πιηθψλ πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ηεχρε. 

III. Πξνκήζεηα θαξηψλ SIM θαη θφζηνο αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. 

IV. Έξγα ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε θηηξηαθψλ ρψξσλ γηα ηνλ 

ΚΔ. 

V. Δθηεηακέλεο εξγαζίεο (ΖΜ θαη ΠΜ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ησλ παξνρνκέηξσλ (αλ απαηηνχληαη)  

VI. Λήςε αδεηψλ απφ ππεξεζίεο Γήκνπ (π.ρ. Πνιενδνκία) γηα εγθαηάζηαζε 

εξκαξίσλ θαη εξγαζίεο ζηηο ζέζεηο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ (αλ απαηηείηαη). 
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2. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 
2.1 ΓεσγξαθηθΪ Όξηα (Πεξηνρά Δθαξκνγάο) ηεο Πξνκάζεηαο 

 

Ο Γήκνο Πελεηνχ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (2011) απφ ηελ 

ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Βαξζνινκηνχ, Γαζηνχλεο θαη Σξαγαλνχ θαη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο (Γαζηνχλεο, Βαξζνινκηνχ θαη Σξαγαλνχ) 

θαη δψδεθα (12)  Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Καβαζίισλ, Καξδηαθαπηίνπ, Κνξνίβνπ, 

Λεπθνρσξίνπ, Παιαηνρσξίνπ, Ρνππαθίνπ, Γήκεηξαο, Λπγηάο,  Μάρνπ, Αγίαο Μαχξαο, 

Καιπβίσλ Μπξηνπληίσλ θαη ίκηδαο.. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη 155,05 η.ρικ θαη 

ν πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 21.034 θάηνηθνπο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή απνγξαθή ηνπ 

2011. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε θσκφπνιε ηεο Γαζηνχλεο. 

 

 

 

Ζ πξάμε ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ πνπ  ε χδξεπζή ηνπ είλαη επζχλε ν Γήκνο 

Πελεηνχ. 

 

Ο Γήκνο Πελεηνχ δηαηξείηαη ζε 3 «δεκνηηθέο ελφηεηεο», νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο 3 

θαηαξγεζέληεο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Κάζε δεκνηηθή ελφηεηα δηαηξείηαη ζε «θνηλφηεηεο», 

νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δηακεξίζκαηα ησλ θαηαξγεζέλησλ ΟΣΑ. Οη ζεκεξηλέο 

θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, ήηαλ απηφλνκεο θνηλφηεηεο θαη δήκνη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Καπνδίζηξηα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηνηθεηηθή Γνκή θαη νη αληίζηνηρνη πιεζπζκνί νιφθιεξνπ ηνπ 

Γήκνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηά ην έηνο 2011. 

 

Δπέπεδν 

δηνηθεηηθάο 

δηαέξεζεο 

α/α 

Γεσγξαθηθόο 

θσδηθόο 

ΚαιιηθξΪηε 

Πεξηγξαθά 
Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 

5 12685 3907 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ (Έδξα: 

Γαζηνύλε,ε) 
21.034 

6 12686 390702 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 
5.899 

7 12687 39070201 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Βαξζνινκηνύ 
4.271 

8 12688 3907020102 Άγηνο Παληειεήκνλαο,ν 16 

8 12689 3907020101 Βαξζνινκηφ,ην 3.603 

8 12690 3907020103 Βαηηψλαο,ν 165 

8 12691 3907020104 Βξαλάο,ν 316 

8 12692 3907020105 Θίλεο,νη 27 

8 12693 3907020106 Κνθθάια,ε 20 

8 12694 3907020107 Ρσκέηθα,ηα 103 

8 12695 3907020108 ηξνπκπνχιε,ε 21 

7 12696 39070202 Σνπηθά Κνηλόηεηα Γάκεηξαο 324 

8 12697 3907020201 Γήκεηξα,ε 296 

8 12698 3907020202 Ρεγθιαίηθα,ηα 28 

7 12699 39070203 
Σνπηθά Κνηλόηεηα Καιπβέσλ 

Μπξηνπληέσλ 
139 

8 12700 3907020301 Καιχβηα,ηα 139 

7 12701 39070204 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΛπγηΪο 787 

8 12702 3907020402 Αξθνχδη,ην 157 

8 12703 3907020403 Γιχθα,ε 259 

8 12704 3907020404 Ηνληθφλ,ην 0 

8 12705 3907020401 Λπγηά,ε 286 

8 12706 3907020405 Παξαιία,ε 85 

7 12707 39070205 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΜΪρνπ 378 

8 12708 3907020501 Μάρνο,ν 378 

6 12709 390701 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 
11.254 

7 12710 39070101 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Γαζηνύλεο 
7.485 

8 12711 3907010101 Γαζηνχλε,ε 7.485 

7 12712 39070102 Σνπηθά Κνηλόηεηα ΚαβΪζηια 1.252 

8 12713 3907010201 Καβάζηιαο,ν 1.252 

7 12714 39070103 Σνπηθά Κνηλόηεηα 651 
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Καξδηαθαπηένπ 

8 12715 3907010301 Καξδηαθαχηηνλ,ην 651 

7 12716 39070104 Σνπηθά Κνηλόηεηα Κνξνέβνπ 316 

8 12717 3907010401 Κφξνηβνο,ν 316 

7 12718 39070105 
Σνπηθά Κνηλόηεηα 

Λεπθνρσξένπ 
546 

8 12719 3907010501 Λεπθνρψξηνλ,ην 546 

7 12720 39070106 
Σνπηθά Κνηλόηεηα 

Παιαηνρσξένπ 
461 

8 12721 3907010601 Παιαηνρψξηνλ,ην 461 

7 12722 39070107 Σνπηθά Κνηλόηεηα Ρνππαθένπ 543 

8 12723 3907010701 Ρνππάθηνλ,ην 543 

6 12724 390703 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΣΡΑΓΑΝΟΤ 
3.881 

7 12725 39070301 
Γεκνηηθά Κνηλόηεηα 

Σξαγαλνύ 
3.347 

8 12726 3907030102 Μαξθφπνπινλ,ην 125 

8 12727 3907030103 ιγα,ε 672 

8 12728 3907030104 Πεγάδηνλ,ην 41 

8 12729 3907030101 Σξαγαλφλ,ην 2.509 

7 12730 39070302 
Σνπηθά Κνηλόηεηα Αγέαο 

Μαύξαο 
468 

8 12731 3907030201 Αγία Μαχξα,ε 468 

7 12732 39070303 Σνπηθά Κνηλόηεηα ηκέδα 66 

8 12733 3907030301 ηκίδα,ε 66 

 

 

Πεγή ΔΛΣΑΣ 

5 νλνκαζία Γήκνπ 

6 νλνκαζία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο  

7 νλνκαζία Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

8 νλνκαζία Οηθηζκνχ 

 

Έηζη παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν Γήκνο Πελεηνχ απνηειείηαη: 

 από 3 Δημοηικές Ενόηηηες 

 από 12 Τοπικές Κοινόηηηες 

 από 30 Οικιζμούς 

 

Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε Γαζηνχλε κε 7.457 θαηνίθνπο. 

Κπξίαξρε ζέζε ζην νηθηζηηθφ πιέγκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαηαιακβάλεη ν εκηαζηηθφο 

πιεζπζκφο ηεο Γαζηνχλεο , ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ην 37 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
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ηνπ Γήκνπ (αθνινπζεί ε πφιε ηνπ Βαξζνινκηνχ κε 19% θαη ε πφιε ηνπ Σξαγαλνχ κε 

14%). 

Ζ πφιε ηεο Γαζηνχλεο (7.457 θάηνηθνη) είλαη ε ηξίηε απφ πιεπξάο πιεζπζκηαθνχ 

κεγέζνπο, πφιε ηνπ Ννκνχ Ζιείαο κεηά ηνλ Πχξγν (24.142 θάηνηθνη) πνπ είλαη θαη ε έδξα 

ηνπ Ννκνχ θαη ηελ Ακαιηάδα (16.487 θάηνηθνη), έδξα ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο. Απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξαγσγηθφ, δηνηθεηηθφ θαη θνηλσληθφ θέληξν θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ γηα νιφθιεξε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ν νπνίνο 

εληζρχεηαη απφ ηελ εγγχηεηα ησλ απνζηάζεσλ απφ ηα εκηαζηηθά θέληξα ηεο Γαζηνχλεο, 

ηνπ Βαξζνινκηνχ & ηνπ Σξαγαλνχ. 

 

Λφγσ ηεο κνξθήο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ πνπ είλαη θχξηα γεσξγηθή, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Ο.Δ.Π. αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία κε δηαξθή ή επνρηαθή 

απαζρφιεζε, θαζψο θαη κε ηελ θηελνηξνθία. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπκπιεξψλεηαη απφ 

εξγαηνυπαιιήινπο θαη εξγάηεο βηνηερληψλ θαη βηνκεραληψλ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη φηη ηα επνρηαθά επαγγέικαηα θαη ζε πεξηφδνπο αηρκήο 

θαη έληαζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θπξίσο θαηά ηε ζπιινγή ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, παξαηεξείηαη έιιεηςε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ππεξδηπιαζηαζκνχ ησλ 

αλαγθψλ ζε εξγάηεο γεο, ελψ αληίζεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κείσζεο ησλ γεσξγηθψλ 

εξγαζηψλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, παξαηεξείηαη ππναπαζρφιεζε ησλ 

εξγαηψλ γεο. 

 

Οη θιάδνη ηεο Βηνκεραλίαο θαη ηεο Βηνηερλίαο ζεσξνχληαη φηη είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλνη 

ζην Γήκν Πελεηνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απφ πιεπξάο Βηνκεραλίαο θαη Βηνηερλίαο 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ. 

Ο ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα δπλακηθφο ζηελ πφιε ηεο Γαζηνχλεο, 

φπνπ παξαηεξείηαη θαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ ηνπξηζκφ, ν Γήκνο Πελεηνχ δηαζέηεη ζεκαληηθά ηζηνξηθά κλεκεία, 

φπσο ε Παλαγία ε Καζνιηθή, ε Ηεξά Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηα Καβάζηια, ε Η. Μνλή Αγ. 

Διενχζαο ζηε Λπγηά, ηα νπνία έρνπλ αλαδεηρζεί ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηνπξηζηηθά κε ηηο 

λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζήκεξα επδνθηκνχλ (ζξεζθεπηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, 

αγξνηνπξηζκφο θ.ιπ.). Σν κεγαιχηεξν βέβαηα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δήκνπ είλαη νη 

καγηθέο παξαιίεο ηνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηέο ηεο Γιχθαο, ηνπ Αξθνπδίνπ, ησλ Θηλψλ, 

ησλ Καιπβίσλ ηεο Μπνχθαο θαη ηνπ Παιαηνρσξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιεζίνλ ηνπ 

Γήκνπ βξίζθνληαη ηα ιαζπφινπηξα ζην Λίηδη πνπ δέρνληαη θάζε ρξφλν κεγάιν αξηζκφ 

επηζθεπηψλ. 
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2.2 ΓεληθΪ Αλακελόκελα ΟθΫιε από ηελ ΔγθαηΪζηαζε θαη Λεηηνπξγέα ηεο 

ΠξΪμεο 

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ν Γήκνο, επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Θα γίλεη ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ πδξεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε κέρξη ζηηγκήο θαη αθνξνχλ: 

1. Σελ εμαζθάιηζε ησλ πνζνηήησλ εθείλσλ ηνπ λεξνχ πνπ είλαη αλά πάζα ζηηγµή 

ηθαλέο λα θαιχπηνπλ έλα ινγηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο 

2. Σελ αδηάθνπε παξνρή λεξνχ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηo λφµν 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, κέζα απφ έλα δίθηπν δηαλνµήο θαη ππφ ηελ απαξαίηεηε 

πίεζε πνπ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ησλ πςειφηεξσλ δηακεξηζκάησλ ζηελ 

πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο  ηνπ  Γήκνπ . 

3. Σελ δηαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ έιεγρνπ πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ θαη 

θαηαλαιψκελνπ λεξνχ. 

4. Σελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ κε άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δεκηνπξγεζνχλ απηνκάησο θαη επηπξφζζεηεο 

ζεηηθέο επηδξάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γηα ηελ 

χδξεπζε ηνπ Γήκνπ , αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ παξαπάλσ κε ηνλ πιένλ 

νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

2.3 ΤθηζηΪκελε ΚαηΪζηαζε Γηαρεηξηζηηθνύ πζηάκαηνο Ύδξεπζεο 

Σν δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα χδξεπζεο ηνπ  Γήκνπ  είλαη αξθεηά πνιχπινθν σο πξνο ην 

ζχλνιφ ηνπ γηαηί πεξηθιείεη πνιινχο νηθηζκνχο κε αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. Σν θάζε έλα 

νδεγεί ην λεξφ ζε δηαθνξεηηθέο δεμακελέο Απνζήθεπζεο (αλάληε θαη θαηάληε) -νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θιίκαθεο. Ζ αλάληε απνζήθεπζε είλαη 

θξίζηκε ζε πνιπεηέο επίπεδν θαη εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε κίαο μεξαζίαο, ελψ ε 

απνζήθεπζε θαηάληε ησλ γεσηξήζεσλ είλαη θξίζηκε ζε επίπεδν νιίγσλ σξψλ, 

εμαξηψκελε απφ ην κέγεζνο ηεο εκεξήζηαο αηρκήο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο θαχζσλα. 

Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη νη νπνίεο απνζπλδένληαη ε κία απφ ηελ άιιε απφ ηελ 

εθηνλσηηθή επίδξαζε ηεο απνζήθεπζεο, αιιά παξφια απηά απαηηνχλ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε, κε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ηξφπνπο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίνη είλαη απφιπηα ζηαζεξνί 

γηα ηηο ηξεηο δηαθξηηέο πεξηνρέο: 

 

 Απνζήθεπζε χδαηνο . Αθνξά θπξίσο ηηο Κχξηεο Γεμακελέο ησλ Σ.Κ. 

 

 Γηαλνκή χδαηνο. Σν ζχζηεκα δηαλνκήο θαηεπζχλεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

εκεξάζηαο δάηεζεο θαη ηελ επνρά. 

 

 Μεηαθνξά χδαηνο θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ παξακέηξσλ. 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη πνηνηηθήο  επεμεξγαζίαο γηα λα ηθαλνπνηεί ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη  ηηο πνζόηεηεο Ϊληιεζεο 
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ππνγεέσλ λεξώλ, ηα πδξαγσγεέα κεηαθνξΪο θαη ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ λεξνχ. 

Ζ ξχζκηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε αμηφπηζησλ κεηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

νη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε επηιεθηηθά ζεκεία ηνπ πδξνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, καδί κε αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δίαηηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Με ηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηειε-ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ, ην 

εληεηαικέλν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ επηπέδσλ, είλαη ζε ζέζε λα δξνκνινγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηνπο 

επί κέξνπο θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο Δπηρείξεζεο (αζθάιεηα, πδαηνπνηφηεηα, 

κεησκέλν θφζηνο θιπ.). Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

επί κέξνπο θέληξα επνπηείαο θαη ζηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη 

ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ 

θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε 

ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο επηηφπνπ απηνςίεο 

ζην ππφ κειέηε Πξνκήζεηα θαηαγξάθνληαη νη σθέιεηεο ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θπζηθά κεηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο: 

 

Άκεζε Οηθνλνκηθά ΧθΫιεηα 

 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ν Γήκνο ζα απνθηήζεη έλα νινθιεξσκΫλν 

ζύζηεκα ηειεκεηξέαο πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα: 

 έρεη ζπλερή επνπηεία θαη εηθφλα ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, λα επεκβαίλεη άκεζα θαη 

λα ιακβάλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πδξνινγηθά δεδνκέλα κε ζηφρν ηνλ 

βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ κειινληηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο, 

 πξνβιέπεη ελδερφκελεο αζηνρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο, 

 πξνιακβάλεη έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ θαηαλαισηή, 

 δηαρεηξίδεηαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, κεηψλνληαο ην 

αληινχκελν λεξφ,  ειέγρνληαο ηε ζηάζκε ησλ δεμακελψλ θαη πεξηνξίδνληαο ηηο 

δηαξξνέο. 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη νη βαζηθέο κφλνλ παξάκεηξνη πνπ ιήθζεζαλ 

ππ’ φςηλ ζηνπο ππνινγηζκνχο εθηίκεζεο θφζηνπο νθέινπο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΚΟΣΟΤ / ΟΦΔΛΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ (ΤΝΟΛΗΚΟ) 

Κάηνηθνη (απνγξαθή 2011) 21.034 
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Δπνρηθνί θάηνηθνη - Δπηζθέπηεο (εθηίκεζε) 4.800 

Αξ. Καηαλαισηψλ 21.795 

Αξηζκφο Τδξνκέηξσλ 14.858 

Μήθνο Δμσηεξηθνχ Τδξαγσγείνπ (km) 450 

Μήθνο Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ Γηαλνκήο (km) > Φ50 198 

πλνιηθφο Απνζεθεπηηθφο Υψξνο Γεμακελψλ (m3) 11.196 

πλνιηθφ Αληινχκελν Νεξφ απφ Γεσηξήζεηο θαη Πεγέο (m3/year) 5.444.676 

πλνιηθφ Σηκνινγνχκελν Νεξφ (m3/year) 2.091.037 

Παξνρέο αλα Καηαλαισηή 0,682 

Μ3 αλα Παξνρή Ζκεξεζίσο 0,39 

Μ3 αλα Καηαλαισηή Ζκεξεζίσο 0,27 

                

 

Ωθεινχκελνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο είλαη φινη νη απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ, νη επηρεηξήζεηο, νη θνξείο 

θαη νη επηζθέπηεο. Ο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμάλεηαη ζεκαληηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο  είλαη έλαο εκηνξεηλφο Γήκνο κε απνηέιεζκα λα ηνλ 

επηζθέπηνληαη πνιινί θάηνηθνη πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο.  

 

2.4 ΓεληθΪ 

Με ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο, ν Γήκνο ζηνρεχεη κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζηε κείσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαξξνψλ, ζηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο, 

ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνχ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζηελ δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

Σειηθφο ζηφρνο ησλ εκπιεθφκελσλ κεραληθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, 

βαζηδφκελνη πάληα θαη ζην ηζηνξηθφ ησλ δεδνκέλσλ ηειεκεηξίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, 

είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ειέγρεη ε 

Τπεξεζία. 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο, 

παξνπζηάδεη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αχμεζε ησλ θαηνίθσλ κε παξάιιειε ειάηησζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ πφζηκνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε απαίηεζε γηα 

θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ. 

 

2.5 Πεξηγξαθά ΤπΪξρνπζαο θαηΪζηαζεο Γηθηύσλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, φιεο δηαζέηνπλ πιήξεο δίθηπν 

χδξεπζεο, θπξίσο απφ γεσηξήζεηο θαη πεγέο.  

Ζ θαηάζηαζε χδξεπζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζην Γήκν Πελεηνχ είλαη ε εμήο: 

 

2.5.1 Γεκνηηθά Δλόηεηα  Σξαγαλνύ 

2.5.1.1 Οηθηζκόο έκηδα 
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Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν ίκηδα φγθνπ 50θ.κ.κέζσ αγσγνχ Φ63. Ο 

Τδαηφππξγνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ Γεμακελή Πεγάδη κέζσ αγσγνχ Φ75. Πιένλ ηνπ 

Τδαηφππξγνπ ίκηδαο, ε Γεμακελή Πεγάδη ηξνθνδνηεί θαη ηνλ νηθηζκφ Πεγάδη κέζσ 

αγσγνχ Φ63. Ζ Γεμακελή Πεγάδη ηξνθνδνηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ γεψηξεζε ίκηδα-

Πεγάδη κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN50 (2”). 

 2.5.1.2 Οηθηζκόο Σξαγαλό 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν Σξαγαλφ φγθνπ 60θ.κ.κέζσ αγσγνχ Φ140. Ο 

Τδαηφππξγνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ Γεμακελή Μαξθφπνπιν κέζσ αγσγνχ Φ63. Πιένλ 

ηνπ νηθηζκνχ Σξαγαλνχ, ν Τδαηφππξγνο ηξνθνδνηεί θαη ηελ Γεμακελή ηνπ νηθηζκνχ ιγα, 

φγθνπ 10θ.κ., κέζσ αγσγνχ Φ63. Ζ Γεμακελή Μαξθφπνπιν ηξνθνδνηείηαη αληίζηνηρα 

απφ ηελ γεψηξεζε Κακειφξα Παιηά, κέζσ αγσγνχ Φ140, θαη ηελ γεψηξεζε 

Μαξθφπνπιν, κέζσ αγσγνχ Φ140. 

 

 

2.5.2 Γεκνηηθά Δλόηεηα Γαζηνύλεο 

2.5.2.1. Οηθηζκόο ΡνππΪθη 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ Τδαηφππξγν Ρνππάθη φγθνπ 200θ.κ.κέζσ δπν αγσγψλ Φ90 θαη 

Φ110 αληίζηνηρα. Ο Τδαηφππξγνο Ρνππάθη ηξνθνδνηεί επίζεο ηνπο νηθηζκνχο Κνξφτβν 

θαη Αγία Μαχξα. Ο Τδαηφππξγνο Ρνππάθη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Ρνππάθη 

Παιαηά κέζσ αγσγνχ Φ110 θαη ηε Γεψηξεζε Ρνππάθη Νέα κέζσ αγσγνχ Φ110. 

2.5.2.2. Οηθηζκόο Λεπθνρώξη 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Λεπθνρψξη φγθνπ 100θ.κ. κέζσ αγσγνχ  Φ90. Ζ 

Γεμακελή Λεπθνρψξη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Λεπθνρψξη Παιαηά κέζσ αγσγνχ 

Φ50. 

2.5.2.3. Οηθηζκόο Καβαζέια 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Καβαζίια φγθνπ 120θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ200. 

Ο Τδαηφππξγνο Καβαζίια ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Δζληθή νδφο κέζσ αγσγνχ 

Φ90 θαη ηε Γεψηξεζε Καξαδηψηε κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.2.4. Οηθηζκόο Καξδηαθαύηη 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Καξδηαθαχηη φγθνπ 110θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ90. 

Ο Τδαηφππξγνο Καβαζίια ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Πιαηεία κέζσ αγσγνχ Φ90 

θαη ηε Γεψηξεζε Κεξακίδη κέζσ αγσγνχ Φ90. 

2.5.2.5. Οηθηζκόο Παιαηνρώξη 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Παιαηνρψξη φγθνπ 90θ.κ. κέζσ αγσγνχ Φ90. Ζ 

Γεμακελή Παιαηνρψξη ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Παιαηνρψξη κέζσ αγσγνχ Φ75. 

2.5.2.6. Οηθηζκόο Γαζηνύλε 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γαζηνχλε φγθνπ 200θ.κ. κέζσ δχν αγσγψλ, 

ελφο ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN80 (3”) θαη ελφο Φ200 θαη απφ ηηο Γεσηξήζεηο ΔΘΗΑΓΔ θαη 

ρξηζηφπνπινπ κέζσ  δχν αγσγψλ Φ63 θαη Φ63 αληίζηνηρα. Ο Τδαηφππξγνο Γαζηνχλε 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Νέα Γεψηξεζε Γχθηηθα κέζσ αγσγνχ Φ90, απφ ηε Γεψηξεζε 

Γχθηηθα παιαηά κέζσ αγσγνχ Φ110, απφ ηε Γεψηξεζε Τδαηφππξγνπ πιεζίνλ Μάλδξαο 

κέζσ αγσγνχ Φ90 θαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γαζηνχλε Νφηηα κέζσ αγσγνχ Φ90. 
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2.5.3 Γεκνηηθά Δλόηεηα  Βαξζνινκηνύ 

2.5.3.1. Οηθηζκόο Γάκεηξα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Γήκεηξα φγθνπ 50θ.κ. κέζσ ραιχβδηλνπ 

αγσγνχ DN80 (3”). Ο Τδαηφππξγνο Γήκεηξα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Κνηλνηηθφ 

Καηάζηεκα κέζσ αγσγνχ Φ75. 

2.5.3.2. Οηθηζκόο ΒξαλΪο 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Βξαλά. Ζ Γεμακελή Βξαλά ηξνθνδνηείηαη απφ ηε 

Γεψηξεζε Βαγγειάθνπ κέζσ αγσγνχ Φ110. 

2.5.3.3. Οηθηζκόο ΜΪρνο 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Μάρνο φγθνπ 200θ.κ.κέζσ δχν αγσγψλ  Φ90 θαη 

Φ140. Ζ Γεμακελή Μάρνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Κνχβεινο κέζσ αγσγνχ 

Φ110. 

2.5.3.4. Οηθηζκόο ΛπγηΪ 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ηε Γεψηξεζε Φξαηδάδηα Πνδηά κέζσ αγσγνχ Φ63 θαη 

απφ ηνλ Τδαηφππξγν Λπγηά φγθνπ 50θ.κ. κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN80 (3”). Ο 

Τδαηφππξγνο Λπγηά ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε Ακπειάθηα κέζσ αγσγνχ Φ90.  

2.5.3.5. Οηθηζκόο Γιύθα 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηε Γεμακελή Γιχθα φγθνπ 400θ.κ., θαη απεπζείαο απφ ηηο 

Γεσηξήζεηο Καιάκη θαη Μεξνβίιη. Ζ Γεμακελή Γιχθα, ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Γεψηξεζε 

Σξχπην Λεζάξη κηθξή πάλσ, κέζσ αγσγνχ Φ90, απφ ηε Γεψηξεζε Σξχπην Λεζάξη κέζσ 

αγσγνχ Φ90 θαη απφ ηε Γεψηξεζε Σξχπην Λεζάξη κεγάιε θάησ, κέζσ αγσγνχ Φ90.  

