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Α. ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΘ 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι-μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και 

εφαρμογι τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ ανάγνωςθσ και διαχείριςθσ των παροχϊν του 

δικτφου φδρευςθστθσ ΔΕΥΑ Δελφϊν. Το φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ 

πράξθσ περιλαμβάνει το ςφνολο του απαιτοφμενου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

κακϊσ και των κατάλλθλων λογιςμικϊν.  

Θ ανά χείρασ μελζτθ επικεντρϊνεται ςε ενζργειεσ και πράξεισ που ζχουν ωσ κφριουσ 

ςτόχουσ τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και τον 

ζλεγχο των διαρροϊν ςτα εςωτερικά δίκτυα των οικιςμϊν. Το αυτοματοποιθμζνο 

ςφςτθμα ανάγνωςθσ και διαχείριςθσ υδρομετρθτϊν που αναφζρκθκε 

παραπάνωοδθγεί ςτθν εξάλειψθ των οικιακϊν αφανϊν διαρροϊν, ςτθ κατά κόρον 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου, ςτθν πρόβλεψθ 

πικανϊν μελλοντικϊν αςτοχιϊν του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και ςτθ μείωςθ ςε 

μεγάλο ποςοςτό του μθ τιμολογοφμενου νεροφ το οποίο οφείλεται ςε απϊλειεσ και 

ςτθν υποεγγραφιπου παρουςιάηουν οι υφιςτάμενοι προθγοφμενθσ γενιάσ και 

μετρολογικά αναξιόπιςτοι μετρθτζσ. Θ εγκατάςταςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ 

τθλεμετρίασ δίνει τθν ευχζρεια ςτο διαχειριςτι του προγράμματοσ να επιτφχει τθ 

βζλτιςτθ λειτουργία του υδροδοτικοφ δικτφου με τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ 

του υδατικοφ δυναμικοφ. Θ υλοποίθςθ και θ εφαρμογι του κα ςυνειςφζρει ςτθν 

επίτευξθ των βαςικϊν αντικειμενικϊν ςκοπϊν τθσ υπθρεςίασ και ςτθ ριηικι 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που υπάγονται ςτον τομζα ευκφνθσ τθσ 

υπθρεςίασ.  

Ειδικότερα θ εν λόγω προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Τον μετρθτικό εξοπλιςμό καταγραφισ και μετάδοςθσ, ο οποίοσ δφναται να 

ενςωματωκεί ςε ςφςτθμα Τθλεμετρίασ, ιτοι Ϊθφιακοί Υδρομετρθτζσ. 

 Τον εξοπλιςμό λιψθσ των δεδομζνων, ειδοποιιςεων και όλων των χριςιμων 

πλθροφοριϊν από τα όργανα μζτρθςθσ, ιτοι δζκτθσ - καταγραφζασ ι 

ςυγκεντρωτισ. 

 Τον εξοπλιςμό παραμετροποίθςθσ των οργάνων μζτρθςθσ, καταγραφισ και 

μετάδοςθσ, ςυνοδευόμενο με κατάλλθλο λογιςμικό. 

 Το Λογιςμικό (Τθλεμετρίασ) Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ 

Καταναλϊςεων.Πλεσ οι πλθροφορίεσ και οι μετριςεισ των υδρομετρθτϊν κα 

καταλιγουν ςτον Θ/Υ ςτο γραφείο τθσ υπθρεςίασ, όπου και κα ζχει τθν 

ευχζρεια να τα επεξεργαςτεί, να εξάγει ςτατιςτικά ςτοιχεία και να 

δθμιουργιςει γραφιματα και αναλφςεισ μζςω του λογιςμικοφ αυτοφ 

προγράμματοσ. 

 Τθν εγκατάςταςθ - παραμετροποίθςθ του απαραίτθτου Λογιςμικοφ για τθν 

ανάγνωςθ, μεταφορά, καταχϊρθςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

μετριςεων. 

 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με τθ χριςθ του 

ωσ άνωκεν λογιςμικοφ κακϊσ και τθν χριςθ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

ςυλλογισ δεδομζνων και παραμετροποίθςθσ των Υδρομετρθτϊν. 



 Τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνόλου του ςυςτιματοσ. 

 

Οι υδρομετρθτζσ κα τοποκετθκοφν εντόσ φρεατίων ι ςε ςυλλζκτεσ, ςτισ 

υφιςτάμενεσ υδατοπαροχζσ τθσ επιλεγμζνθσ ηϊνθσ υδροδότθςθσ ςε οριηόντια, 

κεκλιμζνθ ι κάκετθ κζςθ λειτουργίασ για το λόγο αυτό θ κλάςθ ακρίβειασ κα 

πρζπει να παραμζνει αμετάβλθτθ ςε κάκε κζςθ τοποκζτθςθσ.  

H προαναφερκείςα δράςθ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 

αειφόρου διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων και των δικτφων φδρευςθσ δίνοντασ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

 

Β. Βαςικά Χαρακτθριςτικά Διμου 

Β.1 Περιοχι Μελζτθσ 

Θ περιοχι μελζτθσ, θ οποία αποτελείται από τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Άμφιςςασ, 

Γαλαξιδίου,Γραβιάσ και Δεςφίνασ, χωροκετείται ςτο Διμο Δελφϊν ο οποίοσ είναι 

Διμοσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ. Ο Διμοσ Δελφϊν ςυςτάκθκε ςτα πλαίςια 

του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ»  (Ν. 3852/10) με τθν ςυνζνωςθ των 

προχπαρχόντων«Καποδιςτριακϊν» Διμων Άμφιςςασ, Γαλαξιδίου, Γραβιάσ, 

Δελφϊν, Δεςφίνασ, Λτζασ, Καλλιζων και Ραρναςςοφ. Ζδρα του Διμου ορίςκθκε θ 

πόλθ τθσ Άμφιςςασ θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα πρωτεφουςα τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Ψωκίδασ, , ενϊ οι Δελφοί λόγω τθσ ςπουδαιότθτάσ τουσ κατά τθν 

αρχαιότθτα ζχουν οριςτεί ωσ πνευματικι ζδρα του Διμου.. Ζτςι, ο Διμοσ Δελφϊν 

αποτελείται από 8 δθμοτικζσ ενότθτεσ και 36 δθμοτικά διαμερίςματα. Θ 

παρουςίαςθ των δθμοτικϊν ενοτιτων και διαμεριςμάτων φαίνεται ςτον ακόλουκο 

πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Δθμοτικζσ & Τοπικζσ Κοινότθτεσ Διμου Δελφϊν 

 

 



 

Β.2 Γεωγραφικά τοιχεία 

Ο Διμοσ Δελφϊν εντοπίηεται ςτο κεντροανατολικό τμιμα τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Ψωκίδασ, τθσ οποίασ καταλαμβάνει το μεγαλφτερο τμιμα και εκτείνεται 

ςε ζκταςθ 1.121,671 km2. Ο Διμοσ Δελφϊν ςυνορεφει από βορρά με το Διμο 

Λαμιζων, από ανατολικά με το Διμο Διςτόμου-Αράχωβασ-Αντίκυρασ και το Διμο 

Αμφίκλειασ-Ελάτειασ, δυτικά με το Διμο Δωρίδασ ενϊ ςτα νότια βρζχεται από τον 

Κορινκιακό κόλπο.  

Γεωγραφικι κζςθ Διμου Δελφϊν εντόσ τθσ Περιφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 

 

 

Θ δθμοτικι ενότθτα Δελφϊν περιλαμβάνει δφο δθμοτικά διαμερίςματα, τουσ 

Δελφοφσ και το Ωριςςό. Οι Δελφοί αποτελοφν κωμόπολθ με πλθκυςμό 1.024 

μόνιμουσ κατοίκουσ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. Οι Δελφοί είναι 

χτιςμζνοι ςτισ νοτιοδυτικζσ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ ςε υψόμετρο 570 m. Θ 

κωμόπολθ των Δελφϊν αποτελοφςε τθν ζδρα του Καποδιςτριακοφ Διμου Δελφϊν 

ενϊ ςιμερα αποτελεί τθν ιςτορικι ζδρα του ομϊνυμου Καλλικρατικοφ Διμου. 

Βρίςκονται ςε απόςταςθ 10 km από τθν Αράχωβα που αποτελεί ςθμαντικό 

χειμερινό προοριςμό τθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Το Ωριςςό μαηί με τθ Μονι Ρροφιτθ 

Θλία που βρίςκεται 7 km βορειοδυτικά του χωριοφ, αποτελοφν το δθμοτικό 

διαμζριςμα Ωριςςοφ. Ζχει πλθκυςμό 743 κατοίκουσ και βρίςκεται ςε μικρι 

απόςταςθ από τθν Άμφιςςα και τθν Λτζα. 

 

 

 



 

 

Γεωγραφικι κζςθ Δθμοτικισ Ενότθτασ Δελφϊν  εντόσ του Διμου Δελφϊν 

 

Θ δθμοτικι ενότθτα Άμφιςςασ υπιρξε Διμοσ που ςυςτάκθκε ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ«Καποδίςτριασ». Θ ςθμερινι δθμοτικι ενότθτα προιλκε από τθν 

ςυνζνωςθ του παλαιότερου Διμου Άμφιςςασ και των γειτονικϊν του παλαιότερων 

κοινοτιτων. Ωωροκετείται ςτα ανατολικά τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ψωκίδασ 

μεταξφ των βουνϊν Ραρναςςόσ και Γκιϊνα και καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ πεδιάδασ τθσ Άμφιςςασ ςυνολικισ ζκταςθσ 315,174 km2.  

Γεωγραφικι κζςθ Δθμοτικισ Ενότθτασ Άμφιςςασ εντόσ του Διμου Δελφϊν 

 

Θ δθμοτικι ενότθτα Γαλαξιδίου ταυτίηεται με τον πρϊθν Καποδιςτριακό Διμο 

Γαλαξιδίου, χωροκετείται ςτα νοτιοανατολικά τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Ψωκίδασκαι εκτείνεται μεταξφ του Κορινκιακοφ κόλπου και των νότιων απολιξεων 

τθσ Γκιϊνασμε ςυνολικι ζκταςθ 128,088 km2. 



 

 

Γεωγραφικι κζςθ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γαλαξιδίου εντόσ του Διμου Δελφϊν 

 

 

Θ δθμοτικι ενότθτα Γραβιάσ, πρϊθν διμοσ Γραβιάσ, καταλαμβάνει το 

βορειοανατολικό τμιματου διευρυμζνου Διμου Δελφϊν και το μεγαλφτερο τμιμα 

του περιλαμβάνει θμιορεινζσ περιοχζσαλλά και ορεινζσ που ανικουν ςτουσ 

ορεινοφσ όγκουσ του Ραρναςςοφ και τθσ Γκιϊνασ.Μοιράηεται τμιμα του εφφορου 

λεκανοπεδίου του Κθφιςοφ με τθν ΔΕ Ραρναςςοφ και το ΔιμοΑμφίκλειασ-Ελάτειασ 

με τισ οποίεσ ςυνορεφει ςτα Βόρεια και Ανατολικά. Ζδρα τθσ ενότθτασ αποτελεί θ 

Γραβιά, θ οποία είναι χτιςμζνθ ςε υψόμετρο 400 m ςτουσ πρόποδεστου Ραρναςςοφ 

και βρίςκεται ςτο 33okm του εκνικοφ δρόμου Άμφιςςασ- Λαμίασ. 

Γεωγραφικι κζςθ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γραβιάσ εντόσ του Διμου Δελφϊν 

 



Θ δθμοτικι ενότθτα Δεςφίνασ βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ Κίρφυσ όπου 

είναι χτιςμζνθ αμφικεατρικά ςε υψόμετρο 680 m και χωρίηεται από τον Ραρναςςό 

από τθν χαράδρα των Δελφϊν. Εκτείνεται μεταξφ τθσ Βοιωτίασ, του Κορινκιακοφ 

κόλπου και των δθμοτικϊν ενοτιτων Λτζασ και Δελφϊν. Θ πόλθ τθσ Δεςφίνασ απζχει 

175 kmαπό τθν Ακινα, 30 kmαπό τθν Άμφιςςα και 18 kmαπό τθν Λτζα.  

Γεωγραφικι κζςθ Δθμοτικισ Ενότθτασ Δεςφίνασ  εντόσ του Διμου Δελφϊν 

 

B.3 Πλθκυςμιακά τοιχεία 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011 ο πλθκυςμόσ του Διμου Δελφϊν 

ανζρχεται ςε 26.700 κατοίκουσ. Στισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ τθσ ανά χείρασ 

μελζτθσ ο πλθκυςμόσ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011 ζχει 

αποτυπωκεί ωσ εξισ: 

 Δελφοί: Ο πλθκυςμόσ τθσ κωμόπολθσ των Δελφϊν αποτελείται από 1.024 

μόνιμουσ κατοίκουσ. 

 Άμφιςςα: Ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Άμφιςςασ ανζρχεται ςε 

9.272 κατοίκουσ ςυνιςτϊντασ τθν πολυπλθκζςτερθ δθμοτικι ενότθτα του 

Διμου Δελφϊν θ οποία ςυγκεντρϊνει το 35% του πλθκυςμοφ του Διμου. 

 Γαλαξίδι: Ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γαλαξιδίου ανζρχεται ςε 

3.148 κατίκουσ. 

 Γραβιά:Ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γραβιάσ είναι 2.566 κάτοικοι. 

 Δεςφίνα:Ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Δεςφίνασ ανζρχεται ςε 1.988 

κατοίκουσ. 

Θ εξζλιξθ του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου ανά Δθμοτικι Ενότθτα ςφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα.  

 

 



Μόνιμοσ πλθκυςμόσ Διμου Δελφϊν (Απογραφζσ 2001, 2011) 

 

Σε αυτό το ςθμείο κρίνεται ςθμαντικό να παρακζςουμε ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ που 

αφοροφν τθν απαςχόλθςθ για τθν δεκαετία που μεςολάβθςε μεταξφ των ετϊν 

2001-2011. Συγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία δείχνουν ότι το ποςοςτό των κατοίκων που 

εργάηεται ςτον πρωτογενι τομζα υποχϊρθςε από το 18,32% το 2001, ςτο 12,13% το 

2011. Αντίςτοιχα, ποςοςτό των κατοίκων που εργάηεται ςτον δευτερογενι τομζα 

υποχϊρθςε από το 26,33% το 2001, ςτο 19,99%. Τζλοσ, ο τριτογενισ τομζασ 

παρουςίαςε αφξθςθ από το 55,35% το 2001, ςτο 67,88% το 2011. Τα ποςοςτά 

απαςχόλθςθσ των κατοίκων του Διμου Δελφϊν ανά τομζα παραγωγισ 

αποτυπϊνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Γεωλογικά τοιχεία 

 

Το ανάγλυφο τθσ περιοχισ μελζτθσ παρουςιάηει εναλλαγζσ ιπιων, ιςχυρϊν και 

απόκρθμνων κλίςεων. Επιπρόςκετα, χαρακτθρίηεται από ςχετικά ορεινι 

τοπογραφικι διαμόρφωςθ. Το ςφμπλεγμα Νότιασ Γκιϊνασ ξεκινάει από υψόμετρο 

0mςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και φτάνει ςε υψόμετρο 2.510mπεριλαμβάνοντασ 

τθν κοιλάδα τθσ Άμφιςςασ (από 0-300m).  

Ευρφτεροσ γεωμορφολογικόσ χάρτθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

 

Τα πετρϊματα τθσ περιοχισ είναι κατά κφριο λόγο αςβεςτόλικοι αλλά και φλφςχθσ 

και νεότεροι ςχθματιςμοί (κροκαλοπαγι και κρίματα). Είναι ςθμαντικό να 

τονίςουμε ότι ςτθν Ανατολικι Γκιϊνα και ςτον Δυτικό Ραρναςςό εντοπίηονται 

πλοφςια κοιτάςματα Βωξίτθ. Επιπλζον, υπολογίηεται ότι ςτισ προαναφερκείςεσ 

περιοχζσ βρίςκεται το 70% των Βωξιτικϊν κοιταςμάτων τθσ χϊρασ.  

 

 

 

 

 



Διάγραμμα γεωλογικϊν ςτρωμάτων περιοχισ μελζτθσ 

 

 

Ο ςυνδυαςμόσ των πετρωμάτων των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν και του υψομζτρου 

κάκε κζςθσ κακορίηει τον ςχθματιηόμενο τφπο εδάφουσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

πρόςφατεσ τεταρτογενείσ αποκζςεισ αποτελοφν πολφτιμθ γεωργικι γθ, ςτθν 

περιοχι μελζτθσ χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο ελαιϊνασ τθσ Άμφιςςασ. 

Ππου εντοπίηεται φλφςχθσ τα εδάφθ είναι κατάλλθλα προσ καλλιζργεια. Αντίκετα, 

ςε κακαρά δαςικζσ περιοχζσ τα εδάφθ επί φλφςχου είναι υποβακμιςμζνα, 

παρουςιάηουν μεγάλθ διάβρωςθ παρουςιάηοντασ ελάχιςτθ ζωσ μθδενικι δαςικι 

αξία. Αντίκετα τα εδάφθ από αςβεςτόλικο χαρακτθρίηονται από μικρισ ζωσ 

μεγάλθσ δαςικισ αξίασ.  

Πςον αφορά τθ μορφολογία του παράκτιου χϊρου τθσ περιοχισ μελζτθσ αυτι είναι 

ομοιόμορφθ. Συγκεκριμζνα, αποτελείται από αςβεςτολικικοφσ όγκουσ Μεςοηωικισ 

θλικίασ οι οποίοι λόγω διάβρωςθσ ζχουν απογυμνωκεί από εδάφθ. Οι κλίςεισ που 

παρουςιάηονται είναι μεγάλεσ και δεν υπάρχουν αμμουδιζσ με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ 

με κυριότερθ τθν παραλία τθσ Λτζασ θ οποία εκτείνεται ςε μικοσ 3km. Θ αιτία αυτισ 

τθσ μορφολογίασ είναι ότι πίςω από τθν Λτζα και ςε μεγάλθ ζκταςθ απλϊνεται ο 

ελαιϊνασ τθσ Άμφιςςασ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει παροχι χονδρόκοκκων 

ιηθμάτων ςτθ λεκάνθ απορροισ ςτθ λεκάνθ απορροισ αυτοφ που είναι θ παραλιακι 

γραμμι Λτζασ-Κίρρασ. Ϋσ ςφνολο θ παραλιακι ηϊνθ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Ψωκίδασ αποτελείται από βραχϊδεισ κυρίωσ ακτζσ με πολλοφσ μικροφσ ορμίςκουσ.  



Δ. Τδρολογικά Χαρακτθριςτικά 

Εντόσ μζρουσ τθσ περιοχισ μελζτθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι Γαλαξιδίου -

Δεςφίνασ υπάγεται μια υδρολογικι λεκάνθ. Στθν υπολεκάνθ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Γαλαξιδίου δεν υπάρχει μελζτθ εντοπιςμοφ των υπολεκανϊνοφτε 

ςυςτθματικι μελζτθ αποκεμάτων νεροφ και ιςοηυγίου. Στον αντίποδα, ζχει 

διαπιςτωκεί υφαλμφρωςθ υπόγειων νερϊν, ανεκτό ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, 

πολφ υψθλι όμωσ ςε άλλεσ. Γενικά παρατθρείται μεγάλθ ζλλειψθ ακατάλλθλου 

φδατοσ τόςο για γεωργικι όςο καιγια αςτικι χριςθ. Στον Ελαιϊνα Άμφιςςασ 

υπάρχει θ υδρολογικι λεκάνθ που περιλαμβάνει τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Άμφιςςασ, 

Δελφϊν και Λτζασ χωρίσ όμωσ ςυςτθματικι μελζτθ υδατικοφ ιςοηυγίου. Ϋςτόςο, 

υπάρχουν ενδείξεισ για παρουςία υπόγειασ υδροφορίασ θ οποία είναι ενδεχομζνωσ 

ανεπαρκισ και ταυτόχρονα υπάρχει πικανότθτα να παρουςιαςτοφν προβλιματα 

υφαλμφρωςθσ. Στθν περιοχι μελζτθσ δεν εντοπίηονται ςθμαντικοί ποταμοί. Μικρά 

ποτάμια ςτθν περιοχι είναι Υλαικόσ ποταμόσ και ο Ξεροπόταμοσ που εκβάλλουν 

ςτθν Λτζα. Αντικζτωσ, εντοπίηονται αρκετοί χείμαρροι και ρζματα που 

παρουςιάηουν μόνο εποχιακι απορροι κατά κφριο λόγο τουσ χειμερινοφσ μινεσ με 

περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ όμβριων υδάτων τα οποία μεταφζρουν ςθμαντικζσ 

ποςότθτεσ ιλφοσ και φερτϊν υλικϊν (μπάηα, απορρίμματα, ςκουπίδια) που 

καταλιγουν ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ περιοχισ μελζτθσ.  

Δ.1 Κλίμα 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ΨΕΚ 

407/9.4.2010*20+, ο ελλαδικόσ χϊροσ διακρίνεται ςε 4 κλιματικζσ ηϊνεσ, οι οποίεσ 

διακρίνονται ςτο χάρτθ του ςχιματοσ 3.13. Στθ ςυνζχεια (Ρίνακασ 3.29) 

παρουςιάηονται όλοι οι νομοί τθσ Ελλάδοσ διαχωριςμζνοι ανάλογα με τθν κλιματικι 

ηϊνθ ςτθν οποία υπάγονται. 

