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Περίληψη συστήματος 

Το έργο έχει ως σκοπό την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου 

ύδρευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, δεξαμενές, κλπ.) με την εφαρμογή συστήματος 

τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού (SCADA) και ενσωμάτωσης σε αυτό ανάλογων τοπικών 

συστημάτων που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της 

περιοχής εξυπηρέτησης της ΔΕΥΑΒΑ. Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίσει την εποπτεία της 

λειτουργίας του συνόλου του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού και τον εντοπισμό και έλεγχο των 

διαρροών πόσιμου νερού.  

 

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων για την 

καταγραφή δεδομένων, όπως στάθμες δεξαμενών, θέσεων ηλεκτροκίνητων βαλβίδων, θέσεων 

υδραυλικών βαλβίδων, παροχές, πιέσεις και υπολειμματικού χλωρίου κ.α., σε κατάλληλα σημεία 

του συστήματος ύδρευσης.  

 

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Κεντρικού 

Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις 

τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική 

παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, 

την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την 

πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών 

πόρων. 

 

Η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών θα υλοποιηθεί στην παρούσα φάση μέσω του δικτύου 

σταθερής τηλεφωνίας (όπου αυτή είναι διαθέσιμη και συμπληρωματικά με σύνδεση δεδομένων 

κινητής τηλεφωνίας (4G). Η ΔΕΥΑΒΑ θα διερευνήσει πιθανόν οικονομικότερες δυνατότητες 

διασύνδεσης στο μέλλον, οι οποίες θα υλοποιηθούν από κοινού με την κάλυψη άλλων αναγκών 

της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την προμήθεια ελέγχου 

λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο 

εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις 

μετακινήσεις και ανυψώσεις, την τοποθέτηση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε 

λειτουργία όλου του εξοπλισμού. 

 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της ΔΕΥΑΒΑ, 

για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου 
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των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Μέσω της 

προτεινόμενης πράξης, θα επιτυγχάνεται η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση 

του δικτύου ύδρευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις κλπ.), με την εφαρμογή 

συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού (SCADA) και ενσωμάτωσης σε αυτό ανάλογων τοπικών 

συστημάτων που έχουν κατά καιρούς εγκατασταθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της 

περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει τον εντοπισμό και έλεγχο των διαρροών πόσιμου νερού, τον 

αδιάκοπτο έλεγχο της ποιότητάς του, αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της 

αντιπληγματικής προστασίας, καθώς και τη λειτουργική κατάσταση όλου του εγκατεστημένου 

Η/Μ εξοπλισμού, για την πρόληψη μελλοντικών διαρροών πόσιμου νερού. 

 

Στο τεχνικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, εκτός των άλλων, προβλέπεται κυρίως η 

εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων για τη λήψη δεδομένων, όπως στάθμες δεξαμενών, θέσεις 

ηλεκτροκίνητων βαλβίδων, θέσεις υδραυλικών βαλβίδων, παροχές, πιέσεις, θολότητας και 

υπολειμματικού χλωρίου κ.α., σε κατάλληλα σημεία του συστήματος ύδρευσης, καθώς και την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος για την επεξεργασία και διαχείριση των 

στοιχείων, με δυνατότητα για επέμβαση στο δίκτυο από απόσταση (διαδραστικότητα). 

 

Επίσης θα είναι δυνατή η ανίχνευση διαρροών: - σε ωθητικούς αγωγούς μέσω συνδυασμένων 

τηλε-μετρήσεων παροχής στην αφετηρία και επιβεβαίωσης της παροχής στον τερματισμό του 

αγωγού καθώς και της πίεσης  

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ως προμήθεια & 

τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως ισχύουν. 
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1. Εισαγωγή  

 

Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι ο προσδιορισμός των τεχνικών απαιτήσεων της 

ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων 

ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων. 

 

Ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΒΑ είναι η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πληροφοριών από 

όλες τις επί μέρους εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε ένα Κέντρο Ελέγχου. Τα παραπάνω στοιχεία 

θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την 

ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού με τους παρακάτω 

στόχους  

 

 Να αυξηθεί η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης. 

 Να μειωθεί το λειτουργικό κόστος (αντλήσεις, καταναλώσεις χημικών, βελτιστοποίηση 

συντήρησης). 

 Να διευκολυνθεί η εποπτεία των αποθεμάτων, της κατανάλωσης και του ισοζυγίου νερού 

για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

 Να διευκολυνθεί η αναγνώριση διαρροών, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τους. 

 Να υποστηριχθεί η παρακολούθηση και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

 Να εκπονηθούν στρατηγικές διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και αντιμετώπισης 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

 

Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι ο Δήμος Πλατανιά παρουσιάζει τις τελευταίες 

δεκαετίες έντονη ανάπτυξη, αφενός στον τουριστικό τομέα (κυρίως στην παραλιακή ζώνη), στον 

πρωτογενή τομέα αλλά και στον τομέα της μεταποίησης. 