2.5.3.6. Οηθηζκόο Βαξζνινκηό 

Σν λεξφ ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τδαηφππξγν Βαξζνινκηφ κέζσ ραιχβδηλνπ αγσγνχ DN100 

(4”). Ο Τδαηφππξγνο Βαξζνινκηφ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε Μεγάιε Γεψηξεζε κέζσ αγσγνχ 

Φ110, απφ ηε Γεψηξεζε Μπνηζηθηά ή Κνπθνπβάγηα κέζσ αγσγνχ Φ75, απφ ηε Γεψηξεζε 

Ξεβάζε κέζσ αγσγνχ Φ140 θαη απφ ηε Γεψηξεζε Νεπηαγσγείν κέζσ αγσγνχ Φ90. 
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3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  
 

Σν ζχζηεκα χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, ζεσξνχκελν σο ζχλνιν, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηα πνιιά μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα δίθηπα χδξεπζεο, πνπ ζεσξνχληαη θαη δηαθνξεηηθέο 

δψλεο ηξνθνδνζίαο, νπφηε θαη κε απηή ηε ινγηθή θαζνξίζηεθαλ ηα πελήληα  (50) Σνπηθά 

εκεία Διέγρνπ (ΣΔ). 

 

3.1. Σνπηθνέ ηαζκνέ - Πέλαθεο 

ΠΗΝΑΚΑ Α - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔ) 

   

      

Α.Σ.-ΣΔ Οηθηζκόο – ΘΫζε Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: 

    

Α.Σ.1-ΣΔΓ 1 ΓΔΩΣΡΖΖ ΗΜΗΕΑ-ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.2-ΣΔΓ 2 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΜΖΛΟΡΑ ΠΑΛΗΑ 

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.3-ΣΔΓ 3 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ  

(ΣΡΑΓΑΝΟ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.4-ΣΔΓ 4 ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.5-ΣΔΓ 5 ΓΔΩΣΡΖΖ ΝΔΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ) ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.6-ΣΔΓ 6 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ ΠΑΛΗΑ 

(ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ)) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.7-ΣΔΓ 7 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ 

(ΚΑΒΑΗΛΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.8-ΣΔΓ 8 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΡΑΕΗΩΣΖ 

(ΚΑΒΑΗΛΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.9-ΣΔΓ 9 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.10-ΣΔΓ 10  
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΔΡΑΜΗΓΗ 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.11-ΣΔΓ 11  
ΓΔΩΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ 

(ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.12-ΣΔΓ12 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΝΔΑ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.13-ΣΔΓ13 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΠΑΛΗΑ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.14-ΣΔΓ14 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ 

ΜΑΝΓΡΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.15-ΣΔΓ 15 ΓΔΩΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΝΟΣΗΑ ΓΔΩΣΡΖΖ 
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(ΓΑΣΟΤΝΖ) 

Α.Σ.16-ΣΔΓ 16 ΓΔΩΣΡΖΖ ΔΘΗΑΓΔ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                           ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.17-ΣΔΓ 17 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                           
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.18-ΣΔΓ 18 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ (ΓΖΜΖΣΡΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.19-ΣΔΓ 19 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟΤ 

(ΒΡΑΝΑ) 
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.20-ΣΔΓ 20 ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΟΤΒΔΛΟ (ΜΑΥΟ)                                                                                        ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.21-ΣΔΓ 21 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΦΡΑΣΕΑΓΗΑ ΠΟΓΗΑ 

(ΛΤΓΗΑ)                                                                                           
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.22-ΣΔΓ 22 ΓΔΩΣΡΖΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ (ΛΤΓΗΑ)                                                                                           ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.23-ΣΔΓ 23 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΗΚΡΖ 

ΠΑΝΩ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.24-ΣΔΓ 24 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.25-ΣΔΓ 25 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ 

ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΣΩ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.26-ΣΔΓ 26 ΓΔΩΣΡΖΖ ΚΑΛΑΜΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.27-ΣΔΓ 27 ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΡΟΒΗΛΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.28-ΣΔΓ 28 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΓΑΛΖ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.29-ΣΔΓ 29 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΠΟΣΗΚΗΑ 

ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.30-ΣΔΓ 30 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΞΔΒΑΘΖ  

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.31-ΣΔΓ 31 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΒΑΘΔΗΑ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.32-ΣΔΓ 32 
ΓΔΩΣΡΖΖ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
ΓΔΩΣΡΖΖ 

Α.Σ.33-ΣΔΓ 1 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ)                                                                                         ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.34-ΣΔΓ 2 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΗΜΗΕΑ 

(ΗΜΗΕΑ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.35-ΣΔΓ 3 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 70 

(ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.36-ΣΔΓ 4 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 100 

(ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
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Α.Σ.37-ΣΔΓ 5 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 60 

(ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.38-ΣΔΓ 6 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 

(ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.39-ΣΔΓ 7 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ (ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ) 100 

(ΛΔΤΚΟΥΩΡΗ)                                                                                          
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.40-ΣΔΓ 8 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 120 

(ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.41-ΣΔΓ 9 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 110 

(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.42-ΣΔΓ 10 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ 90 

(ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΗ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.43-ΣΔΓ 11 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Α’ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.44-ΣΔΓ 12 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Β’ 

(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.45-ΣΔΓ 13 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑ 50 (ΓΖΜΖΣΡΑ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.46-ΣΔΓ 14 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΒΡΑΝΑ (ΒΡΑΝΑ)                                                                                         ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.47-ΣΔΓ 15 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΥΟ 200 (ΜΑΥΟ)                                                                                         ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.48-ΣΔΓ 16 ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΛΤΓΗΑ 50 (ΛΤΓΗΑ)                                                                                         ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.49-ΣΔΓ 17 ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΛΤΦΑ 400 (ΓΛΤΦΑ)                                                                                         ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Α.Σ.50-ΣΔΓ 18 
ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                         
ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

 

ινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ (ΣΔ) ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) 

κε αζχξκαηε ηερλνινγία θαη ν θάζε έλαο απφ απηνχο ζα πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ ζπζηήκαηα: 

 Έλα Πίλαθα Καισδίσζεο (Απηνκαηηζκνχ) 

 Αληηθεξαπληθά γξακκήο ηξνθνδνζίαο (φπνπ πξνβιέπνληαη) 

 Αληηθεξαπληθά γξακκήο επηθνηλσλίαο Ethernet 

 Μία Μνλάδα αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο 

 Μία Κεξαία 

 Έλα Διεγθηή ηχπνπ RTU θαη νζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ 

 Δμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ πξνκεζεπηή: 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ινηπέο εξγαζίεο ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ RTUs. 
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 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ινηπέο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη. Οη 

ζέζεηο ησλ νξγάλσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

 Μεηαηξνπέο ή νιηθή αληηθαηάζηαζε ζηνπο πθηζηάκελνπο πίλαθεο ψζηε λα γίλεη ε 

δεχμε κε ηνπο πίλαθεο απηνκαηηζκνχ. 

 Γηαζχλδεζε φισλ ησλ αλσηέξσ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ ΓΔΖ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη νξγάλσλ . 

 Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Γνθηκέο θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΔΖ (ΣΔΠ) 

 

_Α.Σ.-Σ Οηθηζκόο – ΘΫζε 

Α.Σ.53-ΣΔΠ 1 – 

ΣΔΠ 12 
ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΔΖ – ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε λέσλ Σνπηθψλ ηαζκψλ 

Διέγρνπ Πίεζεο (ΣΔΠ). 

ηα ζεκεία απηά ζα ηνπνζεηείηαη θαηαγξαθηθφ πίεζεο κε δπλαηφηεηα ηειεκεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ κε θσδηθφ φλνκα ΣΔΠ (Σνπηθφο ηαζκφο Διέγρνπ Πίεζεο). Οη ηνπηθνί 

ζηαζκνί ειέγρνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ζπλερή θαηαγξαθή θαη ηειεκεηάδνζε 

δεδνκέλσλ πίεζεο. 

 

Λεηηνπξγέεο ελόο ΣΔΠ 

Κάζε έλαο απφ ηνπο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ πίεζεο (ΣΔΠ) πξέπεη λα εθηειεί ηηο 

αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ: Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ην 

δηαζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ, δειαδή ην φξγαλν κέηξεζεο πίεζεο. Σα δεδνκέλα απφ 

ην αηζζεηήξην πίεζεο απνηειεί αλαινγηθφ ζήκα ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ηνπ ειεγθηή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο απηφλνκε κνλάδα πνπ δηαζέηεη κπαηαξία θαη θαηαγξαθηθφ 

δεδνκέλσλ (data-logger). Ζ ελ ιφγσ κνλάδα αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπιιεγφκελεο, κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ GSM/GPRS modem, πξνο ηνλ ΚΔ φπνηε 

ν ρξήζηεο ην δεηήζεη.  

 Σξνθνδνζία: Ο ΣΔΠ είλαη απηφλνκνο θαη δελ απαηηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κηαο πνπ ν ειεγθηήο δηαζέηεη κπαηαξία.  

 

Ο ζηαζκφο ΣΔΠ ζα εγθαηαζηαζεί ζην πιένλ δπζκελέο ζεκείν ηνπ θάζε πδξαπιηθνχ 

δηθηχνπ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ ζα γίλεη ζε εξκάξην θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ κε θιεηδαξηά ή 

ζε θνηλφρξεζην ρψξν νηθνδνκήο ή νηθίαο παξαθείκελνπ ησλ νηθηαθψλ πδξνκέηξσλ. ε 
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θάζε πεξίπησζε, ηειηθή ζέζε ηνπ ζηαζκνχ ζα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο απηήο. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ - ΣΟΠΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ (ΣΤΥ) 

 

Α.Σ.-Σ Οηθηζκόο – ΘΫζε 

Α.Σ.51-ΣΤΥ 1 
ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΩΡΊΟΤ 

ΒΑΡΘΟΛΗΟΜΗΟΤ 

Α.Σ.52-ΣΤΥ 2 ΣΟΠΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΩΡΊΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ 

 

ε επηιεγκέλεο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ (έλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαξζνινκηνχ, θαη έλαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Γαζηνχλεο) ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) ζηαζκνί κέηξεζεο 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ νη νπνίνη ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ ηηκέο εθηφο νξίσλ ζα 

ζεκαίλεη ζπλαγεξκφο ζηνλ ΚΔ θαη ζα ιακβάλνπλ άκεζα γλψζε νη ρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη αθξηβήο ζέζεηο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ θάζε 

πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

GSM/GPRS. 

 

3.2. Πεξηγξαθά ζεκΪησλ απηνκαηηζκνύ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

ΣΔ κε ηε κνξθή πηλάθα ζηνλ νπνίν θαίλνληαη νη ζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Κεληξηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ θαη ηα αληίζηνηρα ςεθηαθά θαη αλαινγηθά ζήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη ζε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ απαηηνχκελνπ RTU. εκεηψλεηαη φηη πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κειινληηθά ζήκαηα πνπ 

ηπρφλ απαηηεζνχλ. 

ηνλ  πίλαθα  πνπ αθνινπζεί , έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δήισζε ησλ εηζφδσλ θαη 

εμφδσλ ζην  RTU,  ε εμήο ζεκεηνινγία:  

 

DI DO AI AO 

DI: Ψηθιακή είζοδος 

DO: Ψηθιακή έξοδος 

AI: Αναλογική είζοδος 

AO: Αναλογική έξοδος (δυναηόηηηα ζύνδεζης) 

 

εκείσζε: Σν ζχλνιν ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ εηζφδνπ γηα θάζε RTU ζα είλαη είηε 4 – 

20 mA είηε 0 – 10 V θαη ζα ζπλδεζνχλ ζηελ θάξηα ηχπνπ ΑΗ εθηφο ησλ νξγάλσλ πνπ 

δηαζπλδένληαη κέζσ βηνκεραληθνχ Γηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αλαιπηέο ελέξγεηαο). 
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εκείσζε: ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ειεθηξνκαγλεηηθνχ παξνρνκέηξνπ κε 

κπαηαξία ζε ΣΔ Γεμακελήο, ιφγσ ηνπ φηη ηα ελ ιφγσ φξγαλα δηαζέηνπλ έμνδν παικψλ 

ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί κνλάδα RTU πνπ λα δηαζέηεη επηπιΫνλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

ςεθηαθή είζνδν κε γξήγνξν απαξηζκεηή (fast counter) ζε ζπρλφηεηα ≥200Hz γηα λα 

ζπλδεζεί εθεί ε έμνδνο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. 