 

Κλιματικζσ ηϊνεσ ελλθνικισ επικράτειασ 

 



Ππωσ προκφπτει από τον παραπάνω χάρτθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Ψωκίδασ και κατ’ 

επζκταςθ ο Διμοσ Δελφϊν ανικει ςτθ ηϊνθ Β. Το κλίμα ςτθν περιοχι μελζτθσ είναι 

μεςογειακό και ιπιο με ςχετικά πολλζσ και ραγδαίεσ βροχοπτϊςεισ από τον Οκτϊβριο ζωσ 

τον Μάρτιο. Οι μζςεσ κερμοκραςίεσ κυμαίνονται από 7,3οCτουσ χειμερινοφσ μινεσ ζωσ 27,8 

οC τουσ κερινοφσ.  

Δ.2 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ δικτφου φδρευςθσ 

Ο Διμοσ Δελφϊν ςτο ςφνολό του διακζτει πλιρεσ δίκτυο φδρευςθσ με κφριεσ πθγζσ 

υδροδότθςθσ τθν τεχνθτι λίμνθ του Μόρνου και γεωτριςεισ. Στθν περιοχι μελζτθσ 

εντοπίηονται 2 γεωτριςεισ ςτθν περιοχι τθσ Άμφιςςασ και  3 ςτθν περιοχι του 

Γαλαξιδίου. Επιπρόςκετα ο Διμοσ Δελφϊν διακζτει ζνα αρκετά μεγάλο δίκτυο 

διανομισ νεροφ με ςυνολικό μικοσ δικτφου φδρευςθσ 410,4 kmαποτελοφμενο από 

ςωλινεσνζου τφπου. 

Σε αυτό το ςθμείο είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε τθν φπαρξθ του Διυλιςτθρίου 

τθσ Άμφιςςασ. Το εν λόγω Διυλιςτιριο ξεκίνθςε τθν λειτουργία του το 1985 

προκειμζνου να πραγματοποιείται θ επεξεργαςία του νεροφ που προζρχεται από το 

υδραγωγείο τθσ λίμνθσ του Μόρνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων Άμφιςςασ, Γαλαξιδίου και Λτζασ.Το νερό τθσ λίμνθσ μεταφζρεται μζςω τθσ 

ςιραγγασ Γκιϊνασ θ οποία διζρχεται 1 km βορείωσ τθσ Άμφιςςασ.Θ λειτουργία του 

Διυλιςτθρίου κρίνεται επιβεβλθμζνθ για τθν αντιμετϊπιςθ μικροβιακϊν μολφνςεων 

και κολότθτασ που παρουςιάηουν τα νερά τθσ λίμνθσ του Μόρνου ωσ επιφανειακά 

φδατα. Θ ονομαςτικι παροχι επεξεργαςίασ του νεροφ είναι 600 m3/h. Από το 

Διυλιςτιριο εξζρχονται 3 αγωγοί.Ο πρϊτοσ διατομισ Ψ250 και με υποβοικθςθ 

αντλίασ ςτθν ζξοδο του Διυλιςτθρίου οδθγεί το εξερχόμενο νερό ςτο αντλιοςτάςιο 

του Αγίου Γεωργίου. Ο δεφτεροσ αγωγόσ διατομισ Ψ315 είναι και οδθγεί το νερό με 

φυςικι ροι ςτο φρεάτιο διανομισ τθσ Άμφιςςασ από το οποίο υδροδοτοφνται οι 

δεξαμενζσ τθσ Άμφιςςασ ( Κάςτρου, Γκυρίηθ, Μνθμάτων και Ρθγάδια). Ο τρίτοσ 

αγωγόσ διατομισ Ψ160 και με υποβοικθςθ αντλίασ ςυνειςφζρει ςτο φρεάτιο τθσ 

Άμφιςςασ ςυμπλθρωματικά του δεφτερου αγωγοφ όταν θ κατανάλωςθ είναι 

αυξθμζνθ.Στθν ςυνζχεια αναλφουμε τθν κατάςταςθ του δικτφου φδρευςθσ ανά 

Δθμοτικι Ενότθτα τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

Δθμοτικι Ενότθτα Δελφϊν  

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Δελφϊν αποτελείται από: 

1. Δθμοτικι Κοινότθτα Δελφϊν 

2. Τοπικι Κοινότθτα Ωριςςοφ 

Θ υδροδότθςθ των περιοχϊν αυτϊν πραγματοποιείται είτε από Ρθγζσ είτε από 

Γεωτριςεισ. 

Θ Δθμοτικι Κοινότθτα Δελφϊν διακζτει δφο δεξαμενζσ τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΜΡΑΚΑΛΝΟΥ (ΔΕΛΨΟΛ)» (ςε υψόμετρο 630 m) θ οποία χωρίηεται ςε δυο καλάμουσ 

που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, ζναν χωρθτικότθτασ 80 m3 που δζχεται το νερό από 

τθν πθγι «ΡΘΓΘ ΚΕΨΑΛΟΒΥΣΟ» (ςε υψόμετρο 420 m) και ο άλλοσ κάλαμοσ ζχει 



χωρθτικότθτα 1.600 m3 και δζχεται το νερό από τθν πθγι «ΡΘΓΘ ΜΡΛΣΤΛΟΣ» (ςε 

υψόμετρο 1394 m) και τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΛΟΥ ΝΛΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΛΨΟΛ)» (ςε υψόμετρο 

618 m) με χωρθτικότθτα 80 m3. Θ δεξαμενι τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΓΛΟΥ ΝΛΚΟΛΑΟΥ 

(ΔΕΛΨΟΛ)» υδροδοτείται με αγωγό Ψ 2’ ιντςϊν από τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΚΑΛΝΟΥ 

(ΔΕΛΨΟΛ)». 

Θ πθγι «ΡΘΓΘ ΚΕΨΑΛΟΒΥΣΟ», τθσ οποίασ θ παροχι εκτιμάται ςτα 1430 

m3/θμζρα, χρθςιμοποιείται για τθν άρδευςθ του ελαιϊνα των Δελφϊν και για τθν 

φδρευςθ του οικιςμοφ, κακϊσ με τθν χριςθ αντλίασ ενιςχφει τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΜΡΑΚΑΛΝΟΥ (ΔΕΛΨΟΛ)». 

Θ πθγι «ΡΘΓΘ ΜΡΛΣΤΛΟΣ», τθσ οποίασ θ παροχι εκτιμάται ςτα 55 m3/θμζρα, 

υδροδοτεί με αγωγό Ψ 4’ ιντςϊν  τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΚΑΛΝΟΥ (ΔΕΛΨΟΛ)». 

Θ πθγι «ΡΘΓΘ ΜΕΓΑΛΘ ΒΥΣΘ» (ςε υψόμετρο 1337 m), τθσ οποίασ θ παροχι 

εκτιμάται ςτα 75 m3/θμζρα και βρίςκεται ςτα βόρεια του οικιςμοφ τροφοδοτεί τθν 

«ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΕΓΑΛΘ ΒΥΣΘ» (ςε υψόμετρο 1285 m) από τθν οποία υπάρχει 

αγωγόσ Ψ 2.5’ ιντςϊν που με τθν χριςθ αντλίασ οδθγεί το νερό ςτο φρεάτιο 

υδροςυλλογισ τθσ «ΡΘΓΘ ΜΡΛΣΤΛΟΣ». 

Σε ενδιάμεςο ςθμείο του δικτφου που ςυνδζει τθν «ΡΘΓΘ ΜΡΛΣΤΛΟΣ» με τθν 

«ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΜΡΑΚΑΛΝΟΥ (ΔΕΛΨΟΛ)» υπάρχει αγωγόσ για τθν υδροδότθςθ τθσ 

«ΚΑΤΑΣΚΘΝΫΣΘ ΚΟΚΕΛΟΥ» (ςε υψόμετρο 1146 m) κακϊσ και αγωγόσ για τθν 

υδροδότθςθ κτθνοτροφικισ ποτίςτρασ (ςε υψόμετρο 1130 m). 

Δθμοτικι Ενότθτα Άμφιςςασ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Άμφιςςασ, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, αποτελείται από: 

1. Δθμοτικι Κοινότθτα Άμφιςςασ 

2. Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Γεωργίου 

3. Τοπικι Κοινότθτα Αγίασ Ευκυμίασ 

4. Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Κωνςταντίνου 

5. Τοπικι Κοινότθτα Δροςοχωρίου 

6. Τοπικι Κοινότθτα Ελαιϊνα 

7. Τοπικι Κοινότθτα Ρροςθλίου 

8. Τοπικι Κοινότθτα Σερνικακίου 

Ππωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ θ πόλθ τθσ Άμφιςςασ διακζτει 4 δεξαμενζσ οι 

οποίεσ τροφοδοτοφνται από το φρεάτιο διανομισ Άμφιςςασ. Το εν λόγω φρεάτιο 

λειτουργεί ωσ χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ για το νερό που προζρχεται από το 

Διυλιςτιριο τθσ Άμφιςςασ και διακζτει ςυνολικό ωφζλιμο όγκο 3m3 περίπου. Το 

φρεάτιο είναι υπόγειο και από τθν βάςθ του εξζρχονται 3 αγωγοί (2 Ψ140 και 1 

Ψ160) που τροφοδοτοφν τισ δεξαμενζσ Κάςτρου, Γκυρίηθ και Μνθμάτων. Θ 

δεξαμενι Ρθγάδια τροφοδοτείται από το δίκτυο τθσ δεξαμενισ Κάςτρου. 

Συγκεκριμζνα,Ο αγωγόσ Ψ160 υδροδοτεί με φυςικι ροι τθν δεξαμενι ςτθν κζςθ 

Γκυρίηθ  χωρθτικότθτασ 300m3. Ο ζνασ αγωγόσ Ψ140 υδροδοτεί τθν δεξαμενι ςτθν 

κζςθ Μνιματαχωρθτικότθτασ 1000m3από τθν οποία εξζρχονται τρείσ αγωγοί, ζνασ 



Ψ110 (Κολοβατιανά), ζνασ ακόμθ Ψ110 (Νοςοκομείο) και Ψ200 για τθν υδροδότθςθ 

οικιςμϊν.Ο δεφτεροσ αγωγόσ Ψ140 που φεφγει από το φρεάτιο οδεφει με τθν 

ςυγκεκριμζνθ διατομι μζχρι τθν δεξαμενι ςτθν κζςθ Κάςτροχωρθτικότθτασ 

1000m3. Από τθν δεξαμενι ξεκινά ζνασ αγωγόσ Ψ250 όπου με φυςικι ροι 

υδροδοτεί τθν πόλθ τθσ Άμφιςςασ.Ο παραπάνω αγωγόσ με διακλάδωςθ διοχετεφει 

με νερό περίπου 30- 40m3/h αγωγό Ψ150 ο οποίοσ καταλιγει ςτθν δεξαμενι ςτθν 

κζςθ Ρθγάδια.  

Ο οικιςμόσ του Αγίου Γεωργίου υδροδοτείται από δεξαμενι χωρθτικότθτασ 40 

m3και βρίςκεται ςε υψόμετρο 311 m, θ οποία υδροδοτείται από αγωγό Ψ90 που 

ςυνδζεται ςτον αγωγό Ψ110που ξεκινά από το αντλιοςτάςιο του Αγίου Γεωργίου. 

Ο οικιςμόσ του Αγίου Κωνςταντίνου υδροδοτείται από δφο δεξαμενζσ. Στον αγωγό 

Ψ110που ξεκινά από το αντλιοςτάςιο του Αγίου Γεωργίου ςυνδζεται αγωγόσ Ψ63 

που καταλιγει ςτθν νζα δεξαμενι του Αγίου Κωνςταντίνου ςε υψόμετρο 234m και 

χωρθτικότθτασ 18m3, από τθν οποία ξεκινοφν δφο αγωγοί Ψ90 P ζνασ για τον 

οικιςμό και ζνασ για τθν παλιά δεξαμενι του Αγίου Κωνςταντίνου ςε υψόμετρο 

195m και χωρθτικότθτασ 40 m3. Από τθν παλιά δεξαμενι ξεκινά αγωγόσ Ψ90 που 

τροφοδοτεί με φυςικι ροι τον οικιςμό. 

O οικιςμόσ του Σερνικακίου διακζτει δφο δεξαμενζσ. Ο αγωγόσ Ψ110 που ξεκινά 

από το αντλιοςτάςιο του Αγίου Γεωργίου ςυνδζεται με τθν δεξαμενι που βρίςκεται 

ςτα νότια του οικιςμοφ ςε υψόμετρο 184m και με χωρθτικότθτα 180 m3, από τθν 

οποία ξεκινοφν δυο αγωγοί Ψ125προσ τον οικιςμό και Ψ90προσ τθν δεξαμενι που 

βρίςκεται ςτα βόρεια του οικιςμοφ. Σθμειϊνεται ότι από ςθμείο του αγωγό Ψ125 

που βρίςκεται εντόσ του οικιςμοφ, ξεκινά αγωγόσ Ψ90, ο οποίοσ τροφοδοτεί επίςθσ 

τθν βόρεια δεξαμενι που βρίςκεται ςε υψόμετρο 145 m και χωρθτικότθτα 75m3. Οι 

αγωγοί εξόδου τθσ δεξαμενισ προσ τον οικιςμό είναι Ψ63  και Ψ110. 

Ο οικιςμόσ του Ελαιϊνα διακζτει δφο δεξαμενζσ. Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 424 m υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ , που ζρχεται από 

τθν πθγι «Ρθγι Ελαιϊνασ 5». Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε υψόμετρο 440 m 

υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από τθν «Ρθγι Ελαιϊνα 

4». 

Ο οικιςμόσ Καλόρεμα διακζτει δφο δεξαμενζσ. Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 498 m υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από 

τθν πθγι «Ρθγι Καλόρεμα 1». Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε υψόμετρο 588 m 

υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από πθγι «Ρθγι 

Καλόρεμα 2». 

Ο οικιςμόσ Δροςοχωρίου διακζτει τρείσ δεξαμενζσ. Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 1246 m υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από 

τθν πθγι «Ρθγι Δροςοχωρίου 1». Θ δεξαμενι υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ 

διατομισ από τθν πθγι «Ρθγι Δροςοχωρίου 2». Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 945m υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από 

τθν πθγι «Ρθγι Δροςοχωρίου 2». 



Ο οικιςμόσ Ρροςιλιο διακζτει δφο δεξαμενζσ. Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 900m και με υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται 

από τθν πθγι «Ρθγι Ρροςθλίου 1». Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε υψόμετρο 810m 

υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από τθν πθγι «Ρθγι 

Ρροςθλίου 2». 

Ο οικιςμόσ Βίνιανθσ διακζτει μια δεξαμενι. Θ δεξαμενι που βρίςκεται ςε υψόμετρο 

813m υδροδοτείται από αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ που ζρχεται από τισ πθγζσ 

«Ρθγι Βίνιανθσ 1» και «Ρθγι Βίνιανθσ 2». 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Γαλαξιδίου 

Ππωσ αναφζρκθκε ςε προθγοφμενθ ενότθτα Θ Δθμοτικι Ενότθτα Γαλαξιδίου 

αποτελείται από: 

1. Δθμοτικι Ενότθτα Γαλαξιδίου 

2. Τοπικι Κοινότθτα Βουνιχϊρασ 

3. Τοπικι Κοινότθτα Αγίων Ράντων  

4. Τοπικι Κοινότθτα Ρεντεορίων 

Θ πόλθ του Γαλαξιδίου διακζτει 3 δεξαμενζσ: 

1. Τθν Κφρια δεξαμενι που διακζτει ωφζλιμο όγκο 500 m3.  

2. Τθν Ραλιά δεξαμενι ωφζλιμου όγκου 100 m3. 

3. Μία μικρότερθ δεξαμενι ςτθ κζςθ «Γαλαρία» ωφζλιμου όγκου 10 m3. 

Από αυτζσ θ κφρια Δεξαμενι που τροφοδοτεί και τισ άλλεσ δφο, πλθρϊνεται με νερό 

από το Διυλιςτιριο τθσ Άμφιςςασ μζςω του Ψρεατίου Διανομισ τθσ Λτζασ. Από το 

Ψρεάτιο Διανομισ τθσ Λτζασ προσ το Γαλαξίδι οδεφει ζνασ κατακλιπτικόσ Ψ 150 .Δφο 

προωκθτικά ςυγκροτιματα κατά μικοσ τθσ διαδρομισ ενιςχφουν τθν παροχι νεροφ 

προσ το Γαλαξίδι τισ ϊρεσ αιχμισ. Τα προωκθτικά βρίςκονται ςτθν κζςθ «Μφλοι» ςε 

υψόμετρο 7m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ και ςτθν κζςθ «Αλεποφ» ςε υψόμετρο 

1m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. 

Στθ κζςθ που ςυναντά θ Ε.Ο. Άμφιςςασ - Ναυπάκτου τον δρόμο που οδθγεί ςτον 

οικιςμό τθσ Τριταίασ ςε υψόμετρο 5 m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ) ο αγωγόσ 

από το Ψρεάτιο τθσ Λτζασ προσ το Γαλαξίδι ενϊνεται με διακλάδωςθ τφπου «Τ» με 

αγωγό διατομισ Ψ160 που ζρχεται από τθν Γεϊτρθςθ Γαλαξιδίου (Τριταία) ςε 

υψόμετρο 219 m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. Λόγω τθσ μεγάλθσ υψομετρικισ 

διαφοράσ ςτο ςθμείο ζχει εγκαταςτακεί ςφςτθμα εξιςορρόπθςθσ πίεςθσ. Θ 

Γεϊτρθςθ μπορεί να ςυνειςφζρει 12-14 m3/h προσ το Γαλαξίδι. Θ παροχι αυτι δεν 

είναι επιπλζον αυτισ από το φρεάτιο τθσ Λτζασ αλλά αντικακιςτά αυτι, ϊςτε να μθν 

διατθρθκεί θ παροχι και προσ τθν Δεξαμενι τθσ Λτζασ τισ ϊρεσ αιχμισ. Ο τρόποσ 

λειτουργίασ όπωσ ζχει παρατθρθκεί είναι ο εξισ: Πταν δεν λειτουργοφν τα 

προωκθτικά οφτε θ Γεϊτρθςθ τότε ζχει μετρθκεί ότι ςτισ Δεξαμενζσ του Γαλαξιδίου 

οδεφουν περίπου 36 m3/h. Πταν δουλεφουν τα προωκθτικά τότε προσ το Γαλαξίδι 



μποροφν να πθγαίνουν 65-70 m3/h. Τα προωκθτικά μποροφν να δουλεφουν και τα 

δφο ταυτόχρονα ι μόνο εναλλακτικά μπορεί να λειτουργεί μόνο αυτό ςτθ κζςθ 

«Μφλοι» και θ παροχι που ειςρζει ςτθν Δεξαμενι του Γαλαξιδίου ςε αυτι τθ 

περίπτωςθ είναι 51 m3/h. Πταν λειτουργεί θ Γεϊτρθςθ Γαλαξιδίου (Τριταία) και τα 

προωκθτικά τότε προσ το Γαλαξίδι εξακολουκοφν να πθγαίνουν ~70 m3/h και 

μειϊνεται θ ςυνειςφορά του φρεατίου Διανομισ τθσ Λτζασ. Εναλλακτικι 

τροφοδότθςθ του δικτφου του Γαλαξιδίου γίνεται και από τισ Γεωτριςεισ ςε 

υψόμετρο 82 m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, και ςε υψόμετρο 99 m από τθν 

ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. Οι Γεωτριςεισ αυτζσ δφναται να τροφοδοτοφν το δίκτυο με 

10m3/h. 

Θ Τοπικι κοινότθτα Βουνιχϊρασ υδροδοτείται αποκλειςτικά από το Διυλιςτιριο τθσ 

Άμφιςςασ μζςω του κλάδου 2 του Αντλιοςταςίου ςτον Άγιο Γεϊργιο. Διακζτει δφο 

δεξαμενζσ θ μία πλθςίον τθσ άλλθσ. Θ Ραλιά Δεξαμενι ςε υψόμετρο 747m από τθν 

ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 150 m3και θ Νζα Δεξαμενι ςε υψόμετρο 

744m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 100 m3. Οι δφο δεξαμενζσ 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ. Ο αγωγόσ από το 

Αντλιοςτάςιο του Αγίου Γεωργίου αφοφ διακλαδωκεί ςτθν Δεξαμενι τθσ Αγίασ 

Ευκυμίασ ςυνεχίηει με φυςικι ροι, εντόσ αγωγοφ Ψ125, ζωσ το προωκθτικό 

ςυγκρότθμα ςτθ κζςθ «Καναπίτςα» ςε υψόμετρο 492m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, όπου αφινει το νερό ςε δεξαμενι ωφζλιμου όγκου 70 m3. Εν ςυνεχεία 

και με τθν υποβοικθςθ αντλιϊν το νερό ανεβαίνει, εντόσ αγωγοφ Ψ110 για περίπου 

2000 m. Ο Αγωγόσ Ψ110μικουσ περίπου 1200 m καταλιγει εντόσ τθσ Ραλιάσ 

Δεξαμενι τθσ. Ακριβϊσ ζξω από τθν δεξαμενι, εντόσ φρεατίου, ο αγωγόσ 

διακλαδίηεται ςε δφο τμιματα. Κάκε τμιμα φζρει μετρθτι παροχισ τφπου 

Woltmannκαι δικλείδα. Το ζνα τμιμα ειςζρχεται ςτθν Δεξαμενι. Ο δεφτεροσ 

αγωγόσ διατομισ Ψ110οδθγείται προσ τον οικιςμό των Ρεντεορίων για τθν κάλυψθ 

των εκεί αναγκϊν. Από τθν Ραλιά Δεξαμενι τθσ Βουνιχϊρασ εξζρχονται δφο αγωγοί. 

Ζνασ προσ ζνα τμιμα του οικιςμοφ τθσ Βουνιχϊρασ και ο άλλοσ προστθ Νζα 

Δεξαμενι τθσ Βουνιχϊρασ. Θ Νζα Δεξαμενι τθσ Βουνιχϊρασ τροφοδοτεί το 

υπόλοιπο τμιμα του οικιςμοφ τθσ Βουνιχϊρασ. 

H Τοπικι κοινότθτα Ρεντεορίων υδροδοτείται αποκλειςτικά από το Διυλιςτιριο τθσ 

Άμφιςςασ μζςω του κλάδου 2 του Αντλιοςταςίου ςτον Άγιο Γεϊργιο από τον αγωγό 

που διακλαδίηεται ςτθν Ραλιά Δεξαμενι τθσ Βουνιχϊρασ. Ο οικιςμόσ διακζτει τρεισ 

δεξαμενζσ: 

α) ςε υψόμετρο 550m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 100m3 

β) ςε υψόμετρο 540m από τθν ςτάκμθ θσ κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 100m3 

γ) ςε υψόμετρο 560m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 100m3 

Ο Αγωγόσ Ψ110 πριν φτάςει ςτθν πρϊτθ Δεξαμενι ζχει εγκατεςτθμζνο 

παροχόμετρο τφπου Woltmannγια να ελζγχεται τόςο ο αγωγόσ από τθν Βουνιχϊρα 

όςο και θ κατανάλωςθ του οικιςμοφ. Εν ςυνεχεία ςτθν πρϊτθ Δεξαμενι του 

οικιςμοφ διακλαδίηεται εκτόσ αυτισ με το ζνα τμιμα να ειςζρχεται ςτθν δεξαμενι 



και το άλλο να ςυνεχίηει για να τροφοδοτιςει τισ επόμενεσ. Θ Δεφτερθ Δεξαμενι 

λειτουργεί ωσ «αποκικθ». Τόςο θ βάνα του αγωγοφ Ψ90 που εξζρχεται από τθ 

δεφτερθ δεξαμενι με προοριςμό τον οικιςμό των Ρεντεορίων όςο και ο αγωγόσ που 

τθν τροφοδοτεί είναι ςυνεχϊσ κλειςτοί. Ανοίγουν χειροκίνθτα ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

ςτο δίκτυο των άλλων δυο δεξαμενϊν. Στθν Τελευταία δεξαμενι ο αγωγόσ 

διακλαδίηεται και ςτθν διακλάδωςθ που ςυνεχίηει προσ τον οικιςμό των Αγίων 

Ράντων υπάρχει δικλείδα όπου είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε θ Δεξαμενι των Ρεντεορίων 

να ζχει προτεραιότθτα. Ο αγωγόσ που φεφγει προσ τουσ Άγιουσ Ράντεσ ςυνδζεται 

και με τον αγωγό υπερχείλιςθσ τθσ Δεξαμενισ ϊςτε να μπορεί να λάβει όλθ τθν 

υπερχείλιςθ. Το ςφνολο τθσ ποςότθτα του νεροφ προσ τουσ Αγ. Ράντεσ 

υδρομετρείται με μετρθτι παροχισ τφπου Woltmann. Και οι τρεισ Δεξαμενζσ των 

Ρεντεορίων τροφοδοτοφν τον οικιςμό με αγωγόσ διατομι Ψ90. 

Θ Τοπικι Κοινότθτα Αγίων Ράντων υδροδοτείται τόςο από το Διυλιςτιριο τθσ 

Άμφιςςασ, όντασ ο τελευταίοσ κόμβοσ του κλάδου 2 από το Αντλιοςτάςιο του Αγίου 

Γεωργίου, όςο και από δφο Γεωτριςεισ μία εντόσ και μία εκτόσ του Οικιςμοφ. Θ 

Γεϊτρθςθ εντόσ του οικιςμοφ βρίςκεται ςε υψόμετρο 26m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, με ονομαςτικι παροχι 35 m3/h. Θ Γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ «Τςακόρεμα» ςε 

υψόμετρο 247μ από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, με ονομαςτικι παροχι 4 m3/h. Ι 

τοπικι Κοινότθτα Αγίων Ράντων διακζτει ςυνολικά 5 Δεξαμενζσ ςυνδεδεμζνεσ ςτο 

δίκτυο φδρευςθσ των οικιςμϊν: 

α) Δεξαμενι ςτθ κζςθ «Γεροςπθλιζσ» ςε υψόμετρο 211m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 150m3 

β) Δεξαμενι ςτθ κζςθ «Καλόγθροσ» ςε υψόμετρο 165m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 150m3 

γ) Δεξαμενι «Δυτικι» ςτθ κζςθ ςε υψόμετρο 122m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, 

ωφζλιμου όγκου 45m3 

δ) Δεξαμενι «Ανατολικι» ςτθ κζςθ ςε υψόμετρο 128m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 45m3 

ε) Δεξαμενι «Ραραλίασ» ςτθ κζςθ ςε υψόμετρο 97m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ, ωφζλιμου όγκου 100m3 

Θ Γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ «Τςακόρεμα» τροφοδοτεί τθν Δεξαμενι με αγωγό Ψ125 ςτθ 

κζςθ «Γεροςπθλιζσ». Από το χαμθλότερο ςθμείο τθσ Δεξαμενισ ξεκινάει αγωγόσ 

διατομισ Ψ125 που τροφοδοτεί τθν Δεξαμενι ςτθ Κζςθ «Καλόγθροσ». Θ δεξαμενι 

ςτθ κζςθ «Καλόγθροσ» με αγωγό διατομισ Ψ125 ενϊνεται με το δίκτυο που 

τροφοδοτεί τισ τρεισ δεξαμενζσ των τριϊν οικιςμϊν των Αγίων Ράντων ςτο Ψρεάτιο 

ςε υψόμετρο 80m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. Στο φρεάτιο αυτό ςυνδζεται και ο 

αγωγόσ Ψ 110 που ζρχεται από τον οικιςμό των Ρεντεορίων. Από το φρεάτιο 

αγωγόσ Ψ100 οδθγείται πλάι του αγροτικοφ δρόμου ζωσ το φρεάτιο ςε υψόμετρο 

40m από τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ. Στο φρεάτιο αυτό ςτον αγωγό Ψ100που 

ζρχεται από το προθγοφμενο φρεάτιο ζχει τοποκετθκεί δικλείδα με μθχανιςμό 



θλεκτρικοφ κινθτιρα. Υπάρχει ςφνδεςθ ραδιοεπικοινωνίασ με τθν Γεϊτρθςθ εντόσ 

του οικιςμοφ, όπου ζχει εγκαταςτακεί ςφςτθμα αυτοματιςμοφ για τθν 

αυτοματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του δικτφου. Από το φρεάτιο εξζρχονται 3 αγωγοί. 

Ζνασ αγωγόσ διατομισ Ψ90 προσ τθν Δεξαμενι «Ανατολικι». Ζνασ αγωγόσ διατομισ 

Ψ90 προσ τθν Δεξαμενι «Δυτικι». Ζνασ αγωγόσ Ψ100 προσ τθν Γεϊτρθςθ εντόσ του 

οικιςμοφ. Στθν Γεϊτρθςθ εντόσ του οικιςμοφ ζχουν τοποκετθκεί δικλείδεσ με 

μθχανιςμό θλεκτρικοφ κινθτιρα για τθν αυτοματοποίθςθ του ςυςτιματοσ, τόςο 

ςτθν είςοδο πουζρχεται από το φρεάτιο όςο και ςτθν ζξοδο τθσ γεϊτρθςθσ προσ 

τθν Δεξαμενι τθσ Ραραλίασ. Από τθν Γεϊτρθςθ ζωσ τθν Δεξαμενι τθσ παραλίασ το 

νερό οδθγείται με αγωγό Ψ100.  

Λόγω τθσ μειωμζνθσ χριςθσ τθσ Γεϊτρθςθσ ςτθ Κζςθ «Τςακόρεμα» τα τελευταία 

χρόνια, θ δεξαμενι ςτθ κζςθ «Καλόγθροσ» χρθςιμοποιείται και ωσ δεξαμενι 

προςωρινισ αποκικευςθσ του νεροφ που ζρχεται από τα Ρεντεόρια. Πταν οι 

Δεξαμενζσ των οικιςμϊν είναι γεμάτεσ τότε δίνεται εντολι ςτθν δικλείδα να κλείςει 

και το νερό οδθγείται ανάποδα προσ τθν Δεξαμενι ςτθ κζςθ «Καλόγθροσ». Πταν θ 

ςτάκμθ των δεξαμενϊν πζφτει τότε θ δικλείδα ανοίγει και το νερό τόςο από τα 

Ρεντεόρια όςο και από Δεξαμενι «Καλόγθροσ» βοθκάει ςτθν πλιρωςθ των 

Δεξαμενϊν ςτουσ τρεισ οικιςμοφσ των Αγίων Ράντων. Το ίδιο ςυμβαίνει και όταν για 

λόγουσ ηιτθςθσ λειτουργεί θ Γεϊτρθςθ εντόσ του οικιςμοφ των Αγίων Ράντων. Σε 

αυτι τθν περίπτωςθ θ δικλείδα κλείνει ϊςτε να αποτραπεί ανάςτροφθ ροι από τθν 

Γεϊτρθςθ προσ τθν Δεξαμενι «Καλόγθροσ» και θ Γεϊτρθςθ γεμίηει με ςειρά τισ 

Δεξαμενζσ των οικιςμϊν Ραραλίασ, Δυτικι και Ανατολικι. 

Δθμοτικι Ενότθτα Γραβιάσ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Γραβιάσ αποτελείται από: 

1. Δθμοτικι Ενότθτα Γραβιάσ 

2. Τοπικι Κοινότθτα Αποςτολλιάσ 

3. Τοπικι Κοινότθτα Βάργιανθσ 

4. Τοπικι ΚοινότθταΚαλοςκοπισ 

5. Τοπικι Κοινότθτα Καςτελλίων 

6. Τοπικι Κοινότθτα Μαριολάτασ 

7. Τοπικι Κοινότθτα Οινοχωρίου 

8. Τοπικι Κοινότθτα Σκλικρου 

Θ υδροδότθςθ των περιοχϊν αυτϊν πραγματοποιείται κυρίωσ από Ρθγζσ και 

Γεωτριςεισ. 

Θ Δθμοτικι Κοινότθτασ Γραβιάσ ζχει μία δεξαμενι ςε υψόμετρο 459m θ οποία 

τροφοδοτείται από πζντε (5) πθγζσ και μια γεϊτρθςθ. Οι πθγζσ «Ρθγι Γραβιάσ 4» 

και «Ρθγι Γραβιάσ 5» ςε υψόμετρο 794 m, αντίςτοιχα, που βρίςκονται νότια του 

οικιςμοφ οδθγοφν το νερό με αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ προσ τθν δεξαμενι του 

οικιςμοφ. Σε ενδιάμεςο ςθμείο τθσ όδευςθσ του αγωγοφ ςυνδζεται και θ πθγι 

«Ρθγι Γραβιάσ 3» ςε υψόμετρο 735m. Θ πθγι «Ρθγι Γραβιάσ 1» ςε υψόμετρο 

772m οδεφει με αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ μζχρι τθν πθγι «Ρθγι Γραβιάσ 2» ςε 



υψόμετρο 772m όπου το νερό οδθγείται προσ τθν δεξαμενι. Επιπρόςκετα, υπάρχει 

θ γεϊτρθςθ «Γεϊτρθςθ Γραβιάσ 1» ςε υψόμετρο 366m θ οποία τροφοδοτεί τθν 

δεξαμενι. 

Θ Τοπικι ΚοινότθταΑποςτολιά ζχει μια δεξαμενι ςε υψόμετρο 559m θ οποία 

υδροδοτείται με φυςικι ροι και αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ από τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΟΛΝΟΩΫΛ 2». 

Θ Τοπικι ΚοινότθταΒάργιανθσ ζχει μια δεξαμενι ςε υψόμετρο 967m θ οποία 

τροφοδοτείται από τρείσ πθγζσ. Θ πθγι «ΡΘΓΘ ΒΑΛΑΝΘΣ 1» ςε υψόμετρο 986m 

βρίςκεται πλθςίον τθσ δεξαμενισ τθν οποία τροφοδοτεί με φυςικι ροι. Θ πθγι 

«ΡΘΓΘ ΒΑΛΑΝΘΣ 3» ςε υψόμετρο 1155m οδθγεί το νερό με αγωγό κατάλλθλθσ 

διατομισ μζχρι τθν δεξαμενι. Ενδιάμεςα του αγωγοφ ςυνδζεται και θ πθγι «ΡΘΓΘ 

ΒΑΛΑΝΘΣ 2» που βρίςκεται ςε υψόμετρο 1074m. Σθμειϊνεται ότι ςτθν κζςθ που 

ςυνδζεται θ «ΡΘΓΘ ΒΑΛΑΝΘΣ 2» υπάρχει διακλάδωςθ για εναλλακτικι 

τροφοδοςία του οικιςμοφ Γραβιάσ θ οποία ςυνδζεται ςτθν «Ρθγι Γραβιάσ 3». 

Θ Τοπικι Κοινότθτα Καλοςκοπισδιακζτει δυο δεξαμενζσ τθν δεξαμενι «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 1» ςε υψόμετρο 1073m και τθν δεξαμενι «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 2» 

ςε υψόμετρο 1155 m και τροφοδοτείται από δφο πθγζσ. Θ πθγι «ΡΘΓΘ 

ΚΑΛΟΣΚΟΡΘΣ 2» ςε υψόμετρο 1262m οδθγεί το νερό με φυςικι ροι και αγωγό 

κατάλλθλθσ διατομισ ςτθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 2», από τθν οποία ξεκινά 

αγωγόσ κατάλλθλθσ διατομισ και οδθγεί το νερό με φυςικι ροι ςτθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 1». 

Θ «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 1» υδροδοτείται από τθν πθγι «ΡΘΓΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘΣ 1» 

ςε υψόμετρο 1111 m και υδροδοτεί τον οικιςμό. Σθμειϊνεται ότι από τθν 

«ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 1» ξεκινά αγωγόσ ο οποίοσ καταλιγει ςτθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΟΛΝΟΩΫΛ 2». 

Θ Τοπικι Κοινότθτα Καςτελλίωνδιακζτει μια δεξαμενι ςε υψόμετρο 439m θ οποία 

τροφοδοτείται από ζξι πθγζσ. Οι πθγζσ αυτζσ είναι «ΡΘΓΘ ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 1» (ςε 

υψόμετρο 600 m), «ΡΘΓΘ ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 2» (ςε υψόμετρο 602 m), «ΡΘΓΘ ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 

3» (ςε υψόμετρο 931 m), «ΡΘΓΘ ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 4» (ςε υψόμετρο 717 m), «ΡΘΓΘ 

ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 5» (ςε υψόμετρο 688 m), «ΡΘΓΘ ΚΑΣΤΕΛΛΛΑ 6» (ςε υψόμετρο 724 m). Οι 

πθγζσ καταλιγουν ςε αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ και με φυςικι ροι οδθγοφν το 

νερό ςτθν δεξαμενι. 

Θ Τοπικι Κοινότθτα Μαριολάταδιακζτει μια δεξαμενι ςε υψόμετρο 444m θ οποία 

τροφοδοτείται από τζςςερισ πθγζσ. Οι πθγζσ «ΡΘΓΘ ΜΑΛΟΛΑΤΑΣ 2» ςε υψόμετρο 

1380 m, «ΡΘΓΘ ΜΑΛΟΛΑΤΑΣ 1» ςε υψόμετρο 1327 m και «ΡΘΓΘ ΜΑΛΟΛΑΤΑΣ 4» 

ςε υψόμετρο 1253 m ςυνδζονται ςε αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ και οδεφουν προσ 

τθν δεξαμενι του οικιςμοφ. Θ πθγι «ΡΘΓΘ ΜΑΛΟΛΑΤΑΣ 3» που βρίςκεται ςε 

υψόμετρο 1370 m ακολουκεί ξεχωριςτι όδευςθ μζχρι τθν δεξαμενι. Επιπρόςκετα, 

υπάρχουν δφο γεωτριςεισ ςε υψόμετρο 336m και ςε υψόμετρο 356m οι οποίεσ 

τροφοδοτοφν εναλλακτικά τον οικιςμό. 



Θ Τοπικι Κοινότθτα Οινοχωρίουδιακζτει δυο δεξαμενζσ τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 

1» ςε υψόμετρο 925m και τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 2» ςε υψόμετρο 922 m οι 

οποίεσ τροφοδοτοφνται από δφο πθγζσ. Συγκεκριμζνα θ πθγι «ΡΘΓΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 2» 

ςε υψόμετρο 999 m το νερό με φυςικι ροι ςε αγωγό κατάλλθλθσ διατομισ ςτθν 

«ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 1» . Στθν ίδια δεξαμενι καταλιγει και θ «ΡΘΓΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 

1» που βρίςκεται πλθςίον τθσ δεξαμενισ. Θ «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 2», θ οποία 

υδροδοτεί τον οικιςμό, τροφοδοτείται από τισ δεξαμενζσ «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 1» 

και «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΚΑΛΟΣΚΟΡΘ 1». Σθμειϊνεται ότι από τθν δεξαμενι ξεκινοφν 

αγωγοί που υδροδοτοφν τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΣΤΟΛΛΑ 1» και τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ 

ΣΚΛΘΚΟΥ 1». 

Θ Τοπικι Κοινότθτα Σκλικρουδιακζτει μια δεξαμενι ςε υψόμετρο 804m θ οποία 

υδροδοτείται από δζκα πθγζσ. Οι πθγζσ αυτζσ είναι, θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 1» (ςε 

υψόμετρο 1008 m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 2» (ςε υψόμετρο 1123 m), θ «ΡΘΓΘ 

ΣΚΛΘΚΟΥ 3» (ςε υψόμετρο 1034 m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 4» (ςε υψόμετρο 1055 

m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 5» (ςε υψόμετρο 1116 m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 6» (ςε 

υψόμετρο 1134 m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 7» (ςε υψόμετρο 1135 m), θ «ΡΘΓΘ 

ΣΚΛΘΚΟΥ 8» (ςε υψόμετρο 1141m), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 9» (ςε υψόμετρο 

1137μ), θ «ΡΘΓΘ ΣΚΛΘΚΟΥ 10» (ςε υψόμετρο 1138m). Οι πθγζσ αυτζσ 

ςυνδζονται ςε οδθγό κατάλλθλθσ διατομισ και με φυςικι ροι υδροδοτοφν τθν 

δεξαμενι. Υπάρχει επίςθσ αγωγόσ τροφοδοςίασ από τθν «ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΟΛΝΟΩΫΛ 2». 

Δθμοτικι Ενότθτα Δεςφίνασ 

Θ υδροδότθςθ τθσ περιοχισ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Δεςφίνασ πραγματοποιείται 

από το Διυλιςτιριο τθσ Δεςφίνασ ςε υψόμετρο 328 m από τθν ςτάκμθ τθσ 

κάλαςςασ. Από το διυλιςτιριο με αγωγό Ψ140 οδθγείται ςτο Αντλιοςτάςιο 

«Αντλιοςτάςιο Δεςφίνα 1» ςε υψόμετρο 328 m. Το αντλιοςτάςιο το οποίο ζχει 

φυγοκεντρικό τφπο αντλίασ με μανομετρικό 340 m ςυνδεδεμζνο με μοτζρ 

ιπποδφναμθσ 125 Θ και δεξαμενι υποδοχισ χωρθτικότθτασ  43,41 m3. Με τθν ίδια 

διατομι αγωγοφ Ψ140  ο αγωγόσ ςυνεχίηει και οδθγεί το νερό υπό πίεςθ ςτο 

αντλιοςτάςιο «Αντλιοςτάςιο Δεςφίνα 2» ςε υψόμετρο 556 m το οποίο ζχει 

φυγοκεντρικό τφπο αντλίασ με μανομετρικό 340 m ςυνδεδεμζνο με μοτζρ 

ιπποδφναμθσ 125Θ και δεξαμενι υποδοχισ χωρθτικότθτασ 28,6 m3. Εναλλακτικά 

υπάρχει αντλία με μοτζρ 75kW που λειτουργεί επικουρικά τθσ πρϊτθσ. Ο αγωγόσ με 

τθ ίδια διατομι ακολουκϊντασ τθν όδευςθ του επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου 

τερματίηει ςτθν μεγάλθ δεξαμενι Δεςφίνασ, ςε υψόμετρο 624 m με χωρθτικότθτα 

500 m3. Με προωκθτικι αντλία, πλθςίον τθσ δεξαμενισ, το νερό οδθγείται μζςω 

αγωγοφ Ψ110 ςτθν μικρι δεξαμενι Δεςφίνασ ςτθ κζςθ ςε υψόμετρο 744mμε 

χωρθτικότθτα 200 m3. Από τθν δεξαμενι ζνασ αγωγόσ Ψ110 υδροδοτεί τθν υψθλι 

ηϊνθ του οικιςμοφ Δεςφίνασ. Στα μιςά τθσ διαδρομισ ο αγωγόσ διακλαδίηεται με 

δίκτυο που δφναται να χρθςιμοποιθκεί για ζκτακτεσ ανάγκεσ πυρόςβεςθσ. Στο 

τζλοσ του αγωγοφ του δικτφου πυρόςβεςθσ υπάρχει ςφνδεςθ με αγωγό Ψ90 που 

οδεφει κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου και υδροδοτεί τουσ οικιςμοφσ μζχρι τισ 

κζςεισ Στενόσ και Ροταμοί. Σε περιπτϊςεισ που χρειάηεται να λειτουργιςει θ 



πυρόςβεςθ υπάρχει θ πρόβλεψθ να απομονωκεί το δίκτυο που τροφοδοτεί τισ 

παραλιακζσ περιοχζσ για να υπάρχει θ κατάλλθλθ πίεςθ για τθν λειτουργία. 