 

Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΑληιηνζηΪζην ά Γεώηξεζε 
ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ RTU: 

 

 

 

 

 

DI DO AI AO 

13 2 2 0 
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Σύπνο εγθαηΪζηαζεο: Γεμακελά 
ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ RTU: 

DI DO AI AO 

7 1 2 0 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθά 

 
DI 

ΦεθηαθΫο 
DO 

ΦεθηαθΫο 
ΑI 

ΑλαινγηθΫο 
ΑO 

ΑλαινγηθΫο 

 
Α/Α 

Πεξηγξαθά 
 

DI 
ΦεθηαθΫο 
Δέζνδνη 

DO 
ΦεθηαθΫο 

Έμνδνη 

ΑI 
ΑλαινγηθΫο 

Δέζνδνη 

ΑO 
ΑλαινγηθΫο 

Έμνδνη 

Η. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

1 
Θέζε Γεληθνχ δηαθφπηε 
πίλαθα ηζρχνο 

1    

2 
Δπηβεβαίσζε ηνπηθνχ 
απηνκαηηζκνχ (ΣΑ) 

1    

3 
Αληρλεπηήο θίλεζεο, ξειέ 
Δηζφδνπ 

1    

4 
Όπαξμε ηάζεο (Δπηηεξεηήο 
ηάζεο) 

1    

5 
UPS ή  Φσην/ηθνπ Υακειή 
Σάζε Μπαηαξίαο 

1    

6 Δλεξγεηαθφο αλαιπηήο ΤΝΓΔΖ Δ ΘΤΡΑ ΣΖ RTU 

ΗΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

7 Πίεζε ζηελ θαηάζιηςε   1  

8 Παξνρή ζηελ θαηάζιηςε   1  

9 ηάζκε ζηελ δεμακελή    1  

10 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε 
(Άλσ-Κάησ/ ξην) 

2    

ΗΗΗ. ΤΣΖΜΑ ΥΛΧΡΗΧΖ 

11 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

12 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

13 Βιάβε 1    

14 
ηάζκε δνρείνπ ρεκηθψλ 
(Κάησ/ ξην) 

1    

ΗV. ΚΤΡΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 

15 Απηφκαηε/ Υεηξνθίλεηε 1    

16 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

17 Βιάβε (Θεξκηθφ θηλεηήξα) 1    

18 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

19 
Θχξα ζχλδεζεο ηνπ RTU κε 
Soft Starter ή Inverter 

ΝΑΗ 

      

 ΤΝΟΛΟ: 13 2 3 0 
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Δέζνδνη Έμνδνη Δέζνδνη Έμνδνη 

Η. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

1 
Όπαξμε ηάζεο (Δπηηεξεηήο 
ηάζεο) 

1    

2 
UPS ή  Φσην/ηθνπ Υακειή 
Σάζε Μπαηαξίαο 

1    

ΗΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

3 ηάζκε ζηελ δεμακελή   1  

4 Παξνρή ζηελ θαηάζιηςε   1  

5 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε 
(Άλσ/ ξην) 

1    

6 
ηάζκε θινηεξνδηαθφπηε 
(Κάησ/ ξην) 

1    

ΗΗΗ. ΤΣΖΜΑ ΥΛΧΡΗΧΖ (ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟ) 

7 Δθθίλεζε/ ηάζε (Start/Stop)  1   

8 Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο 1    

9 Βιάβε 1    

10 
ηάζκε δνρείνπ ρεκηθψλ 
(Κάησ/ ξην) 

1    

      

 ΤΝΟΛΟ: 7 1 2 0 

 

3.3. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 

ε θάζε ηνπηθφ ζηαζκφ ειέγρνπ ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα πξνζθέξεη, εγθαηαζηήζεη, 

ζπλδέζεη θαη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

α) Ζιεθηξηθφ πίλαθα ηζρχνο (φπνπ θαζνξίδεηαη) 

β) Ζιεθηξηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ 

γ) Δμνπιηζκφ απηνκαηηζκνχ (φξγαλα) 

δ) Απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο εηζφδσλ/ εμφδσλ (RTU) 

ε) Δπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ (RADIOMODEM ή/θαη GSM, ΚΔΡΑΗΔ) 

ζη) Σξνθνδνηηθφ Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο (UPS) 

δ) πζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

ε) πζηήκαηα ειέγρνπ εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζ) Καιψδηα δηαζχλδεζεο 

η) Eξκάξηα εγθαηάζηαζεο θαη φπνπ απαηηείηαη Pillar 

 

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα πξνζθέξεη γηα ηνλ ΚΔ:  

 Έλαλ server ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν rack.  

 Σν rack ηνπ server ζα δηαζέηεη ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινηπνχ ελεξγνχ 

εμνπιηζκνχ, φπσο routers, switches, modem θαη ζα πξνζθέξεη ηθαλέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη επθνιία πξφζβαζεο γηα επεκβάζεηο, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

 Σέζζεξηο (4) ζέζεηο εξγαζίαο client work stations, πνπ ζα απνηεινχληαη απφ 

ηζάξηζκνπο ππνινγηζηέο κε νζφλε θαη ζα αλαιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 
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 Μηα (1) ζέζε γηα ηελ ηειεπαξαθνινχζεζε (SCADA) φισλ ησλ ειεγθηψλ 

ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο (ΣΔ). 

 Μηα (1) ζέζε γηα ηελ εληνπηζκφ δηαξξνψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο (Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 

ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο) 

 Μηα (1) ζέζε γηα ηo νινθιεξσκέλν δπλακηθά ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ελνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δηαρείξηζεο χδξεπζεο / 

απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

 Μηα (1) ζέζε γηα ην ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Λνγηζκηθφ 

απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο) 

 Έλαλ (1) ADSL / VDSL router θαη έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (Ethernet) 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο 

ηνπηθνχο ζηαζκνχο. 

 Έλα (1) ηξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο (UPS) 

 Γηθηπαθφ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN. 

 Ζιεθηξνινγηθφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (θαλάιηα, θαιψδηα, πξίδεο) γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο απφ ηε κνλάδα UPS. 

 Έλα (1) έγρξσκν πνιπκεράλεκα (εθηππσηήο-scanner), ζειίδαο Α4 ηερλνινγίαο 

laser 

 Έλαο (1) έγρξσκνο εθηππσηήο, ζειίδαο Α3/Α4, ηερλνινγίαο inkjet 

 Σέζζεξηο (4) νζφλεο ηχπνπ LED, Full HD, δηαζηάζεσλ 48” κε θαηάιιειε βάζε γηα 

επίηνηρε ζηήξημε. 

 

Καζψο θαη έλαλ θνξεηφ ζηαζκνχο ειέγρνπ (ΦΔ). 

 

3.4. Γεληθά πεξηγξαθά ιεηηνπξγέαο ΣΔ Γεώηξεζεο/ Αληιηνζηαζένπ 

Σα ζήκαηα απφ ηα αηζζεηήξηα θαηαιήγνπλ ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ. ηνλ 

πίλαθα απηφ ππάξρεη γηα θάζε κεηξνχκελν κέγεζνο (ζηάζκε, παξνρή θιπ.) θαη ζα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηηκψλ. Σα φξγαλα θαη ε νζφλε ιεηηνπξγνχλ κε 12VDC ή 24 VDC 

ή 220 VAC. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ειέγρεηαη απφ ηε ζηάζκε ηεο δεμακελήο ηελ νπνία 

ηξνθνδνηνχλ, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ είλαη ε ζηάζκε ηεο 

δεμακελήο (ή πεγήο) απφ ηελ νπνία αλαξξνθνχλ λα είλαη εληφο επηηξεπηνχ νξίνπ θαη : 

  α)  Ο δηαθφπηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληιίαο λα είλαη ζε ζέζε Auto 

  β) Να κελ έρεη ζεκαλζεί βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία ηεο αληιίαο 

  γ) Να κελ έρεη ηεζεί ε αληιία εθηφο ιεηηνπξγίαο κε εληνιή ηνπ ΚΔ 

Ζ  εληνιή εθθίλεζεο ησλ αληιηψλ, αλ ηζρχνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δίλεηαη φηαλ ε 

ζηάζκε ηεο Γεμακελήο πνπ θαηαζιίβνπλ θηάζεη ζην θάησ επηηξεπηφ φξην θαη δηαξθεί 

ψζπνπ ην λεξφ αλέβεη ζην πάλσ φξην. Σν πφζεο θαη πνηεο αληιίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ αληιηψλ θαη απφ ηηο ζηάζκεο ησλ  Γεμακελψλ, ηηο 

παξνρέο εηζφδνπ-εμφδνπ θαη  απφ ηελ πίεζε λεξνχ ζηελ θαηάζιηςε ησλ αληιηψλ. Ζ 

εθθίλεζε θαη ζηάζε ησλ αληιηψλ ζα γίλεηαη θιηκαθσηά γηα ηελ απνθπγή πιεγκάησλ. Οη 

αληιίεο ζα ελαιιάζζνληαη απηφκαηα θπθιηθά γηα νκνηφκνξθε θζνξά θαη ηζνθαηαλνκή 
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ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο. Δάλ ζηα αληιηνζηάζηα κε δχν ή ηξεηο αληιίεο, κία αληιία δελ 

ιεηηνπξγεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα ε εθεδξηθή. 

Ο πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο θάζε ηνπηθνχ ζηαζκνχ χδξεπζεο. 

 

 

3.5. Σξόπνη ιεηηνπξγέαο ΣΔ Γεώηξεζεο/ Αληιηνζηαζένπ  

Σν ζχλνιν ησλ ΣΔ πξέπεη λα επηηειεί ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

α. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κε ηνπηθνύο ρεηξηζκνύο 

Κάζε αληιία είηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνπηθνχο ρεηξηζκνχο ζέηνληαο ηνλ επηινγέα 

ηεο AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) ζηελ ζέζε -M-: XEΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ είηε 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κέζσ RTU ή/θαη απνκαθξπζκέλα ζέηνληαο ηνλ επηινγέα ηεο 

AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) ζηελ ζέζε -Α-: ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 

β. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κε ηνπηθό απηνκαηηζκό κΫζσ RTU 

Ζ εγθαηάζηαζε κεηαπίπηεη ζε θαηάζηαζε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζηηο αθφινπζε 

πεξίπησζε: 

 Ο δηαθφπηεο επηινγέαο (Α-O-Μ) βξίζθεηαη ζηε ζέζε -Α-  θαη 

I. δίδεηαη ζρεηηθή εληνιή απφ ηνλ ΚΔ  ή 

II. παξνπζηάδεηαη βιάβε ζηνλ ΚΔ ή ηελ γξακκή επηθνηλσλίαο θαη ν ππ' φςε ΣΔ 

είλαη απνδέθηεο, νπφηε ε κεηάπησζε γίλεηαη απηφκαηα.  

γ. Λεηηνπξγέα εγθαηΪζηαζεο κΫζσ Σειερεηξηζκώλ ΚΔ 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ηειερεηξηδφκελε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο είλαη λα βξίζθεηαη ν 

δηαθφπηεο επηινγέαο (Α-O-Μ) ζηελ ζέζε - Α-. 

Ο ρεηξηζηήο ησλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΚΔ, ΦΔ) δίλεη ηηο πξνβιεπφκελεο  εληνιέο 

ηειερεηξηζκψλ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ 

Α1. Ο δηαθφπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ ηνπ Πίλαθα Απηνκαηηζκνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε - ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ-. Με επηηφπην ρεηξηζκφ ή αληιία 

βξίζθεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

a. Καηάζηαζε -XOFF-: ζε ζηάζε 

b. Καηάζηαζε -ΥΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ-: ζε ιεηηνπξγία 

Α2. Ο δηαθφπηεο επηινγέαο ηεο αληιίαο Α-Ο-Μ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε - ΑΤΣΟΜΑΣΖ-: 

a. Καηάζηαζε -OFF- Ζ αληιία βξίζθεηαη ζε ζηάζε χζηεξα απφ ηειερεηξηζκφ ή 

εληνιή ΣΔ. 

b. Καηάζηαζε –ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ-: Ζ αληιία βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία        χζηεξα 

απφ ηειερεηξηζκφ ή εληνιή ΣΔ. 

c. Καηάζηαζε - ΔΚΣΟ -: Ζ αληιία βξίζθεηαη κφληκα ζε ζηάζε θαηφπηλ 

εληνιήο ΚΔ. 

d. Καηάζηαζε -ΒΛΑΒΖ-: Ζ αληιία βξίζθεηαη κφληκα ζε ζηάζε ιφγσ βιάβεο. 

 

ΛεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο ΣΔ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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 πλερήο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Μεηάδνζε ησλ ζπιιεγφκελσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο 

ειέγρνπ (Σειεέιεγρνο). 

 Απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ απφ ηνπο ζηαζκνχο ειέγρνπ (Σειερεηξηζκνί). 

 Απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Απηφκαηνο έιεγρνο HARDWARE - SOFTWARE 

 

πιινγά Πιεξνθνξηώλ 

Οη ειάρηζηα απαηηεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγεη ν θάζε ΣΔ ζα ζπιιέγνληαη σο 

πξνεγνπκέλσο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Οη ζπιιεγφκελεο αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο ζα κεηαηξέπνληαη απφ ηνλ ΣΔ ζηα θπζηθά 

ηνπο κεγέζε. 

Σα θπζηθά απηά κεγέζε ζα ειέγρνληαη γηα: 

a. ππέξβαζε αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ 

b. ππέξβαζε θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ 

c. ππέξβαζε αλψηαηεο αλάγλσζεο (π.ρ. αλνηθηή ή θνκκέλε γξακκή) 

d. ππέξβαζε θαηψηαηεο γξακκήο (π.ρ. βξαρπθχθισκα ζηελ γξακκή ή 

θνκκέλε γξακκή πεγήο ξεχκαηνο). 

e. κεγάιε δηαθχκαλζε (ζφξπβνη) ζηηο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο. 

f. απφηνκε κεηαβνιή αξγψλ θαηλνκέλσλ. 