 

Δ.3Μθ Σιμολογοφμενο Νερό (Non RevenueWater) 

Σφμφωνα με τθν IWA (International Water Association) το νερό που ειςζρχεται ςε 

ζνα ςφςτθμα επιμερίηεται τελικά ςτο Τιμολογοφμενο Νερό (που αποτελεί το ςφνολο 

τθσ τιμολογοφμενθσ εξουςιοδοτθμζνθσ κατανάλωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

μετροφμενθσ αλλά και μθ μετροφμενθσ) και ςτο Μθ Τιμολογοφμενο Νερό (NRW). 

Αναλφοντασ το Μθ Τιμολογοφμενο νερό ςε επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ, υπάρχει από τθ 

μία πλευρά θ Μθ τιμολογοφμενθ Εξουςιοδοτθμζνθ Κατανάλωςθ (μετροφμενθ αλλά 

και μθ μετροφμενθ) που αντιπροςωπεφει τον όγκο του νεροφ που παρζχεται και 

καταναλϊνεται. Ενϊ, θ δεφτερθ ςυνιςτϊςα αποτελείται από τισ Απϊλειεσ Φδατοσ. 

Συγκεκριμζνα, οι Απϊλειεσ Φδατοσ διακρίνονται ςτισ κάτωκι δφο (2) κατθγορίεσ: 

  Στισ Ρραγματικζσ Απϊλειεσ (διαρροζσ), οι οποίεσ προκφπτουν από 

πακογζνειεσ του δικτφου όπωσ οι διαρροζσ, υπερχειλίςεισ, κραφςεισ κ.α. 

  Στισ Ψαινομενικζσ Απϊλειεσ, οι οποίεσ φαίνονται να υπάρχουν, ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα δεν υπάρχουν, με τθν ζννοια ότι το νερό δε χάνεται. 

Καταλιγει μεν ςτον καταναλωτι (τελικό ςθμείο), αλλά δεν τιμολογείται. 

Αναλυτικά, όςον αφορά ςτισ φυςικζσ πραγματικζσ απϊλειεσ (διαρροζσ), αυτζσ 

χαρακτθρίηονται από τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, από τον όγκο του νεροφ που χάνεται 

από τισ υπάρχουςεσ-μελλοντικζσ διαρροζσ, αλλά και από το χρόνο ηωισ (χρονικό 

διάςτθμα εντοπιςμοφ και επιδιόρκωςθσ) τθσ εκάςτοτε διαρροισ. 
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Πςον αφορά ςτισ φαινομενικζσ απϊλειεσ, οι ςυνιςτϊςεσ των Ψαινομενικϊν 

Απωλειϊν ςτο Διάγραμμα του Υδατικοφ Λςοηυγίου (βλ. παραπάνω πίνακα), είναι θ 

Μθ εξουςιοδοτθμζνθ κατανάλωςθ (παράνομεσ ςυνδζςεισ) και τα Σφάλματα ςτο 

επίπεδο τθσ μζτρθςθσ. Οι φαινομενικζσ απϊλειεσ ςτο επίπεδο τθσ μζτρθςθσ 

δφνανται να ζχουν τρείσ (3) πικανζσ αιτίεσ: 

 Υδρομετρθτισ, λόγω μειωμζνθσ μετρολογικισ ικανότθτασ (ακρίβεια 

μζτρθςθσ). 

 Απϊλειεσ μετά τον υδρομετρθτι, λόγω διαρροϊν εντόσ τθσ οικίασ, υπορροζσ 

(χαμθλζσ παροχζσ) ι υπερχειλίςεισ κ.α. 

 Ανκρϊπινοσ παράγοντασ κατά τθν καταμζτρθςθ ςτο πεδίο, τθν καταχϊρθςθ-

τιμολόγθςθ των δεδομζνων. 

Απαιτείται κατανόθςθ των αιτιϊν τθσ μθ ανταποδοτικισ διαχείριςθσ και 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ για τον περιοριςμό ι τθν εξάλειψθ τουσ. Κφριο ςτόχο τθσ 

υπθρεςίασ αποτελεί, ο περιοριςμόσ του μθ τιμολογοφμενου νεροφ, το οποίο 

αφενόσ φτάνει ςτουσ καταναλωτζσ, αφετζρου δεν καταγράφεται και κατά ςυνζπεια 

δεν τιμολογείται, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ ανταποδοτικότερθσ χριςθσ (καταγραφι 

και παρακολοφκθςθ τθσ ποςότθτασ που καταναλϊνεται) του πολφτιμου αυτοφ 

αγακοφ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, προτείνεται θ εφαρμογι του τθλεμετρικοφ 

ςυςτιματοσ, εφαρμόηοντασ ζνα Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα Ανάγνωςθσ των 

μετριςεων (AMR, AutomatedMeterReading) που κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλα 

λογιςμικά διαχείριςθσ και ανάγνωςθσ των καταναλϊςεων και των αντίςτοιχων 

επιπρόςκετων πλθροφοριϊν που κα μεταδίδει ο προβλεπόμενοσ (μετρολογικά 

αξιόπιςτοσ) «ζξυπνοσ» ψθφιακόσ υδρομετρθτισ. 

 

Ε. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 

Ο περιοριςμόσ των απωλειϊν του πόςιμου φδατοσ και θ αποδοτικότερθ χριςθ του 

πολφτιμου αυτοφ αγακοφ ςυνίςταται κατά πρϊτον ςτθν κατανόθςθ των αιτιϊν που 

τισ προκαλοφν και εντζλει ςτον προςδιοριςμό και ςτισ ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ για 

τον περιοριςμό ι τθν πλιρθ εξάλειψθ τουσ. Θ αναγκαιότθτα των προτεινόμενων 

δράςεων ςυνοψίηεται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ λόγουσ : 

 Θ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα εξαλείψει τα όποια  

φαινόμενα υποεγγραφισπαρουςιάηει το υφιςτάμενο μετρθτικό ςφςτθμα λόγω 

παλαιότθτασ και πολφ χαμθλισ μετρολογικισ ακρίβειασ του υπάρχοντοσ 

εξοπλιςμοφ. Ωαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονόσ πωσ θ παροχι 

ζναρξθσ καταγραφισ του προτεινόμενου εξοπλιςμοφ είναι αιςκθτά μικρότερθ 



των τριϊν λίτρων ανά ϊρα τθ ςτιγμι που θ μζςθ αντίςτοιχθ παροχι των 

υφιςτάμενων μετρθτϊν ξεπερνά τα 20 lt/h, 

 

 Θ κατθγορία των απωλειϊν (clientsideleakages - διαρροζσ ςτθν πλευρά των 

καταναλωτϊν) τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν γίνεται άμεςα αντιλθπτι. Το νερό 

αυτό δεν καταγράφεται από τα υφιςτάμενα όργανα μζτρθςθσ λόγω του 

γεγονότοσ ότι οι διαρροζσ ιδιαίτερα χαμθλισ παροχισ απαιτοφν όργανα 

μζτρθςθσ κατανάλωςθσ μεγάλθσ ευαιςκθςίασ και υψθλισ ακρίβειασ τα οποία 

δεν είναι εγκατεςτθμζνα ςτα δίκτυα φδρευςθσ των περιοχϊν ενδιαφζροντοσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το νερό που παρζχεται, δεν 

καταγράφεται, δεν τιμολογείται, δεν χρθςιμοποιείται επωφελϊσ για τον 

άνκρωπο και καταλιγει άςκοπα ςτθν αποχζτευςθ. 

 

 Στθν παραπάνω περίπτωςθ το νερό παράγεται άςκοπα, επιβαρφνει το 

ενεργειακό κόςτοσ ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ του, δθμιουργεί μθ ακριβι 

ςτοιχεία αναφορικά με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν ςε 

παρεχόμενο νερό υποχρεϊνοντασ ςε άςκοπθ αφξθςθ των υποδομϊν 

υποςτιριξθσ τθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ, αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και 

διανομισ. 

 

 Ο προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ ζχει τθν δυνατότθτα να προλαμβάνει ζκτακτα 

περιςτατικά (κρίςιμεσ καταςτάςεισ ςυμβάντων όπωσ θ αντίςτροφθ ροι, 

διαρροι, παραβίαςθ hardware εξοπλιςμοφ, φπαρξθ αζρα ςτο δίκτυο, μθ χριςθ 

μετρθτι κ.α.) εξαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και του 

καταναλωτι για το ςφνολο των οικιςμϊν και να  διαχειρίηεται με ορκολογικό 

τρόπο τουσ υδατικοφσ πόρουσ, αξιοποιϊντασ πλιρωσ το κατά περίπτωςθ 

χρθςιμοποιοφμενο νερό και περιορίηοντασ τισ διαρροζσ ςτο ςφνολο των 

οικιςμϊν. 

 

 Μερικά από τα ςυχνότερα παραδείγματα ςτο πεδίο του δικτφου τα οποία 

υποςτθρίηουν ζτι περαιτζρω τθν αναγκαιότθτα τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ είναι 

τα κάτωκι: 

 

 πικανι καταςτροφι του μετρθτι, ι παραβίαςι του. 

 πικανό πρόβλθμα ςτθν εςωτερικι εγκατάςταςθ του καταναλωτι, 

κακόβουλθ ενζργεια ι παραβίαςθ του μετρθτι και εγκατάςταςι του ςε 

αντίκετθ κζςθ. 

 πικανι βλάβθ - διακοπι παροχισ ςτο δίκτυο ι αφαίρεςθ του 

υδρομετρθτι από αυτό. 

 πικανι κακι λειτουργία του τροφοδοτικοφ ςυςτιματοσ τθσ ηϊνθσ, 

κραφςθ ι κακόβουλθ ενζργεια. 

 πικανό πρόβλθμα διαρροισ εντόσ τθσ οικίασ. 



Θ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα οδθγιςει ςτον ταχφτατο 

εντοπιςμό κρίςιμων καταςτάςεων, όπωσ οι προαναφερκείςεσ, ςτο δίκτυο 

εφόςον κα εκπζμπεται αντίςτοιχοσ ςυναγερμόσ/alarm. 

 

 Ο προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ μετρολογικισ δυναμικισ κα 

προςδιορίςει τθν ελάχιςτθ νυχτερινι παροχι, θ οποία αποτελεί τον δείκτθ 

διαρροϊν ςε ζνα δίκτυο, τόςο των ενεργϊν-μόνιμων διαρροϊν, όςο και των 

νζων πρωτοεμφανιηόμενων διαρροϊν. Οι δυνατότθτεσ άμεςθσ επζμβαςθσ και 

ρφκμιςθσ των παραμζτρων του δικτφου που κα παραςχεκοφν από τουσ 

τοπικοφσ ςτακμοφσ αυτοφ του τφπου, κα είναι πολφτιμεσ και αποτελεςματικζσ. 

 

 Θ Υπθρεςία κα μπορζςει να υιοκετιςει μια δικαιότερθ τιμολογιακι πολιτικι 

βαςιςμζνθ ςε πραγματικά ςτοιχεία. Θ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου 

εξοπλιςμοφ κα εξαλείψει τα φαινόμενα λανκαςμζνων μετριςεων που ζχουν 

ςαν αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πλαςματικϊν δεδομζνων και δεικτϊν απόδοςθσ 

και διαρροϊν ςτισ ηθτοφμενεσ ηϊνεσ. 

 

 Θ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα εξαλείψει τα φαινόμενα 

λακρολθψίασ του αγακοφ του νεροφ, που ευκφνονται ςε μεγάλο βακμό για το 

μεγάλο ποςοςτό μθ ανταποδοτικοφ νεροφ. Μζςω τθσ εγκατάςταςθσ των εν 

λόγω μετρθτϊν κα υποδεικνφεται άμεςα. 

 

 Θ εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα οδθγιςει ςτον άμεςο και με 

πραγματικά δεδομζνα υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου μζςω τθσ ςφγκριςθσ 

των τιμϊν κατανάλωςθσ ςτθν είςοδο ι τισ ειςόδουσ των ηωνϊν με το ςφνολο 

των καταναλϊςεων των ςτακμϊν μζτρθςθσ κατανάλωςθσ, χωρίσ υςτζρθςθ και 

λάκθ εγγραφϊν. 

 

 Τελευταία και κυριότερθ αναγκαιότθτα όμωσ όλων είναι το περιβαλλοντικό 

κόςτοσ των διαρροϊν το οποίο είναι ανυπολόγιςτο. Θ απϊλεια πόςιμου φδατοσ 

το οποίο τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν επιςτρζφει καν ςτον υδροφόρο ορίηοντα 

και δεν ακολουκεί τθ φυςικι οδό ανακφκλωςθσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπεράντλθςθ, τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν υδατικϊν πόρων, και τελικά τθν 

ερθμοποίθςθ ολόκλθρων περιοχϊν, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για όλα τα ζμβια 

όντα που εξαρτϊνται από αυτά. 

 

Η. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΘ 

 

Θ εφαρμογι αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ παρουςιάηει 

αξιοςθμείωτα οφζλθ ςυγκριτικά με τθν παραδοςιακι μζκοδο καταγραφισ των 

μετριςεων. Αναφζρονται ενδεικτικά τα κάτωκι: 

 



 Αυξθμζνθ αξιοπιςτία των μετρθτικϊν πλθροφοριϊν. Αρχικά, επειδι θ 

μετρολογία του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ εξαλείφει τα φαινόμενα 

υποεγγραφισ του υφιςτάμενου μετρθτικοφ ςυςτιματοσ λόγω παλαιότθτασ και 

πολφ χαμθλισ μετρολογικισ ακρίβειασ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ. 

Επιπρόςκετα, θ αναφερκείςα αυξθμζνθ αξιοπιςτία αποτελεί άμεςο 

επακόλουκο του γεγονότοσ ότι δεν εμπλζκεται ανκρϊπινοσ παράγοντασ για τθν 

καταγραφι των μετριςεων. Με τθ χειροκίνθτθ καταγραφι των ενδείξεων των 

υδρομετρθτϊν πάντοτε ελλοχεφουν οι κίνδυνοι του ανκρϊπινου ςφάλματοσ, το 

οποίο δε δφναται να εξαλειφκεί εντελϊσ, παρά μόνο να περιοριςτεί μζςα από 

τθν άρτια εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Με τθν τθλεμετρία αποφεφγονται λάκθ 

ανάγνωςθσ και καταγραφισ ενδείξεων, όπωσ επίςθσ και λάκθ κατά τθν 

μετζπειτα μθχανογράφθςθ των τιμϊν για τθν ζκδοςθ λογαριαςμϊν. 

 

 Δικαιότερθ χρζωςθ και ελαχιςτοποίθςθ εκτιμιςεων χρζωςθσ. Θ χρζωςθ αφορά 

πραγματικά ςτοιχεία/μετριςεισ και δεν αποτελεί κάποια εκτίμθςθ βάςει 

παλαιοτζρων καταναλϊςεων. Αποφυγι ςε λάκθ χρεϊςεων που δθμιουργοφν 

παράπονα από τουσ καταναλωτζσ. 

 

 Εφκολοσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των μετρθτϊν. Ξαφνικι απουςία μετρθτικϊν 

δεδομζνων ι/και αιφνίδια υπερβολικι αφξθςθ/μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ, 

ςθματοδοτεί άμεςα τθν φπαρξθ προβλιματοσ και χριηει ζγκαιρθσ διάγνωςθσ. 

 

 Εντοπιςμόσ φαινομζνων λακρολθψίασ νεροφ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ 

επζμβαςθσ ςτουσ μετρθτζσ (ανίχνευςθ απάτθσ). Συχνό φαινόμενο απάτθσ είναι 

θ θκελθμζνθ καταςτροφι μζρουσ ι όλου του αιςκθτιριου μθχανιςμοφ του 

υδρομετρθτι. Για παράδειγμα, το πριόνιςμα πτερυγίων τθσ περιςτρεφόμενθσ 

φτερωτισ ταχυμετρικϊν υδρομζτρων με αποτζλεςμα νερό να ρζει μζςω του 

οργάνου δίχωσ να γίνεται αντιλθπτό από  τον  μετρθτι  (ι  να  γίνεται  αντιλθπτι  

πολφ  μικρότερθ  ποςότθτα  τθσ καταναλιςκόμενθσ). Άλλο ςφνθκεσ φαινόμενο 

απάτθσ είναι θ αφαίρεςθ του υδρομζτρου, και κατόπιν θ επαναςφνδεςι του 

ανάποδα,  ϊςτε θ κανονικι ροι κατανάλωςθσ να κεωρείται τϊρα από το 

όργανο ωσ αντίςτροφθ ροι με αποτζλεςμα είτε να μθν καταγράφει κακόλου 

είτε να μετρά "ανάποδα", μειϊνοντασ δθλαδι τθν ζνδειξι του για τθν 

καταναλιςκόμενθ ποςότθτα νεροφ. 

 

 Επίγνωςθ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και αφξθςθ καταναλωτικισ 

ευαιςκθςίασ. Ο καταναλωτισ αποκτά άμεςθ εικόνα τθσ ηιτθςισ του για νερό. 

Μπορεί, επομζνωσ, να ρυκμίηει τθ ςυμπεριφορά του ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

και το αντίςτοιχο κόςτοσ τουσ. 

 

 Ανίχνευςθ εςωτερικϊν διαρροϊν ςτα δίκτυα των καταναλωτϊν. Ζνα κφριο αίτιο 

των πολφ χαμθλϊν παροχϊν είναι  οι διαρροζσ ςτο δίκτυο του χριςτθ. Να 

ςθμειϊςουμε ότι μια τζτοια ςυνεχόμενθ διαρροι, για παράδειγμα 12 



λίτρα/ϊρα, αναλογοφν ςε ςπατάλθ 288 λίτρων νεροφ θμερθςίωσ, που 

αντιςτοιχοφν περίπου ςτο μιςό του ςυνολικοφ όγκου νεροφ που απαιτεί ζνα 

τυπικό νοικοκυριό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του. Κατ' επζκταςθ, το 

ςυγκεκριμζνο νοικοκυριό μπορεί να δει το λογαριαςμό για το νερό αυξθμζνο 

κατά 50%. 

 

 Αποτροπι  ι  προτροπι  κατανάλωςθσ.  Θ Υπθρεςία δφναται να προτείνει 

οικονομικά κίνθτρα ι ποινζσ προκειμζνου να επιβραβεφςει ι να αποτρζψει, 

αντίςτοιχα, τθ κατανάλωςθ νεροφ. Για παράδειγμα, ςε περιόδουσ αυξθμζνθσ 

λειψυδρίασ, όπου θ διατιρθςθ και προςταςία των αποκεμάτων νεροφ γίνονται 

ςθμαντικότερεσ, μπορεί να αποτραπεί θ ςπατάλθ νεροφ για ςυγκεκριμζνεσ 

περιόδουσ με τθν υιοκζτθςθ υψθλότερθσ χρζωςθσ – εάν θ κατανάλωςθ υπερβεί 

ζνα κακοριςμζνο όριο για κάκε θμζρα. Άλλο παράδειγμα, προσ τθν πλευρά τθσ 

επιβράβευςθσ, είναι θ υιοκζτθςθ χαμθλότερθσ χρζωςθσ για χρονικζσ περιόδουσ 

όπου θ ηιτθςθ είναι χαμθλότερθ. Οι εταιρίεσ αφενόσ αξιοποιοφν αποδοτικότερα 

τισ εγκαταςτάςεισ τουσ μζςω τθσ διατιρθςθσ ςτακερότερων επιπζδων 

κατανάλωςθσ, αφετζρου οι καταναλωτζσ κα ζχουν οικονομικό κίνθτρο να 

καλφψουν ανάγκεσ τουσ ςε εκείνεσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ. Επιπρόςκετα, θ 

υπθρεςία μπορεί να παρζχει ειδοποίθςθ για υπερβολικι αφξθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ, που μπορεί να είναι θκελθμζνθ, όμωσ ίςωσ να οφείλεται ςε 

εκδιλωςθ διαρροισ ι παράνομθ ςφνδεςθ. Κατά αυτό τον τρόπο προςτατεφεται 

ο χριςτθσ και ζτςι αυξάνεται θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ προσ τθν υπθρεςία. 

 

 Αςφάλεια του τεχνικοφ προςωπικοφ. Το προςωπικό που είναι επιφορτιςμζνο με 

τθν οπτικι ανάγνωςθ και χειροκίνθτθ καταγραφι των ενδείξεων ζρχεται 

αντιμζτωπο με παρουςία εντόμων, τρωκτικϊν, αφφλακτων άγριων ςκφλων, ι 

άλλων επικίνδυνων ηϊων όπωσ φίδια και ςκορπιοί. Μάλιςτα οι υπάλλθλοι 

μπορεί να ζρκουν αντιμζτωποι με καταναλωτζσ που δυςαναςχετοφν ι 

εκνευρίηονται με τθν παρουςία τουσ. Μζςω τθσ τθλεμετρίασ διευκολφνεται, 

ςαφϊσ, το ζργο του τεχνικοφ προςωπικοφ αποφεφγοντασ τισ παραπάνω 

δυςχερείσ καταςτάςεισ.  

 

 Δυςπρόςιτοι ι απρόςιτοι μετρθτζσ. Μετρθτζσ για τουσ οποίουσ, προςωρινά για 

ζκτακτθ αιτία, είναι δφςκολθ ι αδφνατθ θ ανάγνωςθ των ενδείξεϊν τουσ. 

Επίςθσ, υδρόμετρα που απαιτοφν τθν παρουςία κάποιου κατοίκου για να 

επιτραπεί θ είςοδοσ ςτο χϊρο των μετρθτϊν, αναγιγνϊςκονται εφκολα και 

άμεςα με τθν τεχνολογία τθσ τθλεμετρίασ.  

 

 Μείωςθ χρόνου ςυλλογισ δεδομζνων μετριςεων, ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ και 

αξιοποίθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ καταμζτρθςθ 

4000 υδρομετρθτϊν πραγματοποιείται ςε 2 ϊρεσ μζςω τθσ κινθτισ ανάγνωςθσ 

(DriveBy), ενϊ διαρκεί περίπου 3 εργάςιμεσ εβδομάδεσ θ χειροκίνθτθ 

πραγμάτωςθ τθσ. Ο περιοριςμόσ τθσ διάρκειασ τθσ διαδικαςίασ καταμζτρθςθσ, 

προςφζρει τθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του χρόνου του εργατικοφ δυναμικοφ 



ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ είναι θ ανάλυςθ των μετριςεων και των δεδομζνων, θ 

εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και ςυμπεραςμάτων, θ διαμόρφωςθ 

παρατθριςεων αναφορικά με τισ καταναλϊςεισ και τα προφίλ χριςθσ. 

Αποδζςμευςθ τεχνικοφ προςωπικοφ από μια δουλειά μονότονθσ φφςθσ και 

απαςχόλθςισ τουσ ςε πιο δθμιουργικζσ εργαςίεσ. 

 

 Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των φορζων φδρευςθσ ςε νζα τεχνολογικά 

προθγμζνα ςυςτιματα και δθμιουργία κοινισ αντίλθψθσ μεταξφ τουσ για το 

μζγεκοσ του προβλιματοσ και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ του. 

 

 Αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ δικτφου από τθν υπθρεςία. Ειδικότερα, δίνεται 

θ δυνατότθτα για ακριβζςτερεσ μελζτεσ επζκταςθσ, ςυντιρθςθσ, και 

λειτουργίασ του δικτφου.  

 

 Δυνατότθτα προςκικθσ και ζνταξθσ ςτο ςφςτθμα νζων ςτακμϊν μζτρθςθσ με 

μελλοντικζσ επεκτάςεισ του ςυςτιματοσ. Εφκολθ μετάβαςθ ςτοιχείων 

τιμολόγθςθσ ςε αλλαγζσ χριςθσ ι ιδιοκτθτϊν κατοικιϊν. 

 

 Ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ νζων τεχνολογικϊν προτφπων τόςο αναφορικά με τον 

εξοπλιςμό μζτρθςθσ όςο και αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι 

διαδικαςιϊν ελαχιςτοποίθςθσ των απωλειϊν ςε διαρκι βάςθ. 

 

 Δυνατότθτα καλφτερθσ ςυνολικά διαχείριςθσ του πόςιμου νεροφ 

(δθμιουργοφνται προφίλ κατανάλωςθσ ανά διαμζριςμα, θμζρα, περίοδο, 

περιοχι κλπ.). Ραρζχεται θ δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων βάςθ αςφαλϊν και 

πραγματικϊν ςτοιχείων και όχι με «εκτιμιςεισ». Επίςθσ, κακότι θ εταιρεία κα 

μπορεί να διακζτει αναλυτικότερο ιςτορικό για τθν κατανάλωςθ ενόσ 

υδρομζτρου, αςυνικιςτθ αλλαγι του καταναλωτικοφ προφίλ κα αποτελεί αιτία 

αυξθμζνθσ προςοχισ. 

 

 Δυνατότθτα μεταβολισ του ρυκμοί λιψθσ δεδομζνων. Από τθ ςτιγμι που το 

δίκτυο τθλεμετρίασ ζχει εγκαταςτακεί, είναι εφκολο να γίνουν ρυκμίςεισ που 

διευκολφνουν τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των εταιρειϊν. Πταν, για παράδειγμα, μια 

εταιρεία κρίνει ότι δεν επικυμεί για οριςμζνεσ ομάδεσ καταναλωτϊν να 

λαμβάνει τόςο αναλυτικζσ πλθροφορίεσ κατανάλωςθσ – οι οποίεσ άλλωςτε 

ςυνεπάγονται και μετζπειτα αυξθμζνθ επεξεργαςτικι ιςχφ για τθν εξαγωγι 

επιπλζον χριςιμων δεδομζνων – μπορεί να αυξιςει τθ χρονικι περίοδο μεταξφ 

των μετριςεων, λαμβάνοντασ ζτςι πιο αραιζσ μετριςεισ. 

 

 Θ μείωςθ του λειτουργικοφ και διαχειριςτικοφ κόςτουσ του πόςιμου φδατοσ 

αλλά και τθσ επεξεργαςίασ αυτοφ και τθσ επαναδιάκεςισ του ςτο περιβάλλον, 

ωσ αποτζλεςμα του περιοριςμοφ των φυςικϊν απωλειϊν εντόσ των κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων. 



 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, θ προτεινόμενθ δράςθ βρίςκεται ςε απόλυτθ 

ςυνάφεια και ςυμβαδίηει με τον ςκοπό και τισ προτεραιότθτεσ τθσ. Μζςω τθσ 

τθλεμετρίασ δυςλειτουργικά φαινόμενα εξαλείφονται. Θ ςταδιακι εγκατάςταςθ 

των ςυγχρόνων προβλεπόμενων υδρομετρθτϊν και θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

τθλεμετρίασ κρίνονται αναγκαία για όλα τα παραπάνω. Με τθν υλοποίθςθ τθσ 

προτεινόμενθσ πράξθσ θ Υπθρεςία κα αποκτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

τθλεμετρίασ που κα τθσ επιτρζψει να ζχει ςυνεχι εποπτεία και εικόνα του υδατικοφ 

ιςοηυγίου, να επεμβαίνει άμεςα και να λαμβάνει ςτατιςτικά ςτοιχεία και 

υδρολογικά δεδομζνα με ςτόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ςχεδιαςμό και 

τθν ιεράρχθςθ των μελλοντικϊν επενδφςεων ςτον τομζα τθσ φδρευςθσ. Ζτςι κα 

προβλζπονται ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ, κα 

προλαμβάνονται ζκτακτα περιςτατικά και κα εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των 

εγκαταςτάςεων και του καταναλωτι. Θ Υπθρεςία κα διαχειρίηεται με ορκολογικό 

τρόπο τουσ υδατικοφσ πόρουσ, μειϊνοντασ το αντλοφμενο νερό, ελζγχοντασ τισ 

ειςόδουσ των επιμζρουσ ηωνϊν και περιορίηοντασ τισ διαρροζσ με απϊτερο ςκοπό 

τθν αφξθςθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθ μείωςθ τθσ καταςπατάλθςθσ 

του υπερπολφτιμου αυτοφ αγακοφ. 

 

Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΔΡΑΘ 

 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι-μελζτθ τεκμθριϊνει πωσ θ εφαρμογι του 

αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ και θ εγκατάςταςθ του κατάλλθλου 

και μετρολογικά αξιόπιςτου εξοπλιςμοφ, οδθγεί ςτθ εξάλειψθ των οικιακϊν 

αφανϊν διαρροϊν, ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ δικτφου, 

ςτθ πρόβλεψθ ενδεχόμενων αςτοχιϊν του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και ςτθ μείωςθ ςε 

μεγάλο ποςοςτό του μθ τιμολογοφμενου νεροφ το οποίο οφείλεται ςε απϊλειεσ και 

υποεγγραφι των υφιςτάμενων μετρθτϊν. 

Ο περιοριςμόσ των απωλειϊν του πόςιμου φδατοσ και θ αποδοτικότερθ χριςθ του 

πολφτιμου αυτοφ αγακοφ ςυνίςταται κατά αρχιν ςτθν κατανόθςθ των αιτιϊν που 

τισ προκαλοφν και εντζλει ςτον προςδιοριςμό και ςτισ ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ για 

τον περιοριςμό ι τθν πλιρθ εξάλειψθ τουσ. Ρροτεραιότθτα για τθν Υπθρεςία 

αποτελεί θ ανάπτυξθ βιϊςιμων ςτρατθγικϊν και εργαλείων για τθ διαχείριςθ των 

φυςικϊν πόρων και ειδικότερα των υδατικϊν πόρων. Θ ανάπτυξθ ενόσ κοινοφ 

πλαιςίου όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των ειδικότερων χαρακτθριςτικϊν, ςτθν 

αφξθςθ τθσ ικανότθτασ διαχείριςθσ των διακζςιμων υδατικϊν πόρων και θ 

εγκατάςταςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων κα ςυμβάλουν ςτθν αποδοτικότερθ χριςθ 

των πόρων και ςτθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των χριςεων. Συνεπϊσ, θ 

βιϊςιμθ και αξιόπιςτθ διαχείριςθ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ αποτελεί φψιςτθσ 

ςθμαςίασ προτεραιότθτα. Το πόςιμο νερό που χάνεται εντόσ των περιοχϊν 

πολλαπλϊν ςυγκροτθμάτων ανεξαρτιτωσ φφςθσ και κατθγορίασ (τουριςτικισ, 

εμπορικισ, βιομθχανικισ, οικιακισ χριςθσ ι κοινωνικισ χριςθσ) ζχει πολλαπλζσ 

αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτον υδατικό πόρο, ςτουσ φορείσ διαχείριςθσ και διανομισ 



του, ςτουσ ίδιουσ τουσ καταναλωτζσ αλλά και ςτο περιβάλλον γενικότερα. Θ 

κατθγορία των απωλειϊν (clientsideleakages) διαρροζσ ςτθν πλευρά των 

καταναλωτϊν τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν γίνεται άμεςα αντιλθπτι από τουσ 

καταναλωτζσ ι ακόμα και αν γίνει, θ αντίδραςθ του για τθν άρςθ του προβλιματοσ 

εξαρτάται από το πόςο κορυβείται από αυτζσ οικονομικά ι αιςκθτικά ο 

καταναλωτισ, παράγοντεσ εντελϊσ υποκειμενικοί, ςτουσ οποίουσ προφανϊσ δεν 

μπορεί να ςτθρίηεται ο πάροχοσ φδρευςθσ και κατ’ επζκταςθ ο διαχειριςτισ του 

δικτφου, ο οποίοσ και οφείλει να επιλφςει αυτι τθν κατάςταςθ. Το νερό αυτό δεν 

καταγράφεται από τα υφιςτάμενα όργανα μζτρθςθσ λόγω του γεγονότοσ ότι οι 

διαρροζσ ιδιαίτερα χαμθλισ παροχισ απαιτοφν όργανα μζτρθςθσ κατανάλωςθσ 

μεγάλθσ ευαιςκθςίασ και υψθλισ ακρίβειασ τα οποία δεν είναι εγκατεςτθμζνα ςτα 

δίκτυα φδρευςθσ των περιοχϊν ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι το νερό που παρζχεται, δεν καταγράφεται, δεν τιμολογείται, δεν 

χρθςιμοποιείται επωφελϊσ για τον άνκρωπο και καταλιγει άςκοπα ςτθν 

αποχζτευςθ. 

Θ επίλυςθ ενόσ τζτοιου προβλιματοσ απαιτεί τθν χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν 

και εξοπλιςμοφ. Το προβλεπόμενο τθλεμετρικό ςφςτθμα κα επιδιϊκει: 

 Να εξαλείφει φαινόμενα υποεγγραφισ εξαιτίασ τθσ μθ αξιόπιςτθσ μετρολογικισ 

δυναμικισ του εξοπλιςμοφ. Ουςιαςτικά, αφξθςθ ςτθν ακρίβεια των μετριςεων 

και των καταχωριςεων, κα ςθμάνει και μείωςθ των ςφαλμάτων και των 

φαινομενικϊν απωλειϊν, 

 

 Να εξαςφαλίςει τθν τθλεμετάδοςθ των δεδομζνων και τον απομακρυςμζνο 

οριςμό καταςτάςεων, παραμζτρων λειτουργίασ και ςυναγερμϊν με ςκοπό τθν 

βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και τθν ρφκμιςι τουσ ανάλογα με τισ 

καταςτάςεισ που ιςχφουν κάκε φορά, 

 

 Στθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ Υπθρεςίασ (ανίχνευςθ και 

αποκατάςταςθ εςωτερικϊν διαρροϊν, εντοπιςμόσ φαινομζνων λακρολθψίασ 

νεροφ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ επζμβαςθσ ςτουσ μετρθτζσ, δραςτικι μείωςθ των 

απαιτοφμενων ωρϊν καταμζτρθςθσ και καταχϊρθςθσ των ενδείξεων κ.α.) 

 

 Στθν ορκολογικι διαχείριςθ του κρίςιμου τομζα τθσ φδρευςθσ και ιδιαίτερα του 

ςυςτιματοσ καταμζτρθςθσ και αυτοματοποιθμζνθσ τιμολόγθςθσ, 

 

 Στθν εφαρμογι καινοτόμων εργαλείων και μεκοδολογικϊν προτφπων 

παρακολοφκθςθσ και υπολογιςμοφ των απωλειϊν του νεροφ που παράγεται 

άςκοπα και τελικά δεν χρθςιμοποιείται επ’ ωφελεία του ανκρϊπου με άμεςο ι 

ζμμεςο τρόπο, 

 

 Στθν ανάπτυξθ εργαλείων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ πολιτικϊν 

με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ πόρων και τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ 

υπθρεςιϊν. 

 



Ειδικότερα κα επιτθροφνται και κα αποςτζλλονται από τουσ απομακρυςμζνουσ 

ςτακμοφσ μζτρθςθσ ςτον εξοπλιςμό ανάγνωςθσ τθσ Υπθρεςίασ τα εξισ δεδομζνα: 

 Τρζχουςα ζνδειξθ κατανάλωςθσ 

 Ειδοποίθςθ ανάςτροφθσ παροχισ 

 Ειδοποίθςθ διαρροισ εντόσ τθσ οικίασ 

 Ειδοποίθςθ παραβίαςθσ μετρθτικοφ μθχανιςμοφ 

 Ειδοποίθςθ μθ χρθςιμοποίθςθσ 

 Ειδοποίθςθ ιςχφοσ μπαταρίασ κ.α. 

 

Θ προςζγγιςθ και θ επίλυςθ τζτοιων κεμάτων απαιτεί τθν χριςθ προθγμζνων 

τεχνολογιϊν, τόςο από πλευράσ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ, όςο και από πλευράσ 

εξειδικευμζνου λογιςμικοφ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των ειςερχόμενων 

δεδομζνων. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται θ προμικεια μετρολογικά αξιόπιςτων 

«ζξυπνων» (υποδομι για AMR) υδρομετρθτϊν και θ εφαρμογι του τθλεμετρικοφ 

ςυςτιματοσ, εφαρμόηοντασ ζνα Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα Ανάγνωςθσ των 

μετριςεων (AMR, AutomatedMeterReading) που κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο 

Λογιςμικό Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ των μετριςεων και όλων των χριςιμων 

πλθροφοριϊν. 

 

Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΛΘΛΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Για τθν λειτουργικι εγκατάςταςθ και εφαρμογι του ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ 

απαιτείται θ προμικεια υδρομετρθτϊν που να δφνανται να παρζχουν τισ 

καταγραφικζσ ενδείξεισ τουσ τθλεπικοινωνιακά, ιτοι να ζχουν προεγκατεςτθμζνθ 

υποδομι AMR.  

Ο προβλεπόμενοσ, αξιόπιςτοσ μετρολογικά, υδρομετρθτισ είναι επιφορτιςμζνοσμε 

τθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ, αποκικευςθσ, μετατροπισ τθσ πλθροφορίασ ςε 

θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και τθσ μετάδοςθσ αυτισ. Ο προβλεπόμενοσ μετρθτικόσ 

εξοπλιςμόσ κα εξαλείψει τα φαινόμενα υποεγγραφισ του υφιςτάμενου μετρθτικοφ 

ςυςτιματοσ λόγω παλαιότθτασ και πολφ χαμθλισ μετρολογικισ ακρίβειασ του 

υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ.  

Πςον αφορά ςτθ διάταξθ επικοινωνίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθν αςφρματθ 

επικοινωνία του υδρομετρθτι με τον εξοπλιςμό τθσ διάταξθσ καταγραφισ (δζκτθσ) 

μζςω τθσ μετάδοςθσ των μετριςεων κακϊσ και όλων των χριςιμων πλθροφορίων-

ειδοποιιςεων ςε μορφι ςθμάτων.Θ λιψθ των δεδομζνων μπορεί να γίνεται πλζον 

ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ςαφϊσ μεγαλφτερθσ χρονικισ ςυχνότθτασ από τουσ 

τρεισ, τζςςερισ ι ζξι μινεσ που χαρακτθρίηουν τθν παραδοςιακι μζκοδο 

καταγραφισ των μετριςεων. Ο Δζκτθσ-Καταγραφζασ αποτελεί τθ ςυςκευι που 

ςυλλζγει τα δεδομζνα που μεταδίδονται από τουσ πομποφσ των υδρομετρθτϊν και 

τα μεταφζρει ςτθν κεντρικι μονάδα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για περαιτζρω 

επεξεργαςία. Πλεσ οι πλθροφορίεσ/δεδομζνα και οι μετριςεισ των υδρομετρθτϊν 



κα καταλιγουν ςτον Θ/Υ ςτο γραφείο τθσ υπθρεςίασ, όπου και κα ζχει τθν ευχζρεια 

να τα επεξεργαςτεί και να δθμιουργιςει αναλφςεισ και ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςω 

του λογιςμικοφ προγράμματοσ. Το Λογιςμικό Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ κα ζχει τθ 

δυνατότθτα του προγραμματιςμοφ και τθσ εγγραφισ των υδρομετρθτϊν ςτο 

ςφςτθμα. Κα επεξεργάηεται όλα τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνει ανάλογα με τισ 

παραμζτρουσ που του παρζχονται και κα δφναται να εξάγει από αυτά ςτατιςτικά 

ςτοιχεία εμφανίηοντασ αντίςτοιχα γραφιματα. Κα παρουςιάηει γραφικι απεικόνιςθ 

ανά μετρθτι, ανά περιοχι, ανά χρονικι περίοδο και κα εξάγει τα δεδομζνα προσ 

τιμολόγθςθ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα υποςυςτιματα τα οποία ςτο ςφνολό τουσ 

αλλθλοεπιδροφν για τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

τθλεμετρίασ. Συγκεκριμζνα, ο προβλεπόμενοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Ρρομικεια του ςυςτιματοσ Καταμζτρθςθσ και Μετάδοςθσ, ιτοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ. 

 

 Δζκτθσ-Καταγραφζασ :Ρρομικεια του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 

λιψθ των δεδομζνων των πομπϊν από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

 

 Τθν εκπαίδευςθ των Ωειριςτϊν αναφορικά με τθν χριςθ του κατάλλθλου 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυλλογισ δεδομζνων. 

 

 Εξοπλιςμόσ Ραραμετροποίθςθσ Υδρομετρθτϊν και κατάλλθλο λογιςμικό. 

 

 Τθν εκπαίδευςθ των Ωειριςτϊν αναφορικά με τθν χριςθ του κατάλλθλου 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ παραμετροποίθςθσ των Υδρομετρθτϊν. 

 

 Λογιςμικό (Τθλεμετρίασ) Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ Καταναλϊςεων. 

 

 Τθν εγκατάςταςθ - παραμετροποίθςθ του απαραίτθτου Λογιςμικοφ για τθν 

ανάγνωςθ, μεταφορά, καταχϊρθςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

μετριςεων. 

 

 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ του ωσ άνωκεν λογιςμικοφ. 

 

 Τθ Δοκιμαςτικι Λειτουργία του ςυνόλου του ςυςτιματοσ. 