Σα θπζηθά θαη ςεθηαθά κεγέζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα : 

a. εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ζρεζηαθψλ θαη ινγηθψλ ζπγθξίζεσλ κε 

ζηφρν ηελ απηφκαηε επηινγή πξνθαζνξηζκέλσλ αληηδξάζεσλ. 

b. ζπλερή ζχγθξηζε κε παξακεηξηθά θαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε ρξφλνπ/ 

κεγέζνπο γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ ζπλαγεξκψλ (π.ρ. ξπζκφο θαζφδνπ 

ζηάζκεο δεμακελήο). 

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ RAM κλήκε ηεο κνλάδαο RTU θαη 

ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ΚΔ θαηά ηελ ακέζσο επφκελε ζάξσζε.  

 

ΣειεΫιεγρνο 

Κάζε ΣΔ βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη ηνλ ελεκεξψλεη, φηαλ ηνπ 

δεηεζεί, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο απνζηέιινληάο ηνπ: 

1. ιεο ηηο κεηαβνιέο ςεθηαθψλ εηζφδσλ/ εμφδσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην  δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε επηηπρή απνζηνιή. 

2. ιεο ηηο επεμεξγαζκέλεο κεηξήζεηο αλαινγηθψλ κεγεζψλ πνπ ζπλειέγεζαλ ζην 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελε επηηπρή απνζηνιή. 

 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ΚΔ θαη ΣΔ, ν ΣΔ επηρεηξεί ζπλερψο 

λα επηηχρεη επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ θαη παξάιιεια θαηαρσξεί ζε RAM κλήκε φιεο ηηο 

ελδερφκελεο κεηαβνιέο ησλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ/ εμφδσλ θαη ηηο επεμεξγαζκέλεο 

κεηξήζεηο αλαινγηθψλ κεγεζψλ κε ζθνπφ λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ ΚΔ κφιηο 
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απνθαηαζηαζεί ε επηθνηλσλία. Ζ απνζηνιή απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα κελ θαζπζηεξείηαη ν ρξφλνο ζάξσζεο ησλ ππνινίπσλ Σνπηθψλ ηαζκψλ. 

ην δηάζηεκα ηεο απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί απηφκαηα κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σ..Δ. 

 

Σειερεηξηζκόο 

Οη ειάρηζηα απαηηεηέο εληνιέο (ηειερεηξηζκνί) ηνπ ΚΔ ηηο νπνίεο θαη κεηαβηβάδεη ν ΣΔ 

πξνο ηηο κνλάδεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη 

είλαη γεληθά: 

 Δληνιή γηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε πξφγξακκα Σ..Δ.  

 Δληνιή εθθίλεζεο/ παχζεο γηα θάζε αληιία. 

 

Απηόλνκε ιεηηνπξγέα ηεο εγθαηΪζηαζεο 

Καηά ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ν ΣΔ ρσξίο ηδηαίηεξε εληνιή ηειερεηξηζκνχ εθθηλεί θαη 

ζηακαηά ηηο θαηάιιειεο αληιίεο, αλνίγεη θαη θιείλεη ηηο αλάινγεο δηθιείδεο κε βάζε ην 

πξφγξακκα ηνπ Σνπηθνχ ηαζκνχ. 

 

Λνγηζκηθό  

πλνπηηθά νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλάπηπμεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγήο ησλ RTUs 

είλαη νη εμήο: 

Σν ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθά απηά ησλ επηθνηλσληψλ κε ηνλ ΚΔ πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο θαη 

ελαιιαμηκφηεηαο 

Σν πξφγξακκα ησλ RTUs πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ κε επεμεξγαζία 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (REAL TIME). 

 Θα είλαη θαηά ηνλ δπλαηφλ εληαίν γηα φια ηα RTUs κε πςειφ βαζκφ 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Οη ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ κεγεζψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πνπ 

εμεηδηθεχνπλ ην πξφγξακκα ζε θάζε RTU (CUSTOMIZATION) ζα νξίδνληαη κέζσ ηνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο είηε απφ ηνλ ΚΔ είηε  ηνπηθά  ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε  ζα  γίλεηαη ρξήζε θνξεηνχ Ζ/Τ.  

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξνζαξκνγήο, θφξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξέπεη: 

 λα είλαη απινχζηαηε, δεδνκέλνπ φηη ζα επηηειείηαη απφ πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ή 

εθπαηδεπκέλν ζηελ Πιεξνθνξηθή. 

 λα αθνινπζεί ηελ κέζνδν ησλ εξσηαπνθξίζεσλ πξνβιέπνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θαζνδήγεζε ηνπ  ρξήζηε κέζσ θαηαιφγσλ επηινγψλ θαη πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ/ 

ηηκψλ. 

 λα κελ απαηηεί ζε θακία πεξίπησζε ρεηξηζκφ δηαθνπηψλ θαξηψλ ή άιισλ DEEP 

SWITCHES ή γεληθά επέκβαζε ζην HARDWARE ηνπ RTU. 
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Σν πξφγξακκα θαη ηα αξρεία παξακεηξηθψλ ηηκψλ πξέπεη λα δηαθπιάζζνληαη, ψζηε λα 

είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο (RESTART) ρσξίο λα απαηηείηαη 

επαλαθφξηηζε ή επαλεηζαγσγή ηηκψλ. 

Ζ πξνζζήθε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ εηζφδσλ, κλήκεο RAM, ή άιισλ ζηνηρείσλ 

HARDWARE  πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα θαη λα ελεξγνπνηείηαη  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ RTUs πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη 

πιεξφηεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε παξακεηξηθφηεηα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ κέζσ 

αξρείσλ, φζν θαη ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζην RTU θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΚΔ (STAND 

ALONE MODE) λα θαιχπηεη ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη θαηά πεξίπησζε λα 

επηιέγεη θαη λα εθηειεί δηαθνξεηηθά, πξνθαζνξηζκέλα ππνπξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο 

(απηφλνκε ιεηηνπξγία). 

 

Υώξνο ΔγθαηΪζηαζεο  

Σν ζχλνιν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο κνλάδαο RTU θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε θάζε ΣΔ  ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ελφο εξκαξίνπ σο εμήο : 

Πίλαθαο ηζρχνο 

ηνπο ΣΔ πνπ πξνβιέπεηαη, ζα εγθαηαζηαζεί πίλαθαο ηζρχνο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηνπο κεηαηξνπείο ζπρλφηεηαο (inverter) ζπδεπγκέλνπο κε αλάινγνπο ζεξκνκαγλεηηθνχο 

δηαθφπηεο θαη ηνλ αλάινγν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε θάζε 

θηλεηήξα. 

Δξκάξην απηνκαηηζκνχ θαη δηαζχλδεζεο κε ην πεδίν  

Ο πίλαθαο απηφο ζα πεξηιακβάλεη απηφκαηεο δηαηάμεηο ηχπνπ ειεθηξνλφκσλ, εμσηεξηθέο 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, δηαθφπηεο θαη ζα δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ ΣΔ :  

a. Υεηξνθίλεηε εθθίλεζε/ παχζε ζηνηρείσλ (π.ρ. αληιίεο) 

b. Απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο  

c. Θέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε Οff. 

 

Μέξνο ηνπ πιηθνχ, ζα ηνπνζεηεζεί ζε εξκάξην εζσηεξηθνχ ρψξνπ, επηδαπέδην ή επίηνηρν. 

Σν εξκάξην ζα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ζ’ απηφ ε κνλάδα RTU, 

radiomodem, ηξνθνδνηηθφ, δηαθφπηεο θ.ι.π. θαη δηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κειινληηθψλ επεθηάζεσλ ηνπ RTU. 

ην εξκάξην απηφ ζα θαηαιήγνπλ ζε θιεκκνζεηξέο φινη νη αγσγνί πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ Βνεζεηηθφ Πίλαθα Απηνκαηηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν πξνκεζεπηήο. Οη 

θαισδηψζεηο απηέο ζα γίλνπλ απφ πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ πιήξε επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Οη θαισδηψζεηο ηνπ εξκαξίνπ ζα γίλνπλ κε εχθακπηα θαιψδηα, νη θιεκκνζεηξέο ζα είλαη 

ξάγαο, αξηζκεκέλεο θαη φινη νη αγσγνί ζα έρνπλ αθξνδέθηεο θαη ζήκαλζε. ηνπο πίλαθεο 

ησλ RTU  ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θιέκκεο θαη γηα ηηο κειινληηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα 

ζπλδεζνχλ κε θαηάιιεια θαιψδηα νη θιέκκεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο θιέκκεο ησλ πηλάθσλ ησλ RTU. 

ια ηα εξκάξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ειεθηξνλφκσλ, 

αζθαιεηψλ, εηδηθψλ ιπρληψλ, δηαθνπηψλ γηα ηελ  δηαζχλδεζε ηνπ RTU κε ηνλ ππάξρνληα 
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θαη λέν εμνπιηζκφ. Σα εξκάξηα πξέπεη λα είλαη πξνδηαγξαθψλ ηνπιάρηζηνλ ΗΡ-54.Σν 

εξκάξην πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ αλαθχθισζεο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, γηα 

ιφγνπο ςχμεο ησλ κεραλεκάησλ φπνπ απαηηείηαη. Οη ζπξίδεο ή πεξζίδεο εηζφδνπ/ εμφδνπ 

ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζρεδίαζε θαη εθείλν ηνλ εμνπιηζκφ ψζηε 

λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξκαξίνπ απφ ζθφλε θιπ. 

Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη επζχλε ηνπ 

Πξνκεζεπηή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θαισδίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα 

ηε ζχλδεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ.  

Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα. 

Ο πξνκεζεπηήο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ σο άλσ εξκαξίσλ, ζα 

θαηαζθεπάζεη θαη παξαδψζεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε αλαιπηηθά ειεθηξνινγηθά ζρέδηα φισλ 

ησλ ΣΔ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

πλδεζκνινγέα Σνπηθώλ ηαζκώλ ΔιΫγρνπ 

ινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί ζπλδένληαη αζχξκαηα κε ηνλ ΚΔ . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φια ηα ζεκεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ΣΔ ππάξρεη παξνρή ΓΔΖ, ή 

ζα εγθαηαζηαζεί κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζηαζκνί ζηνπο 

νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο. 

 

3.6. Σνπηθνέ ηαζκνέ (ΣΓ) δεμακελώλ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

Οη ηνπηθνί ζηαζκνί δεμακελψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο δεμακελέο νη 

νπνίεο ηξνθνδνηνχλε ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ.  

ινη νη ηνπηθνί ζηαζκνί ζα ζπλδεζνχλ κε ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Διέγρνπ (ΚΔ) δηακέζνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Ethernet ή GSM). 

Οη ηνπηθνί απηνί ζηαζκνί είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο αλσηέξσ ΣΔ 

κέζσ ηνπ ΚΔ ζην εθηεηακέλν δίθηπν χδξεπζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε κηα 

πδξαπιηθή ινγηθή, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη βάζεη ησλ 

απμαλφκελσλ αλαγθψλ πνπ έπξεπε λα εμππεξεηεζνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιια 

δεδνκέλα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηελ ηνπνγξαθία, 

πνηνηηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πδξαπιηθή απηή ινγηθή πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο απηνκαηηζκνχ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΔ γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 
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4. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Σν ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη 

κέγηζηε αμηνπηζηία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο 

ειέγρνπ ησλ δηθηχσλ Όδξεπζεο θαη ησλ Φνξεηψλ ηαζκψλ Διέγρνπ κε ηνλ Κεληξηθφ 

ηαζκφ Διέγρνπ ζην θηήξην πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Γήκν. 

Σν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν βαζίδεηαη ζε αζχξκαηε επηθνηλσλία κε Ethernet πξσηφθνιιν 

(ζε ξαδηνδεχμεηο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ησλ 5GHz ζε εγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα 

ηειεκεηξίαο απφ ηελ  EETT) ή/θαη ξαδηνεπηθνηλσλία κέζσ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS/3G).  

Σα επηθνηλσληαθά Hardware θαη  Software πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ ΚΔ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

κνλάδεο ειέγρνπ ζα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

Α. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ΦΔ θαη ΚΔ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ADSL ή/θαη 

δηθηχνπ Ethernet. Ζ ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα αξκνδηφηεηαο 

ηειεειέγρνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε θάζε ΦΔ (γηα ηελ Γ.Δ. πνπ ηνλ αθνξά) & 

ηνπ ΚΔ (γηα ην ζχλνιν ησλ Γ.Δ.).  

Β. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ Σνπηθψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΣΔ) θαη Κεληξηθνχ ηαζκνχ 

Διέγρνπ (ΚΔ) γίλεηαη αζχξκαηα. εκεησηένλ φηη νξηζκέλνη Σ ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

ΚΔ κέζσ άιινπ ΣΔ πνπ ζα επηηειεί θαη ξφιν Αλακεηαδφηε. 

 

εκεησηένλ φηη: 

Γηα νξηζκέλνπο ΣΔ δχλαηαη θαη ελαιιαθηηθή φδεπζε πξνο ΚΔ ζε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο θχξηαο φδεπζεο ζήκαηνο. Ζ δηαθνξεηηθή απηή φδεπζε γίλεηαη κέζσ 

άιισλ ζηαζκψλ ΣΔ, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ απ’ επζείαο κε ηνλ ΚΔ θαη επηηεινχλ ξφιν 

αλακεηαδφηε. Οη ΣΔ πνπ είλαη θαη αλακεηαδφηεο έρνπλ αληίζηνηρν αξηζκφ radio modem 

κε ηνπο ζηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΚΔ.  