 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα είναι 

υποχρεωμζνοσ να προςφζρει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κατϋ ελάχιςτο δφο 

(2) ζτθ που κα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ βελτίωςθσ των εφαρμογϊν 

επιδιόρκωςθ λακϊν κ.λ.π. 
 



Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΘ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα ζχει διάρκεια δϊδεκα (12) μινεσ, διάςτθμα που κρίνεται 

επαρκζσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ανωτζρω προτεινόμενων δράςεων και τθν 

επίτευξθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων. Αυτό ςυμπεριλαμβάνει hardware 

(εξοπλιςμό) και software (λογιςμικά), με τθν απαραίτθτθ παραμετροποίθςθ και τον 

προγραμματιςμό αυτϊν. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει μζςα ςε 3 μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και 

εγκατάςταςθσ του Αυτοματοποιθμζνου Συςτιματοσ Τθλεμετρίασ (AMRDriveBy) να 

πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ και προβλεπόμενεσ εκπαιδεφςεισ του 

προςωπικοφ. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ τρίμθνθσ λειτουργίασ, κα παράςχει γενικότερα 

υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτο προςωπικό τθσ 

Υπθρεςίασ, προκειμζνου να επιτευχκεί ο μζγιςτοσ δυνατόσ βακμόσ εμπζδωςθσ, 

εξοικείωςθσ και ανεξάρτθτθσ χριςθσ. Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ανταποκρίνεται 

ςτθν όλθ φιλοςοφία λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ, ωσ αναφζρεται 

ςτθν παροφςα και κα διεξαχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Κατά τθν περίοδο αυτι, θ 

οποία κα χαρακτθρίηεται εφεξισ ωσ δοκιμαςτικι περίοδοσ (πιλοτικι) ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να επιλφει τα οποιαδιποτε προβλιματα εμφανιςτοφν ςτο 

εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα. Εν κατακλείδι, ο ανάδοχοσ κα παράςχει χρονικό διάςτθμα 

εγγφθςθσ (ςυντιρθςθσ & υποςτιριξθσ) πζραν τθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

 

ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΦΑΘ Α : ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 Ρρομικεια Ϊθφιακϊν Υδρομετρθτϊν  

Ρρομικεια του ςυςτιματοσ Καταμζτρθςθσ και Μετάδοςθσ, ιτοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα είναι ςφμφωνοσ με τα 

χαρακτθριςτικά που περιγράφονται αναλυτικά. 

 

 Ρρομικεια Δζκτθ - Καταγραφζα:  

Ρρομικεια του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν λιψθ των δεδομζνων των 

πομπϊν από τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ 

κα είναι ςφμφωνοσ με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφονται αναλυτικά. 

 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Ραραμετροποίθςθσ Υδρομετρθτϊν ςυνοδευόμενο 

με κατάλλθλο λογιςμικό. 



 

 Ρρομικεια Λογιςμικοφ (Τθλεμετρίασ) Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ 

Καταναλϊςεων. 

 

ΦΑΘ Β: ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΘΘ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ 

 Εγκατάςταςθ - Ραραμετροποίθςθ του απαραίτθτου Λογιςμικοφ για τθν 

ανάγνωςθ, μεταφορά, καταχϊρθςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

μετριςεων. 

 Μεταφορά δεδομζνων των ςτοιχείων των παροχϊν (Αρικμόσ Ραροχισ, 

Στοιχεία Ρελάτθ, Διεφκυνςθ, Τφποσ Υδρομετρθτι, Θμερομθνία 

Εγκατάςταςθσ, Σειριακόσ αρικμόσ κλπ.) 

 Συγχρονιςμόσ τθσ Συςκευισ Ανάγνωςθσ των Δεδομζνων με το Λογιςμικό του 

Υπολογιςτι. Ανάπτυξθ ςεναρίων διαδρομϊν, θμερομθνιϊν και αναφορϊν 

για τθν ςυλλογι των δεδομζνων 

 Δθμιουργία Αναλφςεων προφίλ καταναλϊςεων, ςεναρίων βλαβϊν, πικανϊν 

ειδοποιιςεων και ςυναγερμϊν. Ραραμετροποίθςθ νζων αναφορϊν που 

απαιτοφνται. 

 

Παράρτθμα ΙΙ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Γενικά 

Για τθν προμικεια των προϊόντων πρζπει να τθροφνται οι τεχνικζσ προδιάγραφεσ 

που κα αναφερκοφν κάτωκι κατ’ ελάχιςτο για να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των 

προμθκευόμενων ειδϊν. Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζτουν, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ. Κριτιριο κατακφρωςθσ 

αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ςφνολο 

του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ςυμμετζχων κα προςκομίςει από ζνα (1) πλιρεσ και 

λειτουργικό δείγμα των προςφερόμενων ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν (για τθν 

ονομαςτικι διατομι DN15) το οποίο κα είναι 100% όμοιο με αυτά που 

περιγράφονται ςτθν προςφορά του κάκε προμθκευτι και κατά τθ διαδικαςία τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να μπορεί να επιδειχκεί θ 

εφρυκμθ λειτουργία του ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ, 

όταν και αν αυτό κρικεί απαραίτθτο. 



Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να υποβάλλει κατάλογο με 

τουλάχιςτον δφο (2) ζργα τθλεμετρίασ με αντίςτοιχο εξοπλιςμό (ζξυπνοι 

υδρομετρθτζσ ςε ςφςτθμα τθλεμετρίασ), ςυνοδευόμενο με κατάλλθλο ςτοιχείο 

τεκμθρίωςθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (βεβαίωςθ καλισ 

εκτζλεςθσ/λειτουργίασ). 

Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να υποβάλλει πιςτοποιθτικά κατά 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 του οίκου καταςκευισ των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν κακϊσ και του προμθκευτι. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο προςφζρων απαιτείται να υποβάλλει Ψφλλο 

Συμμόρφωςθσ που κα απαντά ςθμείο προσ ςθμείο ςτισ απαιτιςεισ όλων των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Α.1 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΑΣΙΚΩΝ (ΧΩΡΙ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΘ) 

ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ ΤΠΕΡΘΧΩΝ DN15. 

 

Α.1.1 Γενικά χαρακτθριςτικά  

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί ψθφιακοί υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται 

πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E., 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα 

με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι Β+ΣΤ) θ οποία κα πρζπει να 

υποβλθκεί με τθν προςφορά. Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ 

υπεριχων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω 

απαιτιςεισ:  

 

 Μετρολογικά Ωαρακτθριςτικά  

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 2.5 m3/h και ονομαςτικι 

διάμετρο DN15mm, οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Σπείρωμα ςφνδεςθσ G3/4B  

 Μικοσ, L=110mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 400  

 Σχζςθ Q2/Q1 = 1,6  

 Σχζςθ Q4/Q3 = 1,25  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  



 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ ≤ΔP63 (ςτθ μόνιμθ παροχι Q3),  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 3 lt/h  

   

*Η ζναρξθ καταγραφισ κα πρζπει να πιςτοποιείται βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν.    

 Οι ςτατικοί ψθφιακοί υδρομετρθτζσ υπεριχων κα πρζπει να ικανοί να λειτουργοφν 

ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ: +1 .. +55 οC.  

*Το ςυγκεκριμζνο τεχνικό χαρακτθριςτικό απαιτείται να αναφζρεται με ςαφινεια 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο του ςτατικοφ ψθφιακοφ υδρομετρθτι υπεριχων.  

Τα μζγιςτα επιτρεπτά ςφάλματα για κάκε περιοχι μζτρθςθσ, όπωσ ορίηονται από 

το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 14154 είναι: Το μζγιςτο επιτρεπτό ςφάλμα ςτθν 

ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ Q2 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4, 

±2%. Ενϊ, το μζγιςτο επιτρεπτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι 

μεταξφ τθσ Q1 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και Q2 (εξαιροφμενθσ), ±5%.  

Θ μετρθτικι απόδοςθ - ακρίβεια μζτρθςθσ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν δεν κα 

πρζπει να επθρεάηεται από τθ κζςθ εγκατάςταςθσ (οριηόντια, κάκετθ ι κεκλιμζνθ).  

Για καταςκευαςτικά/τεχνικά ςτοιχεία που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι 

προδιαγραφι ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν MID 2014/32/Ε.Ε και το ISO 4064. 

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ και τα παρελκόμενα τουσ κα είναι κατάλλθλοι για 

τοποκζτθςθ ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ και κα φζρουν τα ανάλογα  

πιςτοποιθτικά καταλλθλόλθτασ από αναγνωριςμζνουσ Εκνικοφσ ι Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ–Ψορείσ (WRAS, ACS, DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, κ.α.).  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί μετρθτζσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι 

με βακμό προςταςίασ IP68, πιςτοποιθμζνο από επίςθμο  ανεξάρτθτο φορζα και κα 

μποροφν να λειτουργοφν ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 

 Υλικό καταςκευισ ςϊματοσ ψθφιακοφ υδρομετρθτι  

Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν κα είναι 

ορείχαλκοσ. Κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν προςφορά χθμικι ανάλυςθ του 

κράματοσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12163-

8, DIN 50930-6 κ.α. Στθν ανάλυςθ του κράματοσ κα φαίνεται με ςαφινεια θ 

περιεκτικότθτα των ςτοιχείων που απαρτίηουν το κράμα κακϊσ και θ κωδικι του 

ονομαςία. Οι κωδικοί των κραμάτων πρζπει να είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε 

πόςιμο νερό, βάςει Ευρωπαϊκοφ προτφπου. Επίςθσ απαγορεφεται θ 

πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, πόρων, κλπ., με ξζνθ φλθ ι κόλλθςθ. 



Τζλοσ, επικυμθτό είναι το κράμα ορείχαλκου να φζρει τθν δυνατόν χαμθλότερθ 

περιεκτικότθτα ςε μόλυβδο.  

  

 Επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να είναι ενεργειακά 

αυτόνομοι και κα τροφοδοτοφνται από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Θ θμερομθνία 

λιξθσ τθσ μπαταρίασ κα πρζπει να αναφζρεται ςε ειδικι κζςθ επί του ψθφιακοφ 

υδρομετρθτι ι ςτθν οκόνθ, όπωσ προβλζπεται από τθν ζγκριςθ τφπου. Θ διάρκεια 

ηωισ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι να είναι θ μζγιςτθ δυνατι (κατ’ ελάχιςτο δζκα 

(10) ζτθ).   

Επικυμθτό είναι να χορθγθκοφν κατάλλθλεσ βεβαιϊςεισ (όπου κα αναφζρεται με 

ςαφινεια θ υπθρεςία που παραδόκθκαν και θ θμερομθνία παράδοςθσ) από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία για τθν τοποκζτθςθ ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 

τεχνολογίασ υπεριχων χωρίσ κινοφμενα μζρθ ςε ςφςτθμα 

απομακρυςμζνθσ ανάγνωςθσ, τουλάχιςτον 7 ετϊν ςε λειτουργία για τθν απόδειξθ 

τθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και τθν διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ.  

Σε ειδικι κζςθ επί του ψθφιακοφ υδρομετρθτι όπωσ προβλζπεται από τθν ζγκριςθ 

τφπου κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να αναφζρονται  τα προβλεπόμενα από τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία MID 2014/32/Ε.Ε και ςυγκεκριμζνα:  

•Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του καταςκευαςτι   

•Ο τφποσ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι,  

•Το δυναμικό εφροσ R,   

•Θ ονομαςτικι παροχι Q3 ςε m3/h,  

•Το ζτοσ καταςκευισ,  

•Θ κλάςθ πίεςθσ (ΜΑ),  

•Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ),  

•Θ πτϊςθ πίεςθσ Δ   

•Σιμανςθ CE  

•Το ςιμα και ο αρικμόσ τθσ εγκρίςεωσ προτφπου ΕΕ.  

Στο ςϊμα των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν κα υπάρχει ανάγλυφθ ςιμανςθ 

κατεφκυνςθσ τθσ ροισ με βζλθ επαρκοφσ μεγζκουσ.  Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ κα φζρουν αρκρωτά καλφμματα προςταςίασ (καπάκια) τθσ οκόνθσ 

ενδείξεων.  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να φζρουν οκόνθ ενδείξεων τφπου LCD ι 

άλλθσ τεχνολογίασ ςτθν οποία κα εμφανίηονται  οι παρακάτω ενδείξεισ:  



 Ο ςυνολικά καταγεγραμμζνοσ όγκοσ νεροφ  

 Ζνδειξθ ροισ (μονάδα μζτρθςθσ m3/h)  

 Τθ διεφκυνςθ τθσ ροισ  (ωσ βζλοσ ι με ζνδειξθ παροχισ)  

 Τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ μπαταρίασ  

 Τθν κωδικι ονομαςία του εκάςτοτε ςυναγερμοφ που προκφπτει (π.χ. ανίχνευςθ 

διαρροισ, χαμθλι κερμοκραςία, χαμθλι μπαταρία κ.ο.κ.).  

  

 Μετάδοςθ μετριςεων & καταχωρθτισ δεδομζνων  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν ενςωματωμζνθ διάταξθ καταγραφισ και 

μετάδοςθσ δεδομζνων.  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει να 

είναι ζτοιμοι χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ (προςκικθ εξοπλιςμοφ ι/και 

ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ) να ενταχκοφν και να λειτουργοφν ςε δίκτυα Walk-by, Drive-

by (AMR) αλλά και Fixed Network (AMI) ταυτόχρονα. Το παραπάνω, κα πρζπει να 

πιςτοποιείται από διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ των προςφερόμενων 

ψθφιακϊν  υδρομετρθτϊν.  

Θ διάταξθ επικοινωνίασ που κα φζρουν ενςωματωμζνθ, οι προςφερόμενοι 

ψθφιακοί μετρθτζσ, κα πρζπει να λειτουργεί ςε ςυχνότθτα μετάδοςθσ 868MHz. Ο 

τρόποσ επικοινωνίασ κα είναι μονόδρομοσ (unidirectional) ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

βζλτιςτθ ενεργειακι διαχείριςθ των ενεργειακά αυτόνομων ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν. Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να 

επικοινωνοφν αποκλειςτικά με το ανοικτό διαλειτουργικό πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ  (T1 OMS ι C1) βάςει του προτφπου EN 13757 ςε ςυχνότθτα 

επικοινωνίασ 868 MHz. Στθν περίπτωςθ του Mobile Reading (Drive/Walk By) ο 

ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει να μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 

δευτερόλεπτα (ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα. Στθν περίπτωςθ 

του Fixed Network (ςτακερό δίκτυο ανάγνωςθσ), ο ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα 

πρζπει να μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 λεπτά (ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι 

ςυχνότερα.  

Γενικά, κα πρζπει να ςυλλζγονται κατ’ ελάχιςτο οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

 Αρικμόσ ψθφιακοφ υδρομετρθτι,  

 Συνολικόσ καταγεγραμμζνοσ όγκοσ νεροφ,  

 Τρζχουςα ροι νεροφ,  

 Ξθρά λειτουργία (Dry Pipe/Air in pipe),  

 Ηωι μπαταρίασ  



 Συναγερμόσ Αντίςτροφθσ ροισ,   

 Ανίχνευςθ διαρροισ ςτθν πλευρά του καταναλωτι (leak detection)  

 Κερμοκραςία νεροφ.  

  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν ενςωματωμζνο καταγραφικό τιμϊν 

(καταχωρθτι). Το καταγραφικό κα πρζπει να εμπεριζχεται εντόσ του ςϊματοσ του 

ψθφιακοφ μετρθτι. Θ μνιμθ του καταγραφικοφ κα είναι ικανι να αποκθκεφςει 

τουλάχιςτον 400 τιμζσ μετριςεων. 

 

Α.1.2 τοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των ψθφιακϊν 

ςτατικϊν υδρομετρθτϊν χωρίσ κινοφμενα μζρθ.  

 Εγχειρίδια χριςθσ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν.  

 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των 

ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι.  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ τομζσ.  

 Ρλιρθ ζγκριςθ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 

Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι τθ νεότερθ MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα απαιτοφνται πλιρθ με ςχζδια, αναλυτικά 

μετρολογικά χαρακτθριςτικά κ.α).  

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 

ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 

νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα Θ1+D ι Β+D)  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν για χριςθ ςε 

αγωγοφσ πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ-

Ψορείσ (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  

 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Λ68, από 

ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο οργανιςμό.  

 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου δοκιμισ των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν του καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από επίςθμο 

φορζα διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου κατά το πρότυπο 

ΕΝ17025 πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό διαπίςτευςθσ 

εργαςτθρίων.   

 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι λειτουργία των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν για δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον.  



 

 

 

 

Α.2 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΠΟΜΠΟΔΕΚΣΘ ΕΞΤΠΝΩΝ 

ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ DN40. 

  

Α.2.1 Γενικά χαρακτθριςτικά  

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί υδρομετρθτζσ που ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν 

Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E., υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ 

ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι Β+ΣΤ) θ οποία κα πρζπει να 

υποβλθκεί με τθν προςφορά. Οι προςφερόμενοι ογκομετρικοί υδρομετρθτζσ κα 

πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμμορφϊνονται με τισ παρακάτω απαιτιςεισ:  

 

 Μετρολογικά Ωαρακτθριςτικά   

Για ονομαςτικι παροχι Q3=16 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN40mm, οι 

υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

  

 Σπείρωμα ςφνδεςθσ G 2”  

 Μικοσ, L=300mm  

 Δυναμικό Εφροσ, R=Q3 / Q1 ≥ 500  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Κλάςθ απϊλειασ πίεςθσ ςτθ Q3 ≤ΔP63  

 Ζναρξθ καταγραφισ < 5 lt/h  

*Η ζναρξθ καταγραφισ κα πρζπει να πιςτοποιείται βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ των υδρομετρθτϊν.    

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται παραπάνω, οι 

ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα είναι ςφμφωνοι με τα πρότυπα καταςκευισ ISO4064 ι 

το νεότερο ΕΝ14154:2005, ανάλογα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία με τθν οποία 

ςυμμορφϊνονται.  

 



Α.2.2 Ειδικζσ απαιτιςεισ και τεχνικά χαρακτθριςτικά Ζξυπνων Τδρομετρθτϊν  

Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να περιγράφουν ξεκάκαρα ςτισ προςφορζσ τουσ τα 

πραγματικά μετρολογικά χαρακτθριςτικά του ζξυπνου υδρομετρθτι. Θ επαλικευςθ 

των αναφερόμενων μετρολογικϊν χαρακτθριςτικϊν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιθκεί, εάν κρικεί ςκόπιμο από τθν υπθρεςία, ςε διαπιςτευμζνο από 

ανεξάρτθτο φορζα, εργαςτιριο υδρομετρθτϊν τθσ Ελλάδοσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ 

ζνωςθσ, επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Θ μθ επαλικευςθ των δθλωμζνων ςτθν 

προςφορά μετρολογικϊν χαρακτθριςτικϊν, ςυνεπάγεται αποκλειςμό τθσ 

προςφοράσ.  

Οι υδρομετρθτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τοποκζτθςθ ςε παροχζσ πόςιμου νεροφ 

και κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για το ςκοπό αυτό.  

Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρθτζσ, εννοοφμε ότι θ καταμζτρθςθ του 

διερχόμενου νεροφ κα γίνεται ογκομετρικά μζςω τθσ πλιρωςθσ καλάμου 

ςυγκεκριμζνθσ χωρθτικότθτασ ο όποιοσ κα περιςτρζφεται μεταφζροντασ από τθν 

είςοδο ςτθν ζξοδο του υδρομετρθτι, με μεγάλθ ακρίβεια, ςυγκεκριμζνεσ ποςότθτεσ 

νεροφ ανάλογα με το ρυκμό τθσ διερχόμενθσ παροχισ.  

Οι υδρομετρθτζσ κα τοποκετθκοφν είτε ςε εξωτερικό χϊρο εντόσ φρεατίων, είτε ςε 

εςωτερικό χϊρο όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ςυλλζκτθσ (κολεκτζρ), ςε κάκετθ ι 

οριηόντια κζςθ λειτουργίασ. Για τουσ αναφερόμενουσ λόγουσ θ μετρολογικι τουσ 

κλάςθ κα εξαςφαλίηεται για κάκε κζςθ τοποκζτθςθσ και θ εγκατάςταςι τουσ ςτο 

δίκτυο δε κα πρζπει να απαιτεί ευκφγραμμα τμιματα αγωγϊν πριν και μετά τον 

ψθφιακό μετρθτι.  

Οι υδρομετρθτζσ κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου 

νεροφ. Για τθν εκπλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ, ο προμθκευτισ κα 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ – Ψορείσ.  

Ϋσ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ορίηονται τα 16 bar (ΜΑ16) και ωσ ελάχιςτο 

εφροσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 0,1ζωσ 30°C (Τ30).  

Οι υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ προτφπου κυκλοφορίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ανωτζρω. Θ πλιρθσ ζγκριςθ 

κα επιςυναφκεί ςτθν προςφορά ςτθν γλϊςςα ζκδοςθσ τθσ κακϊσ και μετάφραςθ 

τθσ ςτα Ελλθνικά , νόμιμα επικυρωμζνθ.   

Το υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ των υδρομετρθτϊν κα είναι από ορείχαλκο 

υψθλισ ποιότθτασ με κατάλλθλεσ αναλογίεσ χαλκοφ, καςςίτερου, ψευδάργυρου, 

όπωσ ορίηουν τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12163-8, ΕΝ 10204, DIN 50930-6 κ.α. 

Επικυμθτό είναι το κράμα ορείχαλκου να φζρει τθν δυνατόν χαμθλότερθ 

περιεκτικότθτα ςε μόλυβδο. Θ πλιρωςθ χυτευτικϊν ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των 

ορειχάλκινων τμθμάτων, με ξζνθ φλθ ι κόλλθςθ απαγορεφεται.  

Στο ςϊμα των υδρομετρθτϊν κα υπάρχει ανάγλυφθ ςιμανςθ κατεφκυνςθσ τθσ 

ροισ με βζλθ επαρκοφσ μεγζκουσ.  



Οι υδρομετρθτζσ κατά τθ μεταφορά τουσ κα φζρουν πλαςτικά πϊματα για τθν 

προςταςία των ςπειρωμάτων.   

Οι υδρομετρθτζσ πρζπει να φζρουν φίλτρο εςωτερικά για τθν προςταςία του 

μετρθτικοφ μθχανιςμοφ.   

Πλα τα ςπειρϊματα του ςϊματοσ των μετρθτϊν κα ζχουν τισ προβλεπόμενεσ από 

τουσ ςχετικοφσ περί ςπειρωμάτων κανονιςμοφσ ανοχζσ και κα εξαςφαλίηουν ομαλι 

και αςφαλι κοχλίωςθ.  

Ο αρικμόσ ςειράσ των υδρομετρθτϊν (που κα κακορίηεται από τθν Υπθρεςία) κα 

είναι χαραγμζνοσ ι εκτυπωμζνοσ με ζντονα ανεξίτθλα ςτοιχεία φψουσ 3-6 mm επί 

του περικαλφμματοσ ι τθσ άνω ι κάτω μεριάσ του καλφμματοσ του μετρθτικοφ 

μθχανιςμοφ. Κα πρζπει επίςθσ να υπάρχει εκτφπωςθ γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) 

επί του καλφμματοσ /περικαλφμματοσ ι επί του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ για τθν 

ανάγνωςθ τθσ ταυτότθτασ του υδρομετρθτι μζςω οπτικοφ αναγνϊςτθ 

(barcode reader) ι με τθν μορφι γραμμωτοφ κϊδικα άλλθσ τεχνολογίασ.  

Θ άρκρωςθ ςυναρμογισ καλφμματοσ-περικαλφμματοσ μετρθτικοφ μθχανιςμοφ 

πρζπει να εξαςφαλίηει αςφαλι και ομαλι λειτουργικότθτα.  

Θ κάψουλα του μθχανιςμοφ δεν κα κολϊνει εςωτερικά από οποιαδιποτε αιτία, κα 

είναι αεροςτεγϊσ κλειςμζνθ, κα εξαςφαλίηει άριςτθ αναγνωςιμότθτα μετριςεων 

και κα φζρει βακμό προςταςίασ IP68. Λφςεισ με χριςθ υαλοκακαριςτιρων δεν κα 

γίνονται αποδεκτζσ λόγω αναξιοπιςτίασ ςε κζματα υγραςίασ/κολότθτασ (να 

υποβλθκεί, επί ποινισ αποκλειςμοφ, πιςτοποιθτικό επίςθμου φορζα του 

εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ για τθν προςταςία IP68 τθσ κάψουλασ του μθχανιςμοφ).   

Για τθν αποφυγι πρόωρθσ καταςτροφισ του μθχανιςμοφ εξαιτίασ των φερτϊν 

υλικϊν πολφ μικρισ διατομισ (π.χ. άμμοσ) τα οποία δεν κατακρατοφνται από το 

εςωτερικό φίλτρο, είναι απαραίτθτο, το περιςτρεφόμενο ζμβολο κακϊσ και ο 

κάλαμοσ του ψθφιακοφ μετρθτι να φζρουν παράλλθλεσ, ωσ προσ τον άξονα 

περιςτροφισ, εγκοπζσ οι οποίεσ να εξαςφαλίηουν τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τουσ 

κατά τθν περιςτροφι του εμβόλου. Επιπρόςκετα ο καταςκευαςτισ πρζπει να 

διενεργεί κατάλλθλουσ ελζγχουσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι του υδρομετρθτι 

ςε φερτά υλικά   

Για τθν άμεςθ αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ (λειτουργίασ) του μθχανιςμοφ και για τθ 

δοκιμι του ψθφιακοφ υδρομετρθτι με θλεκτρονικό όργανο, κα υπάρχει 

ςυμπλθρωματικι διάταξθ με αςτερίςκο με ανακλαςτικά ςτοιχεία.   

Για τθν ευχερι ανάγνωςθ των ενδείξεων οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα διακζτουν 

περιςτρεφόμενο κατά  350ο μθχανιςμό.  

Επειδι οι υδρομετρθτζσ βρίςκονται ςε περιβάλλον με αυξθμζνθ υγραςία ο βακμόσ 

προςταςίασ του πομποδζκτθ κα πρζπει να είναι Λ 68.   



Στθν πλάκα ενδείξεων του μετρθτικοφ μθχανιςμοφ ι επί του περικαλφμματοσ, κα 

πρζπει να αναφζρονται τα προβλεπόμενα ςτθν Ευρωπαϊκι Οδθγία ΜΛD2004/22/Ε.Ε 

ι τθ νεότερθ MID 2014/32/E.E και ςυγκεκριμζνα:  

 Το Εμπορικό ςιμα ι το όνομα του καταςκευαςτι,  

 Ο τφποσ του υδρομετρθτι,   

 Θ μετρολογικι κλάςθ R,  

 Θ μόνιμθ παροχι Q3 ςε m3/h,   

 Το ζτοσ καταςκευισ,  

 Θ μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ςε bars (PN),  

 Θ κλάςθ κερμοκραςίασ (Τ30),  

 Ο ςειριακόσ αρικμόσ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι και  

 Το ςιμα εγκρίςεωσ προτφπου ΕΕ.  

Τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, θ ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά ςφάλματα, θ 

πτϊςθ πίεςθσ, θ ςτεγανότθτα και θ αντοχι ςτθν πίεςθ κα είναι ςφμφωνα με τουσ 

παραπάνω αναφερόμενουσ κανονιςμοφσ και ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ.  

Για καταςκευαςτικά, κλπ ςτοιχεία που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τουσ παραπάνω κανονιςμοφσ.  

 

Α.2.3 Ειδικζσ απαιτιςεισ και τεχνικά χαρακτθριςτικά Πομποδεκτϊν  

Οι προςφερόμενοι υδρομετρθτζσ κα φζρουν προεγκατεςτθμζνθ υποδομι για 

ςφνδεςθ τουσ ςε ςφςτθμα AMR/ΑΜΛ και κα φζρουν διάταξθ απομακρυςμζνθσ 

μετάδοςθσ των ενδείξεων (πομποδζκτθ), που κα ενςωματϊνει ςυλλζκτθ & πομπό 

χωρίσ καλϊδια ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται οποιεςδιποτε βλάβεσ που μποροφν να 

προκλθκοφν λόγω τθσ ζκκεςθσ των καλωδίων ςτο περιβάλλον εγκατάςταςθσ.  

Θ διάταξθ απομακρυςμζνθσ μετάδοςθσ κα μπορεί να ενταχκεί ςτα ςυςτιματα 

WalkBy, DriveBy, FixedNetwork και κα μπορεί να λειτουργεί ςτον ςυνδυαςμό των 

προαναφερκζντων ςυςτθμάτων χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ ι 

των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν και χωρίσ επιπρόςκετο εξοπλιςμό. 

Θ διάταξθ μετάδοςθσ ενδείξεων, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα είναι νζασ γενιάσ 

μονισ κατεφκυνςθσ (unidirectional), μεγάλθσ ακριβείασ και κα πρζπει να λειτουργεί 

ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 868MHz/433MHz. Οι ςυχνότθτεσ επικοινωνίασ κα πρζπει 

να είναι κατάλλθλεσ για χριςθ με πρωτόκολλο Wireless Mbus.  

Θ διάταξθ μετάδοςθσ ενδείξεων κα πρζπει να είναι ενεργειακά αυτόνομθ και κα 

τροφοδοτείται από ενςωματωμζνθ μπαταρία. Θ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ κα 

πρζπει να ζχει υπολογιςκεί λαμβάνοντασ υπόψθ ςυγκεκριμζνο ρυκμό επικοινωνίασ 

(μικρότεροσ ι ίςοσ από 15 λεπτά για ςτακερό δίκτυο - Fixed Network και μικρότεροσ 



ι ίςοσ από 15 δευτερόλεπτα για κινθτό δίκτυο - Drive/Walk By) προσ το δίκτυο 

AMR/AMI. Ϋσ ρυκμόσ επικοινωνίασ νοείται θ ςυχνότθτα αποςτολισ πακζτων 

αςφρματθσ επικοινωνίασ από τον ψθφιακό υδρομετρθτι. Βάςει των παραπάνω 

προχποκζςεων θ διάρκεια ηωισ του ψθφιακοφ υδρομετρθτι κα πρζπει να είναι θ 

μζγιςτθ δυνατι και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ των δζκα (10) ετϊν.   

Θ διάταξθ μετάδοςθσ κα επιτρζπει ςτθν Υπθρεςία να λαμβάνει ενδείξεισ και να 

ςυλλζγει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:  

 Τφπο/ Αρικμό  Ϊθφιακοφ Υδρομετρθτι  

 Ζνδειξθ Ϊθφιακοφ Υδρομετρθτι  

  Ζνδειξθ ςυναγερμϊν  

 Διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ  

Θ απόςταςθ μετάδοςθσ τθσ διάταξθσ μετάδοςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 

400 μζτρα ςε ελεφκερο οπτικό πεδίο και θ ποιότθτα τθσ λιψθσ των δεδομζνων κα 

πρζπει να είναι βζλτιςτθ.  

 

Α.2.4 Ακρίβεια Ενδείξεων – Μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα   

Τα μζγιςτα ανεκτά ςφάλματα ςε κάκε περιοχι μζτρθςθσ ορίηονται το Ευρωπαϊκό 

Ρρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα ακόλουκα :  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ 

Q2 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και τθσ Q4, ± 2% .  

 Το μζγιςτο ανεκτό ςφάλμα ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ ςτθν περιοχι μεταξφ τθσ 

Q1 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ) και Q2 (εξαιρουμζνθσ),   ± 5% .  

Θ Υπθρεςία, εάν κρίνει ςκόπιμο, διατθρεί το δικαίωμα αποςτολισ των δειγμάτων 

αλλά και μζρουσ τθσ ποςότθτασ παραλαβισ ςε επίςθμα διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 

υδρομετρθτϊν τθσ Ελλάδοσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ τθσ επιλογισ τθσ, με ςκοπό 

τθν επαλικευςθ των δθλωμζνων, ςτισ προςφορζσ των προμθκευτϊν, μετρολογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν.   

 

Α.2.5 Αντοχι ςτθν πίεςθ  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ πρζπει να αντζχουν τθ ςυνεχι πίεςθ του νεροφ για τθν 

οποία είναι καταςκευαςμζνοι (πίεςθ λειτουργίασ) χωρίσ να παρουςιάηονται 

προβλιματα ι ελαττϊματα. Θ πίεςθ λειτουργίασ κα είναι PN16 bar (MAP16 ) Κάκε 

υδρομετρθτισ πρζπει να μπορεί να αντζξει, χωρίσ καταςτροφι ι εμπλοκι, πίεςθ 2 

φορζσ τθ μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ εφαρμοηόμενθ επί 1 λεπτό.  

Θ κλάςθ απϊλειασ φορτίου υπό τθν μόνιμθ παροχι Q3 πρζπει να είναι μζχρι Δ63 

για ψθφιακοφσ υδρομετρθτζσ με ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι 

οδθγία MID 2004/22/EE ι τθ νεότερθ MID 2014/32/EE.  



 

Α.2.6 Δοκιμζσ  

Θ ρφκμιςθ δοκιμι όλων των Υδρομετρθτϊν κα γίνει από τον καταςκευαςτι ςτο 

διαπιςτευμζνο με το ΕΝ17025 εργαςτιριο δοκιμϊν που κα πρζπει να διακζτει ο 

καταςκευαςτισ των υδρομετρθτϊν. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ των δοκιμϊν κα 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφορά του προμθκευτι. Οι παροχζσ δοκιμισ κα 

είναι τουλάχιςτον τρείσ (3) και επιπλζον θ ρφκμιςθ ςτα όρια ακρίβειασ.   

Οι παροχζσ δοκιμισ κα είναι υποχρεωτικά θ Q1και θ Q2, όπωσ αυτζσ ορίηονται από 

τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία MID 2004/22/ EE ι τθ νεότερθ MID 2014/32/EE, θ τρίτθ 

παροχι δοκιμισ κα βρίςκεται ςτο διάςτθμα μεταξφ τθσ Q2- Q4 , ενϊ θ τζταρτθ κα 

είναι θ ρφκμιςθ ςτα όρια ακρίβειασ. Οι μετριςεισ ςτισ παροχζσ αυτζσ κα 

διενεργοφνται με χαρακτθριςτικά ( όγκοσ ι χρόνοσ) τα οποία κα διαςφαλίηουν 

αβεβαιότθτα μζτρθςθσ καλφτερθ ι ίςθ με το 1/10 τθσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ 

απόκλιςθσ ςτθν κάκε παροχι, βάςει των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και προτφπων.  

 

Α.2.7 τοιχεία υδρομετρθτϊν που πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι 

αποκλειςμοφ:  

 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των υδρομετρθτϊν 

και των πομποδεκτϊν.  

 Εγχειρίδια χριςθσ των υδρομετρθτϊν και των πομποδεκτϊν.  

 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των 

υδρομετρθτϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι.  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ τομζσ για τθν αναγνϊριςθ των 

εξαρτθμάτων που αποτελοφν τον υδρομετρθτι.  

 Ρλιρθ ζγκριςθ των υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 

Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι τθ νεότερθ MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα απαιτοφνται πλιρθ με ςχζδια, αναλυτικά 

μετρολογικά χαρακτθριςτικά κ.α).  

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ των υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με 

τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 

νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα Θ1+D ι Β+D)  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των υδρομετρθτϊν για χριςθ ςε αγωγοφσ 

πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ-Ψορείσ 

(KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  

 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Λ68, από ανεξάρτθτο οργανιςμό για τον 

μετρθτικό μθχανιςμό των υδρομετρθτϊν.   

 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου δοκιμισ των υδρομετρθτϊν 

του καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από επίςθμο φορζα 



διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου κατά το πρότυπο 

ΕΝ17025 πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό διαπίςτευςθσ 

εργαςτθρίων.   

 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι λειτουργία των  υδρομετρθτϊν 

και των πομποδεκτϊν για δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον.  

Α.3 ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΦΛΑΣΗΩΣΩΝ ΣΑΣΙΚΩΝ 

(ΧΩΡΙ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΜΕΡΘ) ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΩΝ ΤΠΕΡΘΧΩΝ DN50-DN200. 

 

Α.3.1 Γενικά χαρακτθριςτικά  

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί φλατηωτοί ψθφιακοί υδρομετρθτζσ που 

ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/Ε.Ε. ι τθ νεότερθ 

MID 2014/32/E.E., υπό τθν προχπόκεςθ ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ φζρει 

πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ οδθγία (Ραραρτιματα Θ1 ι Β+Δ ι Β+ΣΤ) 

θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν προςφορά. Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί 

υδρομετρθτζσ υπεριχων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμμορφϊνονται 

με τισ παρακάτω απαιτιςεισ:  

 

 Μετρολογικά Ωαρακτθριςτικά  

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 25 m3/h και ονομαςτικι 

διάμετρο DN50mm, οι ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=300mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 20 lt/h  

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 40 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN65mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=300mm  



 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 30 lt/h  

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 63 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN80mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=350mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 40 lt/h  

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 100 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN100mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=350mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 50 lt/h  

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 160 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN125mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=250mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  



 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 75 lt/h  

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 250 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN150mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=300mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 260 lt/h  

 

Για τθν ονομαςτικι παροχι Q3 = 400 m3/h και ονομαςτικι διάμετρο DN200mm, οι 

ψθφιακοί φλατηωτοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά:  

   

 Μικοσ, L=350mm  

 Δυναμικό Εφροσ (Dynamic Range) R=Q3 / Q1 ≥ 800  

 Κλάςθ κερμοκραςίασ min T30  

 Κλάςθ πίεςθσ MAP 16  

 Ζναρξθκαταγραφισ Qstarting flow rate < 420 lt/h  

 

*Η ζναρξθ καταγραφισ κα πρζπει να πιςτοποιείται βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν.    

Για καταςκευαςτικά/τεχνικά ςτοιχεία που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι 

προδιαγραφι ιςχφουν τα προβλεπόμενα από τθν MID 2014/32/Ε.Ε και το ISO 4064. 

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ και τα παρελκόμενα τουσ κα είναι κατάλλθλοι για 

τοποκζτθςθ ςε δίκτυο διανομισ πόςιμου νεροφ και κα φζρουν τα ανάλογα  

πιςτοποιθτικά καταλλθλόλθτασ από αναγνωριςμζνουσ Εκνικοφσ ι Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ – Ψορείσ (WRAS, ACS, DVGW, CERMET, KIWA, NF, DTC, κ.α).  



Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί μετρθτζσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι 

με βακμό προςταςίασ IP68, πιςτοποιθμζνο από επίςθμο  ανεξάρτθτο φορζα και κα 

μποροφν να λειτουργοφν ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 Μετάδοςθ μετριςεων & καταχωρθτισ δεδομζνων  

Οι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα φζρουν ενςωματωμζνθ διάταξθ καταγραφισ και 

μετάδοςθσ δεδομζνων.  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει να 

είναι ζτοιμοι χωρίσ καμία παραμετροποίθςθ (προςκικθ εξοπλιςμοφ ι/και 

ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ) να ενταχκοφν και να λειτουργοφν ςε δίκτυα Walk-by, Drive-

by (AMR) αλλά και Fixed Network (AMI) ταυτόχρονα. Το παραπάνω, κα πρζπει να 

πιςτοποιείται από διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ των προςφερόμενων 

ψθφιακϊν  υδρομετρθτϊν.  

Οι προςφερόμενοι ψθφιακοί υδρομετρθτζσ κα πρζπει να επικοινωνοφν 

αποκλειςτικά με το ανοικτό διαλειτουργικό πρωτόκολλο επικοινωνίασ  (T1 OMS ι 

C1) βάςει του προτφπου EN 13757 ςε ςυχνότθτα επικοινωνίασ 868 MHz. Στθν 

περίπτωςθ του MobileReading (Drive/WalkBy) ο ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει 

να μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 δευτερόλεπτα (ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι 

ςυχνότερα. Στθν περίπτωςθ του FixedNetwork (ςτακερό δίκτυο ανάγνωςθσ), ο 

ψθφιακόσ υδρομετρθτισ κα πρζπει να μεταδίδει μετριςεισ/δεδομζνα κάκε 15 

λεπτά (ςυχνότθτα μετάδοςθσ) ι ςυχνότερα. 

τοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ:  

 Ρλιρθ τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των φλατηωτϊν 

ψθφιακϊν ςτατικϊν υδρομετρθτϊν χωρίσ κινοφμενα μζρθ.  

 Εγχειρίδια χριςθσ των φλατηωτϊν ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν.  

 Διάγραμμα τθσ καμπφλθσ πτϊςθσ πιζςεωσ και τθσ καμπφλθσ ςφάλματοσ των 

φλατηωτϊν ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι.  

 Σχζδια ι παραςτάςεισ με τισ κατάλλθλεσ τομζσ.  

 Ρλιρθ ζγκριςθ των φλατηωτϊν  ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία MID (2004/22/EΕ) ι τθ νεότερθ MID (2014/32/EE). 

 Ριςτοποίθςθ του εργοςταςίου καταςκευισ των φλατηωτϊν ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία MID 2004/22/EΚ ι τθ 

νεότερθ MID 2014/32/E.E (παραρτιματα Θ1+D ι Β+D)  

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλόλθτασ των φλατηωτϊν ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν 

για χριςθ ςε αγωγοφσ πόςιμου νεροφ από αναγνωριςμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ 

Οργανιςμοφσ-Ψορείσ (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)  

 Ριςτοποιθτικό κλάςθσ προςταςίασ Λ68, από 

ανεξάρτθτο πιςτοποιθμζνο οργανιςμό.  



 Ριςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου δοκιμισ των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν του καταςκευαςτι, το οποίο κα ζχει εκδοκεί από επίςθμο 

φορζα διαπίςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιθμζνοσ φορζασ διαπίςτευςθσ του εργαςτθρίου κατά το πρότυπο 

ΕΝ17025 πρζπει να ανικει ςε διεκνι οργανιςμό διαπίςτευςθσ 

εργαςτθρίων.   

 Εγγφθςθ των οίκων καταςκευισ για τθν καλι λειτουργία των φλατηωτϊν 

ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν για δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον.  