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ζνβαξήο βιάβεο ζηελ επηθνηλσλία ελφο ΣΔ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ε αλάιεςε φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαζκνχ κέζσ ηνπ ΦΔ. 

Παξαηίζεηαη Πίλαθαο φπνπ ππνδεηθλχνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ ΣΔ κε ηνλ ΚΔ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη ζηελ 

πεξίπησζε βιάβεο επηθνηλσλίαο ησλ ΣΔ  κε ηνλ ΚΔ, ν ΣΔ  ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

απηφλνκε κνλάδα, παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ απηνκαηηζκφ θαη απνζεθεχνληαο ζηε 

κλήκε ηνπ φιεο ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

Ο ΑλΪδνρνο, πξηλ ηελ από ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο, ζα πξΫπεη κε δηθΪ ηνπ 

Ϋμνδα θαη επζύλε λα πξνβεέ ζε κειΫηε ξαδηνθΪιπςεο κε ηελ νπνέα ζα 

ηεθκεξηώλεηαη ν επηιεγκΫλνο ηξόπνο ξαδηνεπηθνηλσλέαο. Ο ηειηθόο ηξόπνο 

ξαδηνεπηθνηλσλέαο ζα ηύρεη ηεο εγθξέζεσο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο πξηλ ηελ 

πινπνέεζά ηεο. 

 

Oη πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ (radiomodems, θεξαίεο, 

θ.ιπ.) παξνπζηάδνληαη ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ζην Σεχρνο ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ.  
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5. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  
 

5.1 ΑλΪπηπμε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ  

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί απφ απφζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

ηνπηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη 

ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σα 

πξνγξάκκαηα ζα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο, ψζηε λα κπνξεί λα ηα ρεηξίδεηαη 

πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ζηελ πιεξνθνξηθή. Γη’ απηφ ην ιφγν φιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο 

δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζην δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε εχρξεζην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θάλνληαο εθηελή ρξήζε φισλ ησλ γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ 

πνπ απηφ παξέρεη φπσο παξάζπξα, ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θιπ.  

Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη κέζσ ζαθψλ πηλάθσλ επηινγψλ (menus θαη sub-

menus) ζηηο επί κέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ κέξνπο 

ηνπ απνκλεκφλεπζε θσδηθψλ πξνγξακκάησλ ή εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δφκεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ε θαηαρψξεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ζπζρεηηζκφο κεγεζψλ, ε αιιαγή ηηκψλ θαη γεληθά ε φιε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ ζαθψλ δηαινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εληνιψλ ζε επίπεδν γιψζζαο κεραλήο. Βαζηθή 

αξρή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο είλαη ε απνθπγή, ζηαζεξψλ ηηκψλ 

κεγεζψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα, εηδηθά γηα ηα κεγέζε ιεηηνπξγηθήο ζεκαζίαο. Αληί ησλ 

ζηαζεξψλ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκψλ απφ αξρεία, ψζηε ην ζχζηεκα 

λα θαηαζηεί εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη 

ηελ απνθηψκελε εκπεηξία. 

Οη γξαθηθέο νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία γηα ην θάζε θνξά ειεγρφκελν ζηνηρείν ή 

επηζηαζία θαη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε θαη γξήγνξε πινήγεζε ζε άιιεο 

νζφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ζα ππάξρνπλ κπνπηφλ γηα βαζηθνχο 

ρεηξηζκνχο ή επηινγή άιινπ ζηαζκνχ θαη πεδία ελδείμεσλ ηεο ηειεπηαίαο βιάβεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ε κία γξαθηθή νζφλε ζα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ δεδνκέλα ζε παξάζπξα ζπκβάλησλ 

ή πεδία ηηκψλ πνπ ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Σνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπηθνχ ζηαζκνχ 

 Σηο ςεθηαθέο ή/θαη αλαινγηθέο ηηκέο νξγάλσλ κέηξεζεο 

 Σελ χπαξμε επηθνηλσλίαο ή φρη κε ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ 

 Σν status ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

 Σηο βιάβεο ρακειήο ή πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 ξηα θξίζηκσλ κεγεζψλ ηνπ ζηαζκνχ  

 Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ 
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5.2 Λνγηζκηθό ηειεπαξαθνινύζεζεο (SCADA) ειεγθηώλ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ην δίθηπν 

λεξνχ θαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ (ΣΔ), ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγάδεηαη απνδεδεηγκέλα κε ηνπο ειεγθηέο ηνπ.  

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ SCADA καδί κε ην ινγηζκηθφ 

δπλακηθήο ελνπνίεζεο ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ηνπηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή 

παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο 

ιεηςπδξίαο, ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ ππνζηήξημε 

απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ραξηψλ (πρ Google Maps). Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ) είηε ζα πξέπεη λα 

είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο.  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Να παξαθνινπζεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, λα θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη λα ειέγρεη ιεηηνπξγηθά ηνπο ζηαζκνχο ΣΔ. 

 Να πξαγκαηνπνηεί δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ ΣΔ. 

 Να εκθαλίδεη ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή αθφκε θαη ζε 

κνξθή csv format γηα εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ   

 Δκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πίλαθα ή ζε γξακκηθή κνξθή.  

 Να εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην δηάγξακκα ξνήο κε ην εγθαηεζηεκέλν 

εμνπιηζκφ θαη φιεο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αλαθνξάο (παξνρή, πίεζε, αηζζεηήξηα 

πνηφηεηαο λεξνχ, θιπ). 

 Ζ απνζηνιή ιεηηνπξγηθψλ εληνιψλ ζηνπο ειεγθηέο/ ζηαζκνχο (π.ρ. αιιαγή νξίσλ, 

ελεξγνπνηήζεηο ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο απηψλ ήηνη λα ελεκεξψλεη ηνλ ρεηξηζηή αλ έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ή απέηπρε ή δηαγξάθεθε ή ππάξρεη ζθάικα, θιπ ψζηε λα πξνβαίλεη 

ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ζχγθξηζε ζην ίδην γξάθεκα ησλ δηαθφξσλ κεηξήζεσλ  ησλ 

δηαθφξσλ ειεγθηψλ/ ζηαζκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ 

εκθαληδφκελσλ γξαθεκάησλ. 

 Να εθηππψλεη γξαθήκαηα θαζψο θαη ιίζηα ζπλαγεξκψλ. 

 Να εκθαλίδεη φινπο ηνπο ελεξγνχο θαζψο θαη ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο 

ζπλαγεξκνχο. 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζπλαγεξκψλ πνπ ζα 

ζηέιλνληαη ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ email ή SMS. 

 Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεγθηψλ ησλ ΣΔ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ επηθνηλσληψλ κε ην 

Κέληξν Διέγρνπ, ην επίπεδν ηεο κπαηαξίαο (εάλ ππάξρεη), ην πεδίν GSM, ηα 

δεδνκέλα ηειεπηαία απαιιαγή, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ζπλαγεξκψλ, θιπ. 
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 Να εκθαλίδεη ζην Google Maps φινπο ηνπο ειεγθηέο ησλ ΣΔ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε άκεζε αληαπφθξηζε. 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ (πρ ηα θαηψηαηα φξηα 

ζπλαγεξκνχ, βαζκνλφκεζε ζπλαγεξκψλ, θιπ) θαη λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα 

λα ηηο επαλαθέξεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 

ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

     

 

5.3 Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ ύπαξμεο δηαξξνώλ θαη ππνινγηζκνύ 

απνδνηηθόηεηαο δηθηύσλ ύδξεπζεο  

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν λεξνχ θαη λα ππνδεηθλχεη 

ζηνλ ρεηξηζηή πηζαλή δηαξξνή ζην δίθηπν. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε 

ηνπ δηθηχνπ θαη ζα θάλεη δηαρείξηζε ησλ απσιεηψλ ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ δείθηεο ηνπ International Water Association (IWA). Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 

έλα δηαδξαζηηθφ γεσαλαθνξφκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ραξηψλ (πρ 

Google Maps).  

Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ) είηε ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ WEB (Cloud based). Δπηζπκεηφ είλαη λα έρεη 

θαη ηηο δπν δπλαηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηειεί είλαη: 

 Δθηίκεζε ησλ απσιεηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ ηνπ IWA 

 Δθηίκεζε επηζθεπψλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ θαη επίδξαζεο ηνπο ζηελ αλάθηεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ 

 Αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο  

 Γξαθηθή αλάιπζε πνπ λα εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε ησλ ξνψλ θαη ησλ πηέζεσλ, κε 

εηδηθή αλαθνξά ζε λπρηεξηλέο ζπκπεξηθνξέο  

 Δκθάληζε δηαξξνψλ ζε γξαθηθή κνξθή θαη/ή εηδνπνίεζε σο event κέζσ mail ή 

SMS 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

 πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ή δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο 

  Να δίλεη ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλνληαη ηα θαηψηαηα φξηα 

 

Ζ θάζε πεξηνρή/ δψλε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ηνπνινγηθά κε 

βάζε ην πδαηηθφ ηζνδχγην πνπ πξνθχπηεη θαη ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηα εγθαηεζηεκέλα φξγαλα (κεηξεηέο πίεζεο, παξνρήο) θαη ηηο ζηαηηζηηθέο/ ζεσξεηηθέο 

εθηηκήζεηο.  

Αλαιπηηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη: 
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ΑλΪιπζε απώιεηα λεξνύ 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί επαξθψο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ International Water 

Association (IWA), επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ζηε θάζε ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ δσλψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Γηακόξθσζε δσλώλ  

Θα πξέπεη ε θάζε πεξηνρή/ δψλε λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο IWA. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ δηαγξάκκαηα θαη  

παξακέηξνπο πνπ ζέηεη θαη ξπζκίδεη ν ρεηξηζηήο   ψζηε λα θαζίζηαηαη  δπλαηή θαη κε 

επθνιία ηφζν ε πεξηγξαθή ηνπ ηζνδπγίνπ  ηνπ λεξνχ φζν θαη ε αλάπηπμε γξαθεκάησλ ησλ 

εκεξήζησλ απσιεηψλ λεξνχ. 

 

ΑλΪιπζε ειΪρηζηεο λπρηεξηλάο παξνράο 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο ησλ εκεξήζησλ απσιεηψλ ηεο πεξηνρήο κε 

βάζε ηελ αλάιπζε ειάρηζηεο λπρηεξηλήο παξνρήο. Σφζν νη εθηηκψκελεο  φζν θαη νη 

αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ειάρηζηνπ ζηφρνπ. 

 

Σερληθό-νηθνλνκηθά αλΪιπζε 

Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο  πνπ 

δεκηνπξγείηαη  απφ ηηο απψιεηεο θαη απφ ηηο εξγαζίεο  γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ δηαξξνψλ. 

 

ΑλΪιπζε γηα ην εηάζην πδαηηθό ηζνδύγην  

Θα πξέπεη ν ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ λεξνχ λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ φγθν πνπ εηζήιζε ζην δίθηπν σο ζεκείν εθθίλεζεο.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνλ δείθηε ILI ηεο IWA πνπ αιιηψο εκθαλίδεηαη θαη σο 

δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θαη πνπ αμηνινγεί πφζν απνηειεζκαηηθά ν 

ρεηξηζηήο δηεμάγεη κηα θαηάιιειε πνιηηηθή κείσζεο ησλ απσιεηψλ. 

Ο ILI είλαη έλαο δείθηεο ηεο IWA θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ 

εηήζησλ δεκηψλ θαη ησλ αλαπφθεπθησλ εηήζησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ILI = Current 

Annual Real Losses (CARL)/Unavoidable Annual Real Losses (UARL) 

 

Αμηνιόγεζεο Πξαγκαηηθώλ Απσιεηώλ (Real losses) 

Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη θαη λα παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε ησλ απσιεηψλ 

λεξνχ ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο:  

α) πξαγκαηηθέο απψιεηεο ππνινγηδφκελεο  κε ηελ κέζνδν BABE (Burst And Background 

Estimates) λπρηεξηλή παξνρή θαη  

β) ηηο πξαγκαηηθέο απψιεηεο  ππνινγηδφκελεο κε ηελ κέζνδν UARL. (Unavoidable Annual 

Real Losses) 

 

ΓξΪθεκα ησλ θαζεκεξηλώλ  Απσιεηώλ 
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Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα εμάγεη γξάθεκα γηα θάζε πεξηνρή θαη λα αλαπαξηζηά ηηο 

θαζεκεξηλέο απψιεηεο γηα  έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Σν γξάθεκα επίζεο ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεη ηελ ηάζε ησλ απσιεηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο  ππφ ηελ  κνξθή θακππιψλ. 

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ινγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) 

ειεγθηψλ δηθηχνπ χδξεπζεο ψζηε λα ιακβάλεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

 

Με ην πέξαο ηεο πξνκήζεηαο ζα δχλαηαη ν ρξήζηεο λα θάλεη θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

ελφο θαηάιιεινπ πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ λέσλ δσλψλ ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο ΓΔΤΑ, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ δηαρείξηζεο θαη 

αλάιπζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε έλα νξζνινγηθφηεξν ζχζηεκα χδξεπζεο. 