Επιπρόςκετα, οι ψθφιακοί οικιακοί υδρομετρθτζσ κα ςυνοδεφονται από 

ορειχάλκινα ακροςτόμια ςφνδεςθσ κακϊσ επίςθσ και από ςφαιρικοφσ κρουνοφσ με 

ςφςτθμα κλειδϊματοσ. Οι ςφαιρικοί κρουνοί προορίηονται για χριςθ ςε ςθμεία του 

δικτφου φδρευςθσ  όπου απαιτείται θ  αυξομείωςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ  δυο 

ςυνδεόμενων εξαρτθμάτων (π.χ. αντικαταςτάςεισ ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν με 

διαφορετικό μικοσ, κλπ) και διακζτουν ςφςτθμα κλειδϊματοσ για τθν δυνατότθτα 

κλειδϊματοσ μιασ παροχισ μζςω ειδικοφ κλειδιοφ παςπαρτοφ. 

 Κα αναγράφονται,  πάνω ςτο ςϊμα των ςφαιρικϊν κρουνϊν (ανάγλυφθ ςιμανςθ) 

τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

• καταςκευαςτισ (ι αναγνωριςμζνο ςιμα καταςκευαςτι) 

• Διάμετρο ςφαιρικοφ κρουνοφ  

• Ρίεςθ λειτουργίασ Ν 

Επίςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ςφαιρικόσ κρουνόσ κα πρζπει να αςφαλίηεται ςε 

κλειςτι ι ανοικτι κζςθ, ι να μπορεί να λειτουργεί ελεφκερα μζςω ειδικοφ 

ςυςτιματοσ κλειδϊματοσ το οποίο κα φζρει. Δεν γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ με 

διατάξεισ κλειδϊματοσ που απαρτίηονται από ςφρμα με μολυβδοςφραγίδα ι 

λουκζτα με αλυςίδα, απλά κλειδιά κλπ. Το ξεκλείδωμα του κρουνοφ κα πρζπει να 

γίνεται με ζνα  κλειδί  “παςπαρτοφ” που κα είναι αδφνατο να αντιγραφεί. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προςφερόμενων κρουνϊν 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι  

• Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

Οι ψθφιακοί φλατηωτοί ςτατικοί υδρομετρθτζσ κα εγκαταςτακοφν ςτουσ 

κεντρικοφσ αγωγοφσ οι οποίοι τροφοδοτοφνται από τισ δεξαμενζσΜεγάλθ Βρφςθ, 

Ρθγάδια, Δφο Δεξαμενζσ Οικιςμοφ Ελαιϊνα, Δφο Δεξαμενζσ Οικιςμοφ Καλόρεμα, 

Δφο Δεξαμενζσ Οικιςμοφ Δροςοχωρίου, Βίνιανθσ, Γραβιάσ, Αποςτολίασ, Βάργιανθσ, 

Καλοςκοπι 1, Καλοςκοπι 2, Καςτελλίων, Μαριολάτασ, Οινοχϊρι 1, Οινοχϊρι 2, 

Σκλικρων, 3 Δεξαμενζσ Ρεντεορίων, Μπακαρίνουχωρθτικότθτασ 1680 m3, Αγίου 

Νικολάου χωρθτικότθτασ 80 m3, Γκυρίηθ χωρθτικότθτασ 300 m3, Μνιματα 

χωρθτικότθτασ 40 m3, Κάςτρο χωρθτικότθτασ 1000 m3, Αγίου Γεωργίου 



χωρθτικότθτασ 1000 m3, Νζα Δεξαμενι Αγίου Κωνςταντίνου χωρθτικότθτασ 18 m3, 

Ραλιά Δεξαμενι Αγίου Κωνςταντίνου χωρθτικότθτασ 40 m3, Νότια Δεξαμενι Αγίου 

Γεωργίου χωρθτικότθτασ 180 m3, Βόρεια Δεξαμενι Αγίου Γεωργίου χωρθτικότθτασ 

75 m3, Κφρια Δεξαμενι Γαλαξιδίου χωρθτικότθτασ 500 m3, Ραλιά Δεξαμενι 

Γαλαξιδίου χωρθτικότθτασ 100 m3, Γαλαρία χωρθτικότθτασ 10 m3, Ραλιά Δεξαμενι 

Βουνιχϊρασ  χωρθτικότθτασ 150 m3, Νζα Δεξαμενι Βουνιχϊρασ χωρθτικότθτασ 100 

m3, Γεροςπθλιζσ χωρθτικότθτασ 150 m3, Καλόγθροσ  χωρθτικότθτασ 150 m3, Δυτικι 

χωρθτικότθτασ 45 m3, Ανατολικι χωρθτικότθτασ 45 m3, Ραραλίασ χωρθτικότθτασ 

100 m3, Μεγάλθ Δεξαμενι Δεςφίνασ χωρθτικότθτασ 500 m3, Μικρι Δεξαμενι 

Δεςφίνασ χωρθτικότθτασ 200 m3.Οι αιςκθτιρεσ πίεςθσ, κακϊσ επίςθσ οι αιςκθτιρεσ 

επιπζδου ςτάκμθσ δεξαμενϊν, pH και κερμοκραςίασ (όπου κρικεί απαραίτθτθ θ 

εγκατάςταςθ αυτϊν) κα μεταδίδουν τισ επιμζρουσ πλθροφορίεσ τουσ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ ςυςκευισ ανίχνευςθσ διαρροϊν ςε κατάλλθλο cloud λογιςμικό 

ανίχνευςθσ διαρροϊν. Το λογιςμικό ανίχνευςθσ διαρροϊν κα είναι cloud για 

ςφνδεςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδεδεμζνθ ςτο διαδίκτυο, με απλι χριςθ 

των κωδικϊν ειςόδου (εφαρμογι πολλαπλϊν χρθςτϊν με διαβάκμιςθ 

εξουςιοδοτιςεων ανά χριςτθ), ακόμα και από κινθτό (smartphone). Κα δφναται να 

πραγματοποιεί μακθματικζσ πράξεισ και τφπουσ για τον υπολογιςμό των διαφόρων 

παραμζτρων, να ειδοποιεί μζςω sms και email εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςε 

περιπτϊςεισ ςυναγερμϊν (alarms), κακϊσ επίςθσ να εξάγει δεδομζνα ςε μορφι 

excel και csv. Θ προαναφερκείςα ςυςκευι ανίχνευςθσ διαρροϊν και μετάδοςθσ 

δεδομζνων αιςκθτιρων κα διακζτει αδιάβροχο αςφρματο τροφοδοτικό με 

μπαταρίεσ, με περίβλθμα βακμοφ προςταςίασ IP68 και με δυνατότθτα 

εγκατάςταςθσ ςε τοίχο. Κα διακζτει, επίςθσ, ενςωματωμζνο GSMmodem με 

ςυχνότθτα αποςτολισ δεδομζνων κάκε πζντε (5) λεπτά ζωσ μία (1) φορά το μινα, 

δυνατότθτα καταχϊρθςθσ κάκε πζντε (5) δευτερόλεπτα ζωσ μία (1) εβδομάδα και 

κα αποςτζλλονται κατά τθ διάρκεια επικοινωνίασ τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

δεδομζνα: ο αρικμόσ (id) τθσ ςυςκευισ, ο αρικμόσ τθσ κάρτασ sim, θ τρζχουςα 

θμερομθνία και ϊρα, τα δεδομζνα του καταγραφζα (logger), το επίπεδο μπαταρίασ, 

θ ιςχφσ του ςιματοσ gprs/gsm και θ ζκδοςθ του λογιςμικοφ. Τζλοσ, κα πρζπει να 

υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ των μπαταριϊν τθσ ςυςκευισ ςτο πεδίο από 

εκπαιδευμζνο προςωπικό χωρίσ τθν απϊλεια δεδομζνων. Οι αιςκθτιρεσ που κα 

εγκαταςτακοφν (π.χ. πίεςθσ, ςτάκμθσ, χλωρίωςθσ κ.α.) κα διακζτουν ςιμα εξόδου 

4 – 20Ma,κα λειτουργοφν ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ  από -10οC ζωσ 50οC και 

κα διακζτουν βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. Θ ςυςκευι ανίχνευςθσ 

διαρροϊν και μετάδοςθσ δεδομζνων αιςκθτιρων κακϊσ και οι ςυνδεδεμζνοι 

αιςκθτιρεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι ςτθν Ε.Ε και κα είναι πιςτοποιθμζνοι με CE. 

τοιχεία που πρζπει να προςκομιςτοφν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια ςυςκευισ ανίχνευςθσ διαρροϊν και 

λογιςμικοφ. 

• Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι 

• Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 



 

Α.3.2 Σεχνικι Προδιαγραφι Εργαςιϊν Αντικατάςταςθσ Τδρομετρθτϊν 

Στθ διαδικαςία τθσ αντικατάςταςθσ των μετρθτϊν περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι 

ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: 

 Θ λιψθ ψθφιακισ φωτογραφίασ και θ καταχϊρθςθ ςε ςχετικι ψθφιακι 

λίςτα του αρικμοφ ςειράσ, τθσ ζνδειξθσ κατανάλωςθσ και τθσ κζςθσ του 

προσ αντικατάςταςθ μετρθτι. 

 Θ αποξιλωςθ του παλιοφ υδρομετρθτι ι/ και του υφιςτάμενου ςφαιρικοφ 

κρουνοφ ανάντθ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ του μετρθτι. 

 Θ τοποκζτθςθ του νζου ψθφιακοφ μετρθτι και των παρελκομζνων αυτοφ  

 Θ λιψθ ψθφιακισ φωτογραφίασ και θ καταχϊρθςθ ςε ςχετικι ψθφιακι 

λίςτα του αρικμοφ ςειράσ και τθσ ζνδειξθσ κατανάλωςθσ του νζου 

ψθφιακοφ μετρθτι. 

 Θ τοποκζτθςθ ςτουσ παλαιοφσ μετρθτζσ, των πλαςτικϊν ταπϊν προςταςίασ 

των ςπειρωμάτων που αφαιρζκθκαν από τουσ νζουσ ψθφιακοφσ μετρθτζσ. 

 Θ φόρτωςθ των παλαιϊν μετρθτϊν και θ επιςτροφι τουσ ςε ςθμείο που κα 

τουσ υποδειχκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ. 

 Θ ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςισ τουσ θ οποία κα ςυνοδεφεται από 

ψθφιακό υλικϊν (φωτογραφίεσ) των κζςεων εγκατάςταςθσ και λίςτα με τισ 

αντιςτοιχίςεισ των παλαιϊν και νζων ψθφιακϊν μετρθτϊν με πλιρθ 

ςτοιχεία (αρικμοφσ ςειράσ, καταναλϊςεισ κλπ). 

 

Β. ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΘΛΕΜΕΣΡΙΑ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (AMR Drive by, Walk by)  

  

Β.1 Γενικά  

Τα δεδομζνα από τουσ ψθφιακοφσ υδρομετρθτζσ κα ςυλλζγονται από τον 

δζκτθ/ςυλλζκτθ ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα μεταδίδει τισ πλθροφορίεσ ςτον φορθτό 

υπολογιςτι χειρόσ και ζπειτα όλεσ οι μετριςεισ κα μεταφζρονται ςτον Θ/Υ τθσ 

υπθρεςίασ, μζςω λογιςμικοφ. Ριο αναλυτικά, θ μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει ζνα 

Bluetooth δζκτθ, δθλαδι μία ςυςκευι που τοποκετείται είτε ςτθν οροφι, είτε εντόσ 

ενόσ αυτοκινιτου τθσ υπθρεςίασ για να πραγματοποιθκεί θ ςυλλογι των 

δεδομζνων (Driveby). Συμπλθρωματικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και θ 

μζκοδοσ Walkby, όπου ο καταγραφζασ ςυλλζγει τα δεδομζνα μζςω δζκτθ 

περπατϊντασ. Επιπρόςκετα, ο ςυλλζκτθσ αποςτζλλει τα δεδομζνα ςτον υπολογιςτι 

χειρόσ/ tablet, ο οποίοσ καταγράφει τισ μετριςεισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν και 

τισ μεταφζρει ςτον υπολογιςτι τθσ υπθρεςίασ μζςω του κατάλλθλου λογιςμικοφ.  



   

Β.2 Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Δεκτϊν/υλλεκτϊν Δεδομζνων:  

 Ο δζκτθσ πρζπει να διακζτει προςταςία τουλάχιςτον IP 50.  

 Ο δζκτθσ κα είναι κατάλλθλοσ για κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 60ο C  

 Ελάχιςτθ εμβζλεια λιψθσ ςθμάτων 400μ ςε ανοιχτό πεδίο.  

 Συχνότθτα 868 ι 434 Mhz  

 Αυτονομία μπαταρίασ για τουλάχιςτον 10 ϊρεσ λειτουργίασ.  

 Υποδομι για ςφνδεςθ με εξωτερικι κεραία για τθν μζκοδο Drive-by.  

 Μετάδοςθ δεδομζνων μζςω Bluetooth ςτον Υπολογιςτι Ωειρόσ.  

   

 

Β.3 Φορθτι μονάδα ανάγνωςθσ των μετροφμενων τιμϊν με κατάλλθλο 

λογιςμικό:  

Θ ςυλλογι των μετροφμενων τιμϊν των ψθφιακϊν μετρθτϊν κατανάλωςθσ, θ 

ανάλυςθ και θ επεξεργαςία (μζκοδοσ Drive/Walkby) κα γίνεται 

μζςω tablet/υπολογιςτι χειρόσ.  Θ φορθτι, αυτι, μονάδα κα διακζτει λογιςμικό και 

κα είναι το μζςο για τθν επικοινωνία και τθν παραμετροποίθςθ  των ψθφιακϊν 

υδρομετρθτϊν. Θ επικοινωνία των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν με τουσ φορθτοφσ 

υπολογιςτζσ ανάγνωςθσ των ενδείξεων κα γίνεται είτε απευκείασ είτε μζςω 

επιπρόςκετθσ διάταξθσ επικοινωνίασ θ οποία ςε αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει να 

ςυνοδεφει κάκε φορθτό υπολογιςτι. 

Θ φορθτι μονάδα διακζτει υποχρεωτικά τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Οκόνθ αφισ 

 Λειτουργικό ςφςτθμα WINDOWS 10 ι ANDROID, 

 Βακμό προςταςίασ IP65, 

 υποδοχι κάρτασ SIM, 

 κφρεσ για ακουςτικά και μικρόφωνο, 

 Bluetooth, Wifi, 

 GPS. 

 

Το λογιςμικό ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ των μετριςεων που κα εγκαταςτακεί 

ςτισ φορθτζσ διατάξεισ κα πρζπει να ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ δεδομζνων καταγραφισ 



 Ψιλτράριςμαδεδομζνων 

 Δυνατότθτα ανίχνευςθσ και θ ανάγνωςθσ όλων των ςτακμϊν κατανάλωςθσ 

που βρίςκονται ςτο ςφςτθμα να γίνεται αυτόματα. 

 Δυνατότθτα χρωματικισ απεικόνιςθσ δυςλειτουργιϊν ι ςυναγερμϊν κατά 

τθν ανάγνωςθ των τιμϊν 

 Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ διαδρομϊν ανάγνωςθσ των μετροφμενων τιμϊν, 

 Ειςαγωγι και εξαγωγι δεδομζνων από και ςε 

αρχεία Microsoftoffice (excel κλπ). 

 

Β.4 Σεχνικά χαρακτθριςτικά κεντρικοφ Λογιςμικοφ Σθλεμετρίασ (software): 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ/δεδομζνα και οι μετριςεισ των ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν κα 

καταλιγουν ςτον Θ/Υ ςτο γραφείο του πελάτθ, όπου και κα ζχει τθν ευχζρεια να τα 

επεξεργαςτεί και να δθμιουργιςει αναλφςεισ και ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςω του 

λογιςμικοφ προγράμματοσ. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του λογιςμικοφ τθλεμετρίασ κα πρζπει να πλθροφν τισ 

παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 Ευκολία ςτθν χριςθ και είςοδοσ ςτο λογιςμικό με χριςθ κωδικοφ. 

 Δυνατότθτα διαχείριςθσ ςε διαφορετικά επίπεδα (ανά χριςτθ κλπ.) 

 Δυνατότθτα ειςαγωγισ και εξαγωγισ από αρχείο CSV. 

 Αποκικευςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων πλθροφοριϊν ιςτορικοφ μετριςεων. 

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε αρχεία Microsoft Office Excel. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των δεδομζνων. 

 Δυνατότθτα ζκδοςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και ςφνκετθσ επεξεργαςίασ των 

καταγεγραμμζνων τιμϊν. 

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ γραφθμάτων. 

 Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ψθφιακϊν υδρομετρθτϊν ςε χάρτθ για τθν ακριβι 

τοποκεςία του. 

 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με άλλεσ πλατφόρμεσ για τθν μελλοντικι 

διαχείριςθ όλων των μζςων από ζνα ςφςτθμα (π.χ. νερό, αζριο, ενζργεια 

κ.α.). 

 Ριςτοποίθςθ, ςφμφωνα με το ISO27001 του παρόχου του 

λογιςμικοφ, για τθν διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των  πλθροφοριϊν. 

 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ 

 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(χωρίσ 

Φ.Π.Α.) 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ 

 

1 

Ψθφιακόσ τατικόσ 

Τδρομετρθτισ Τπεριχων, 

χωρίσ κινοφμενα μζρθ 1/2” 

(DN15), Μετρ. Κλάςθσ 

μεγαλφτερθσ ι ίςθσ του 

R400, με ενςωματωμζνο 

αςφρματο πομπό 

μετάδοςθσ ςιματοσ, με 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτοφ ςτο 

πεδίο 

12.439 198,00€ 2.462.922,00€ 

 

2 

υνδετικά ηεφγθ 

ακροςτόμια-περικόχλια 
12.439 2,50€ 31.097,50€ 

 

3 

φαιρικόσ κρουνόσ 

διακοπισ-ςφνδεςθσ με 

ςφςτθμα κλειδϊματοσ 

12.439 11,40€ 141.804,60€ 

4 
Αντικατάςταςθ παλαιοφ 

υδρομετρθτι 
12.439 25,80€ 320.926,20€ 

5 

Αιςκθτιρια όργανα 

ανίχνευςθσ διαρροϊν 

κεντρικϊν αγωγϊν 

10 800,00€ 8.000,00€ 



6 

υςκευι ανίχνευςθσ 

διαρροϊν και μετάδοςθσ 

δεδομζνων αιςκθτιρων, 

εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτισ ςτο 

πεδίο, ςυνοδευόμενθ από 

κατάλλθλο cloud λογιςμικό 

ελζγχου διαρροϊν 

42 1.300,00€ 54.600,00€ 

 

7 

Ζξυπνοσ υδρομετρθτισ 

ογκομετρικόσ 1 1/2” (DN40), 

Μετρ. Κλάςθσ μεγαλφτερθσ 

ι ίςθσ του R500, με 

αςφρματο πομπό 

μετάδοςθσ ςιματοσ, 

ςυνοδευόμενοσ από 

ακροςτόμια και ςφαιρικό 

κρουνό με ςφςτθμα 

κλειδϊματοσ και 

εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

500,00€ 

 

 

 

1.000,00€ 

8 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN50), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

 

3 

 

1.550,00€ 4.650,00€ 



παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

9 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN65), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

2 1.600,00€ 3.200,00€ 

10 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN80), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

12 1.800,00€ 21.600,00€ 

11 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN100), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

17 2.050,00€ 34.850,00€ 



παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

12 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN125), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

2 3.000,00€ 6.000,00€ 

13 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ   

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN150), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

2 3.600,00€ 7.200,00€ 

14 

Ψθφιακόσ Φλατηωτόσ  

τατικόσ Τδρομετρθτισ 

Τπεριχων, (DN200), Μετρ. 

Κλάςθσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

του R800, με αςφρματο 

πομπό μετάδοςθσ ςιματοσ 

και εγκατάςταςθ 

2 4.200,00€ 8.400,00€ 



παραμετροποίθςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία αυτϊν ςτο 

πεδίο 

 

 

15 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

εξοπλιςμοφ (εξοπλιςμόσ 

λιψθσ, παραμετροποίθςθσ, 

ανάγνωςθσ, διαχείριςθσ και 

επεξεργαςίασ των 

μετριςεων-ειδοποιιςεων) 

αςφρματθσ μεκόδου 

τθλεμετρίασ (AMR DriveBy) 

ςυνοδευόμενο από 

κατάλλθλο κεντρικό 

Λογιςμικό Σθλεμετρίασ 

Ανάγνωςθσ και Διαχείριςθσ. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

51.000,00€ 

 

 

51.000,00€ 

ΤΝΟΛΟ (χωρίσ ΦΠΑ): 3.157.250,30€ 

ΦΠΑ (24%): 757.740,07€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 3.914.990,37€ 

 

22/10/2020 

Θ ςυντάξαςα 

 

 

 

Ακθνά Ωριςτοδοφλου 

ΡΕ Θλεκτρολόγων 

Μθχανικϊν 

& Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 

                   ΚΕΫΘΚΘΚΕ 

       Με απόφαςθ Δθμάρχου 

 Ο Αναπλθρωτισ                 

Ρροϊςτάμενοσ 

                          Δ.Τ.Υ. 

 

 

       Ραναγιϊτθσ Κακκανάσ  

                   Μθχανικόσ ΤΕ 
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