 

 

5.4 Λνγηζκηθό δπλακηθάο ελνπνέεζεο όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ σο 

νινθιεξσκΫλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρεέξηζεο ύδξεπζεο 

απνρΫηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθΪ δέθηπα   

Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη κηα ζπλνπηηθή θαη 

ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ  δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ θαη ησλ δηπιηζηεξίσλ λεξνχ, θαζψο θαη λα νξγαλψλεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο. Θα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε 

αλάινγα κε ην είδνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη, λα κπνξεί λα παξέρεη ζχλζεηα 

απνηειέζκαηα/ πιεξνθνξίεο ζην ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εθαξκνγψλ 

(add-on modules). 

Θα βαζίδεηαη ζε πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο/ 

δηαζχλδεζεο εθαξκνγψλ φπσο Web Services, REST, json θιπ. Θα πξνζθέξεη εξγαιεία 

πινήγεζεο, παξνπζίαζεο, αλαδήηεζεο θαη αλαθνξψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ εθαξκνγή. 

Θα πξέπεη λα είλαη cloud based ινγηζκηθφ ήηνη ζα βαζίδεηαη ζε πιαηθφξκα αλάπηπμεο 

δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο µε ηε ρξήζε web browser, 

απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία θαη απφ ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο 

γλψζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επθνιία ελεκέξσζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη λα 

πεξηνξηζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο πχιεο.  

Οη βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη: 

● Γεκηνπξγία δηαβαζκηζκέλσλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ρξεζηψλ 

● Τπνδνρή δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο ζπζηήκαηα 

SCADA, ζπζηήκαηα ηειεκεηξηθψλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, κε ηειεκεηξηθψλ 

νξγάλσλ (πρ κε ηειεκεηξνχκελα θαηαγξαθηθά-dataloggers θ.α.)  

● Δηζαγσγή ησλ ζέζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο κεηξήζεηο κε γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο κε εχθνιν ηξφπν 
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● Καζνξηζκφο γεσγξαθηθψλ δσλψλ χδξεπζεο θαη έληαμε ησλ ζέζεσλ πνπ 

παξέρνπλ ηηο κεηξήζεηο, ζε απηέο ηηο δψλεο. 

● Δκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δηθηχσλ ζε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν κε ρξήζε 

ρξσκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο θάζε αληηθεηκέλνπ 

● Υξήζεο θίιηξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην γεσγξαθηθφ 

ππφβαζξν. 

● Δκθάληζε ιίζηαο ησλ δσλψλ χδξεπζεο θαη δεηθηψλ απφδνζεο θάζε δψλεο 

● Δκθάληζε γξαθεκάησλ θαζνξηδφκελσλ απφ ηνλ ρξήζηε κε δπλαηφηεηεο  

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ή/θαη δσλψλ χδξεπζεο 

o Δπηινγήο δεδνκέλσλ δηαθφξσλ εηδψλ κεηξήζεσλ 

o Δκθάληζεο ζε θνηλφ γξάθεκα ή ζε πνιιαπιά γξαθήκαηα 

o Δκθάληζεο γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

o Δκθάληζεο ίδησλ δεδνκέλσλ ζπγθξίζηκα γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (π.ρ. ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα κεηξήζεσλ παξνρήο γηα ην 1ν 

ηξίκελν δχν δηαδνρηθψλ εηψλ) 

o Τπέξζεζεο ρξνλνζεηξψλ δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θαη δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ 

● Γεκηνπξγία αλαθνξψλ φπσο: Τδαηηθφ ηζνδχγην, Εήηεζε-Καηαλάισζε, Νπρηεξηλή 

παξνρή, Γείθηεο εκεξήζηαο/ λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο, Έιεγρνο εγθπξφηεηαο 

δεδνκέλσλ 

● Έιεγρνο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ, θαζνξηδφκελνο απφ ηνλ ρξήζηε 

● Καζνξηζκφο ζπλαγεξκψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

● Απνζηνιή ζπλαγεξκψλ κε SMS/ email ζε δηαβαζκηζκέλνπο ρξήζηεο  

● Τπνζηήξημε ρξνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Λφγσ ηνπ φηη ζην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη ε ελνπνηεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο θαη ησλ επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κειινληηθά καδί 

ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη εχρξεζην ζηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ.  

 

5.5 Λνγηζκηθό απεηθόληζεο θαη δηαρεέξηζεο ελΫξγεηαο 

Σν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα παξαθνινπζεί ηηο 

ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θαη ηελ δηαθχκαλζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο παξερφκελεο 

ηζρχνο γηα ην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθηχνπ λεξνχ θαη λα ζπιιέγεη 

δεδνκέλα απφ ηνπο Σνπηθνχο ηαζκνχο Διέγρνπ. Θα πξέπεη είηε λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

Server ηνπ ΚΔ (ε θεληξηθή βάζε θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ). Θα δεκηνπξγεζεί 

Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δλεξγείαο (ΚΓΔ) θαηάιιειν λα απνηππψζεη φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο (Γεσηξήζεηο, αληιηνζηάζηα, πεγέο, δεμακελέο, ζεκεία κείσζεο ηεο πίεζεο) ελφο 

ζπζηήκαηνο χδξεπζεο απφ ηηο πεγέο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε. ηφρνο είλαη λα 

δχλαηαη λα απνηππσζεί ην ίδην ην ζχζηεκα χδξεπζεο ηφζν απφ ελεξγεηαθήο φζν θαη απφ 

πδξνινγηθήο πιεπξάο θαη λα απνηππσζεί ηφζν ε πξαγκαηηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ε αλά κνλάδα λεξνχ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζαλ δεδνκέλα εηζφδνπ: 

 Υαξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ αλά ζηαζκφ 

 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηαζηάζεσλ, φπσο: 
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o πκθσλεζείζα Ηζρχο 

o Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο 

o Εήηεζε εκέξαο 

o Εήηεζε αηρκήο 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάζε ζηαζκφ 

 Ηζηνξηθφ αξρείν θαηαλαιψζεσλ, ψζηε λα απνηππσζεί ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο απφ ηηο επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα. 

ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ζε θάζε ζηαζκφ λα απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη δείθηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ 

πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε.  

Σν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα 

ππνζηεξίδεη/ έρεη: 

 Γεκηνπξγία απηφκαησλ αλαθνξψλ  

 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο online 

 Γεκηνπξγία εηθνληθήο ζπζθεπήο  

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ θφζηνπο 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Γηα ζχλδεζε κε απεξηφξηζην αξηζκφ κεηξεηψλ ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 

 Με αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN 50160, EN 61000-2-4, IEEE 519 

 Γπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή & εμαγσγή CSV 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζπζθεπέο MODBUS αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

(GenericModbusDevice) 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε SCADA αλεμαξηήησο θαηαζθεπαζηή 

 Τπνζηήξημε MS SQL/MySQL 

 Απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζχλδεζεο ζπζθεπψλ 

 Γεκηνπξγία Σνπνινγηθψλ Γηαγξακκάησλ 
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6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 

6.1 Δθπαέδεπζε  

Ο Αλάδνρνο Πξνκεζεπηήο ζα ζπληάμεη θαη παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξεο θαη 

ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 40σξψλ θαη ζα γίλεη παξάιιεια κε ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. Ζ εθπαίδεπζε 

ζα αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα 

εγθαηαζηαζνχλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη, φπνηε θιεζεί, εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο / ζπληήξεζεο κε ηίκεκα πνπ ζα 

θαζνξηζζεί κε ηδηαίηεξε ζπκθσλία.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ φιε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληεξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο, σο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ρεηξηζηηθή εθπαίδεπζε, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, 

ζπκπησκαηνινγία θαη άξζε βιαβψλ, ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ησλ ζπζθεπψλ ζηηο 

νπνίεο εθηειείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ηα ππφ πξνκήζεηα φξγαλα δνθηκψλ/ κεηξήζεσλ θαη 

αληαιιαθηηθά, γηα ην θπξίσο ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ηεο παξνχζαο. 

Σν ζχλνιν ηεο παξαπάλσ εθπαίδεπζεο ζα παξαθνινπζήζεη θαη έλαο εθπξφζσπνο 

κεραληθφο ηεο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ηελ θαιή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαιάβεη ζηελ ζπλέρεηα ζαλ ππεχζπλνο 

επηθεθαιήο ηερληθφο ηεο εγθαηαζηάζεσο. Ζ δαπάλε ηεο εθπαίδεπζεο βαξχλεη εμ’ 

νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 

Σν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη θαη’ ειάρηζην ην εμήο : 

α) Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κέγηζην 4 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα θαιχπηεηαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο γηα λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη νκαιή ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη 

θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ρεηξνθίλεηε αξρεηνζέηεζε ησλ αξρείσλ θαη αξρείσλ 

απνζήθεπζεο. 

β) Γηα ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο (κέγηζην 5 άηνκα) 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε, ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηε δηαδηθαζία 

επηζθεπψλ ζηνπο ΣΔ θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

γ) Γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο/ κεραληθνχο ζπζηεκάησλ (κέγηζην 3 άηνκα) 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζα θαιχπηεη φιεο ηηο επθνιίεο επαλαδηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ππνινγηζηψλ (βάζε δεδνκέλσλ θαη δφκεζε νζφλεο), πξνσζεκέλα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ, εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα πςεινχ 

επηπέδνπ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηνπηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο 

ζηνπο ΣΔ θιπ. 

 

 

ην ζρέδην εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνληαη : 

i. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο - ρξνληθή δηάξθεηα 
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ii. Αξηζκφο αηφκσλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Σερληθνί- Τπνκεραληθνί- Μεραληθνί) 

πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνχλ 

iii. Βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

iv. Δγρεηξίδηα γεληθήο θαηάξηηζεο (ζεσξεηηθή) θαη εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (πξαθηηθή) 

v. Αιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί επίζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, έθζεζε κε ηα 

ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαζρεζείζαο 

εθπαίδεπζεο, ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη ηηο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ.   

 

6.2 Σεθκεξέσζε 

Ο Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχζεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε 

εγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ ζε δχν (2) πιήξεηο 

ζεηξέο ζε έληππα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηα Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ εμνπιηζκψλ εηδηθέο θφξκεο γηα ηελ εηζαγσγή 

ησλ παξακέηξσλ ζηηο ζπζθεπέο, ηφηε απηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηεο ηεθκεξίσζεο. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπψλ 

δηεξγαζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Αλ ε 

παξακεηξνπνίεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ηφηε ην αληίζηνηρν κέζν 

απνζήθεπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηεθκεξίσζε. 

Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο δνκή: 

1. Καηάινγνο πεξηερνκέλσλ 

2. Πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο 

3. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

4. Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα (επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, δηθηχνπ χδξεπζεο, ηζρπξψλ 

θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θιπ) 

5. Καηάινγνο πιηθψλ κε ηνλ αξηζκφ, ζηνηρεία αλαθνξάο , θαηαζθεπαζηή θαη γεληθή 

πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, θαηάινγνο/ δηαγξάκκαηα θαισδίσλ θαη δηαγξάκκαηα 

ζπλδέζεσλ 

6. Καηάινγνο παξακέηξσλ, εχξνο κεηξήζεσλ, ηηκέο παξακέηξσλ 

7. χζηεκα θέληξνπ ειέγρνπ: Δγρεηξίδηα ησλ ζπζθεπψλ, πεξηγξαθέο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο, εξγαιεία παξακεηξνπνίεζεο, πεξηγξαθή 

ησλ ινγηζκηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη έληππεο κνξθήο αληίγξαθα ησλ γξαθηθψλ 

εηθφλσλ θαη νζνλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηππψζεσλ ησλ 

εθαξκνζκέλσλ αξρείσλ θαη αλαθνξψλ. 

8. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ, κεηξεηψλ θαη ινηπήο 

ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

9. Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

10. Σα αξρεία ηεο ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε θαηάιιειν κέζν 

απνζήθεπζεο (κλήκε USB, DVD, CD) θαη είλαη πξνηηκεηέα ε κνξθή *.pdf. 
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7. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ 
ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΔΓ: ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ & ΣΔΓ: 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ) 

 

  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  
ΣΡΑΓΑΝΟΤ 

  
  

Α.Σ.1-ΣΔΓ 1: ΓΔΧΣΡΖΖ ΗΜΗΕΑ-ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 
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Α.Σ.2-ΣΔΓ 2: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΜΖΛΟΡΑ ΠΑΛΗΑ (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.3-ΣΔΓ 3: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΑΣΟΤΝΖ 

  
  

Α.Σ.4-ΣΔΓ 4: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                                  
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.5-ΣΔΓ 5: ΓΔΧΣΡΖΖ ΝΔΑ (ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                                  
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 45 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 22kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.6-ΣΔΓ 6: ΓΔΧΣΡΖΖ ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ ΠΑΛΗΑ 
(ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.7-ΣΔΓ 7: ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ (ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.8-ΣΔΓ 8: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΡΑΕΗΧΣΖ (ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.9-ΣΔΓ 9: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΛΑΣΔΗΑ (ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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Α.Σ.10-ΣΔΓ 10: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΔΡΑΜΗΓΗ (ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.11-ΣΔΓ 11: ΓΔΧΣΡΖΖ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 50 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN65 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.12-ΣΔΓ 12: ΓΔΧΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΝΔΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.13-ΣΔΓ 13: ΓΔΧΣΡΖΖ ΓΤΦΣΗΚΑ ΠΑΛΗΑ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

15 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

16 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

17 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 19 

        

Α.Σ.14-ΣΔΓ 14: ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΜΑΝΓΡΑ 
(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.15-ΣΔΓ 15: ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟΤ ΝΟΣΗΑ 
(ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.16-ΣΔΓ 16: ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΘΗΑΓΔ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.17-ΣΔΓ 17: ΓΔΧΣΡΖΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ (ΓΑΣΟΤΝΖ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

  
  

Α.Σ.18-ΣΔΓ 18: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 
(ΓΖΜΖΣΡΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN65 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.19-ΣΔΓ 19: ΓΔΧΣΡΖΖ ΒΑΓΓΔΛΑΚΟΤ (ΒΡΑΝΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.20-ΣΔΓ 20: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΟΤΒΔΛΟ (ΜΑΥΟ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.21-ΣΔΓ 21: ΓΔΧΣΡΖΖ ΦΡΑΣΕΑΓΗΑ ΠΟΓΗΑ (ΛΤΓΗΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.22-ΣΔΓ 22: ΓΔΧΣΡΖΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ (ΛΤΓΗΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.23-ΣΔΓ 23: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΗΚΡΖ ΠΑΝΧ 
(ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 61 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.24-ΣΔΓ 24: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
(ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.25-ΣΔΓ 25: ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΡΤΠΗΟ ΛΖΘΑΡΗ ΜΔΓΑΛΖ 
ΚΑΣΧ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.26-ΣΔΓ 26: ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΑΛΑΜΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 
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1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.27-ΣΔΓ 27: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΔΡΟΒΗΛΗ (ΓΛΤΦΑ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
150x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 

9 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

10 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 5,5kW 1 

11 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

12 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.28-ΣΔΓ 28: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΔΓΑΛΖ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 
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5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 30kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.29-ΣΔΓ 29: ΓΔΧΣΡΖΖ ΜΠΟΣΗΚΗΑ ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΗΑ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 
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7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 7,5kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN65 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN65 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN65 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.30-ΣΔΓ 30: ΓΔΧΣΡΖΖ ΞΔΒΑΘΖ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.31-ΣΔΓ 31: ΓΔΧΣΡΖΖ ΒΑΘΔΗΑ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                        
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 11kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

14 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

Α.Σ.32-ΣΔΓ 32: ΓΔΧΣΡΖΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                          

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΧΣΡΖΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 Μεηξεηήο ελέξγεηαο   1 

4 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

5 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

6 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

7 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

8 
Πίλαθαο ηζρχνο κε απηφκαην 
ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε   1 

9 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ Inverter 15kW 1 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 Αηζζεηήξην πίεζεο 0-16 bar   1 

12 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

13 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
αληιηνζηαζίνπ 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΣΡΑΓΑΝΟΤ 

  
  

Α.Σ.33-ΣΔΓ 1: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΖΓΑΓΗ (ΗΜΗΕΑ)                                                                                                
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN65 1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN65 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN65 2 

15 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

16 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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ύλνιν ηαζκνύ 21 

        

Α.Σ.34-ΣΔΓ 2: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΗΜΗΕΑ 
(ΗΜΗΕΑ)                                                                                                

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.35-ΣΔΓ 3: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 70 (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                              
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.36-ΣΔΓ 4: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 100 
(ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                              

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.37-ΣΔΓ 5: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 60 (ΣΡΑΓΑΝΟ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

15 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

16 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 

17 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

18 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

19 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

20 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 27 

        

  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΓΑΣΟΤΝΖ 

  
  

Α.Σ.38-ΣΔΓ 6: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 
(ΡΟΤΠΑΚΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
90x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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8 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

9 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

11 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

12 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

13 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

14 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

15 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 

16 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

17 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

18 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 23 

        

Α.Σ.39-ΣΔΓ 7: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ 100 (ΛΔΤΚΟΥΧΡΗ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.40-ΣΔΓ 8: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 120 
(ΚΑΒΑΗΛΑ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN200 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN200 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN200 2 

12 Δμαξκψζεηο  DN200 1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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13 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

14 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

        

Α.Σ.41-ΣΔΓ 9: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 110 
(ΚΑΡΓΗΑΚΑΤΣΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.42-ΣΔΓ 10: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 90 
(ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.43-ΣΔΓ 11: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Α' 
(ΓΑΣΟΤΝΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.44-ΣΔΓ 12: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ 200 Β' 
(ΓΑΣΟΤΝΗ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 
Πίιιαξ (pillar) εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
90x70x30cm ή ηζνδχλακν 

  1 

8 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

9 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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10 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN200 1 

11 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN200 2 

12 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN200 2 

13 Δμαξκψζεηο  DN200 1 

14 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

15 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 18 

        

  
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

  
  

Α.Σ.45-ΣΔΓ 13: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ 50 
(ΓΖΜΖΣΡΑ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
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12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.46-ΣΔΓ 14: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΒΡΑΝΑ (ΒΡΑΝΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN50 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN50 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN50 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.47-ΣΔΓ 15: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΑΥΟ 200 (ΜΑΥΟ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 
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1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN125 1 

13 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN125 2 

14 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN125 2 

15 Δμαξκψζεηο  DN125 1 

16 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

17 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 22 

        

Α.Σ.48-ΣΔΓ 16: ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΛΤΓΗΑ 50 (ΛΤΓΗΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 
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2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.49-ΣΔΓ 17: ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΛΤΦΑ 400 (ΓΛΤΦΑ)                                                                                               
Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 
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7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN80 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN80 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN80 2 

12 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

13 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 16 

        

Α.Σ.50-ΣΔΓ 18: ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟ)                                                                                               

Tύπνο εγθαηΪζηαζεο: ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ. 

1 
Δξκάξην απηνκαηηζκνχ πιήξεο, 
δηαζηάζεσλ 80x60x20 ή 
ηζνδχλακν 

  1 

2 
Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο 
ιεηηνπξγίαο DC UPS 

  1 

3 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 
(γξακκήο & ethernet) 

  1 

4 
Απνκαθξπζκέλνο ινγηθφο 
ειεγθηήο (RTU) 

  1 

5 Οζφλε ηνπηθψλ ελδείμεσλ   1 

6 

Πιήξεο επηθνηλσληαθή δηάηαμε 
κε radiomodem, θεξαία θαη ηζηφ 
ή ελαιιαθηηθά επηθνηλσληαθή 
δηάηαμε κε GSM modem 

  1 

7 Μεηξεηήο ηάζκεο 0-4m   1 

8 
Μεραληθφο δηαθφπηεο ζηάζκεο 
(θινηεξνδηαθφπηεο) 

  2 

9 
Μεηξεηήο Παξνρήο 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 
(Φιαληδσηφο)  

DN100 1 

10 
Υπηνζηδεξφο θιαληδσηφο 
ζχλδεζκνο (Φιαληδνδηκπψ) 

DN100 2 

11 
Υπηνζηδεξή δηθιείδα ζχξηνπ 
ειαζηηθήο έκθξαμεο  

DN100 2 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 84 

12 Δμαξκψζεηο  DN100 1 

13 
Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ RTU 
ηππηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ 
δεμακελήο 

  1 

14 
Κφζηνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο 
εμνπιηζκνχ ΣΔΓ 

  1 

ύλνιν ηαζκνύ 17 

 
 

8. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΥΛΧΡΗΟΤ (ΣΤΥ) 
 

  
Α.Σ.51-ΣΤΥ 01: Σνπηθόο ηαζκόο Τπνιεηκκαηηθνύ 

Υισξένπ ΒΑΡΘΟΛΟΜΗΟΤ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

κΫηξεζεο  
Πνζόηεηα  

1 
Καηαγξαθηθφ Μέηξεζεο κε 
ηειεκεηάδνζε  

ηεκ. 1 

2 

Δξκάξην εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
ηχπνπ Pillar (ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ ΤxΠxB: 
1000x700x400)  

ηεκ. 1 

3 Μεηξεηήο Διεχζεξνπ Υισξίνπ ηεκ. 1 

4 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, ξχζκηζεο 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

  ύλνιν ηαζκνύ                                               4 

    

  
Α.Σ.52-ΣΤΥ 02: Σνπηθόο ηαζκόο Τπνιεηκκαηηθνύ 

Υισξένπ ΓΑΣΟΤΝΖ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

κΫηξεζεο  
Πνζόηεηα  

1 
Καηαγξαθηθφ Μέηξεζεο κε 
ηειεκεηάδνζε  

ηεκ. 1 

2 

Δξκάξην εμσηεξηθνχ ρψξνπ 
ηχπνπ Pillar (ελδεηθηηθψλ 
δηαζηάζεσλ ΤxΠxB: 
1000x700x400)  

ηεκ. 1 

3 Μεηξεηήο Διεχζεξνπ Υισξίνπ ηεκ. 1 

4 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, ξχζκηζεο 
θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

  ύλνιν ηαζκνύ                                               4  

 



Εςπωπαϊκή Ένωζη 

Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) 
Κωδικόρ ΟΠΣ: 5070810 (Κωδ. Απόθαζηρ:11294) 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΜΔΣΡΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

Σελίδα | 85 

 

9. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΔΖ (ΣΔΠ) 
 

  
Α.Σ53 -ΣΔΠ: Σνπηθνέ ηαζκνέ ΔιΫγρνπ Πέεζεο 

(ΣΔΠ) - ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

Α/Α Πεξηγξαθά 
ΜνλΪδα 

ΜΫηξεζεο 
Πνζόηεηα 

1 
Καηαγξαθηθφ Πίεζεο κε 
ηειεκεηάδνζε  

ηεκ. 1 

2 
Αλαινγηθφ Αηζζεηήξην 
Μέηξεζεο Πίεζεο (0-16Bar) 

ηεκ. 1 

3 

Δξγαζία κεηαθνξάο, 
ηνπνζέηεζεο ζηαζκνχ, 
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, 
ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία 

ηεκ. 1 

Πιήζνο ζηαζκψλ ΣΔΠ: 12 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ   
 

Α.Σ.54 - ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (ΚΔ), (ΦΔ) 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΣΔΜ. 

1 

Κεληξηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (SERVER) 
ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΚΔ), 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

2 

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζέζεσλ εξγαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 4 

3 

Φνξεηφο ηαζκφο Διέγρνπ (Φ..Δ.) θαη 
Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ππνινγηζηή, ζχκθσλα κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

4 
Πξνκήζεηα πιήξνπο επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο κε 
θεξαία θαη ηζηφ  

1 

5 
Πξνκήζεηα πιήξνπο επηθνηλσληαθήο δηάηαμεο 
GPRS κε modem-router θαη θεξαία 

1 

6 

Δθηππσηήο έγρξσκνο ηερλνινγίαο InkJet A3/A4, 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

7 

Πνιπκεράλεκα έγρξσκνο, ηερλνινγίαο Laser 
A4, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 
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8 

Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS), 
ηζρχνο 8kVA γηα ηνλ ΚΔ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 1 

9 
Μηκηθφ δηάγξακκα πξνβνιήο/ Οζφλε ηνπ ΚΔ, 
δηαγσλίνπ 48”, κε βάζε επίηνηρεο ζηήξημεο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

4 

10 
Λνγηζκηθφ ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) 
ηαζκψλ δηθηχνπ χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

11 
Λνγηζκηθφ εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 
ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ 
χδξεπζεο (Άδεηα S/W) 

1 

12 
Λνγηζκηθφ απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  
(Άδεηα S/W) 

1 

13 

Λνγηζκηθφ δπλακηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ  σο νινθιεξσκέλν 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο χδξεπζεο 
απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα  (Άδεηα 
S/W) 

1 

14 
Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο  
ηειεπαξαθνινχζεζεο (SCADA) κνλάδσλ RTU 
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο  

1 

15 

Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο  
εληνπηζκνχ χπαξμεο δηαξξνψλ θαη 
ππνινγηζκνχ απνδνηηθφηεηαο δηθηχσλ 
χδξεπζεο 

1 

16 
Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
ελέξγεηαο 

1 

17 

Αλάπηπμε θαη Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγήο 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δπλακηθήο 
ελνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο χδξεπζεο 
/απνρέηεπζεο γηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα 

1 

ΤΝΟΛΟ Κ..Δ. 23 
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10. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ – ΔΡΓΑΗΔ   
 

Α.Σ.55 - ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΣΔΜ. 

1 Δθπαίδεπζε - Σεθκεξίσζε 1 

2 

Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δηάξθεηαο 
ηξηψλ (3) κελψλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπζηήκαηνο  

1 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 2 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 07-09-2020 

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ Α/Α  

 

 

 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΧΣΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ 

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ κε 
ΒΑΘΜΟ Α’ 
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