 

Θα ακολουθηθεί σε όλη την τεχνική Μελέτη η εξής βασική ορολογία: 

 

ΚΣΕ Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου 

ΠΣΕ Περιφερειακοί Σταθμοί Ελέγχου 

ΦΣΕ Φορητός Σταθμός Ελέγχου (τύπος Laptop PC βιομηχανικών προδιαγραφών) 

ΤΣΕ Τοπικοί Σταθμοί Επιστασίας 

ΣΜΔ Σημείο καταγραφής παραμέτρων εσωτερικών δικτύων διανομής νερού 

ΥΔΡ Μονάδα ηλεκτρονικής καταγραφής υδρομέτρων καταναλωτών 

Data logger Όργανο καταγραφής δεδομένων με δυνατότητες αποθήκευσης και 

επεξεργασίας δεδομένων  και προγραμματισμού 

PLC/ RTU Programmable Logic Controller/ Remote Terminal Controller. Η βιομηχανική 

μονάδα συλλογής δεδομένων και αυτοματοποίησης ενός ΤΣΕ 
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2. Συνοπτική περιγραφή του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πλατανιά  

 

Η ανάπτυξη του δικτύου υδροδότησης είχε υστερήσει, σε σχέση με την ανάπτυξη των λοιπών 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα δίκτυα ύδρευσης των μικρότερων Δήμων και Κοινοτήτων, 

όπως προϋπήρχαν, αλλά και το δίκτυο άρδευσης, έχουν περιέλθει στην ευθύνη της Δημοτικής 

Επιχείρησης ΔΕΥΑΒΑ Χανίων και βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης.  

 

Σήμερα το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ εξυπηρετεί τη συνολική έκταση του Δήμου, δηλαδή 

περίπου 496 τετρ. χλμ. με εγκατεστημένο μόνιμο πληθυσμό 16.559 κατοίκων (NUTSEL434). 

Είναι εγκατεστημένα 11.712 υδρόμετρα, και η συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 2.074.462 

κυβ.μ. ετησίως. 

 

Από διοικητική άποψη η έκταση του Δήμου επιμερίζεται σε τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες 

(Πλατανιά, Βουκολιών, Κολυμβαρίου και Μουσούρων). Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης, αυτό 

διακρίνεται σε τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στις κύριες 

μισγάγκειες του ορεινού όγκου του Δήμου. 

 

 Στην ανατολική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τις Δ.Ε. Μουσούρων και Πλατανιά, 

η οποία τροφοδοτείται από το δίκτυο του ΟΑΚ και ενισχύεται με τον νέο αγωγό ύδρευσης 

οικισμού Αλικιανού (υποέργο 1). 

 Στην κεντρική γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις παραλιακές περιοχές 

Καμισιανά και Ταυρωνίτη και στην ενδοχώρα τις Βουκολιές, η οποία θα ενισχυθεί με το 

νέο υδραγωγείο Λαχιανών, δυναμικότητας 1.600 κυβ.μ. ημερησίως, το οποίο 

περιλαμβάνει νέα έργα υδρομάστευσης και ταχυδιϋλιστήριο. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί σε 

πρόγραμμα χρηματοδότησης και βρίσκεται σε τελική φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Στην δυτική γεωγραφική περιοχή θα ενισχυθεί με το νέο υδραγωγείο από το αντλιοστάσιο 

Κωλένι προς την Δ.Ε. Κολυμβαρίου. 

 

Οι παραπάνω περιοχές διασυνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας της 

υδροδότησης, αλλά και την οικονομία κόστους άντλησης των γεωτρήσεων.  

 

Πίνακας 1: Περιοχές εξυπηρέτησης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πλατανιά. 

 

Περιοχή εξυπηρέτησης Κάτοικοι 

Γεώτρηση Βατόλακκος 661 

Γεώτρηση Φουρνέ 576 

Γεώτρηση Αλικιανού 825 

Γεώτρηση Σκινέ 621 

Γεώτρηση Ψαθόγιαννου 159 

Γεώτρηση Κουφού 149 

Πηγή Μεσκλών 333 

Υδρομάστευση Νέα Ρούματα 51 

Πηγή Βρυσί 232 

Υδρομάστευση Καρανού 88 

Υδρομάστευση Λαχιανών 1.469 
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Γεώτρηση Νεριανών 241 

Παλιά Ρούματα 168 

Κολένι 3.088 

Γεώτρηση Μαραθοκεφάλα 437 

Ροδωπού 337 

Γεώτρηση Δελιανών 89 

Υδρομάστευση Μεσαυλιά 230 

Ξαμουδοχώρι 1.173 

Γεώτρηση Ντερέ 245 

Γεώτρηση Μανωλιόπουλου 217 

Μυλωνιανά 5.170 

 

Στην ενδοχώρα βρίσκεται μεγάλος αριθμός απομονωμένων δικτύων (περίπου είκοσι), τα οποία 

τροφοδοτούν μικρούς οικισμούς από γεωτρήσεις ή υδρομαστεύσεις (Παλαιά και Νέα Ρούματα).  

 

Συνολικά διακρίνονται στο δίκτυο ύδρευσης είκοσι δύο (22) περιοχές εξυπηρέτησης με μεγάλες 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο μέγεθος (βλπ. πίνακα 1). Οι παροχές εξυπηρέτησης ανά 

περιοχή υπολογίζονται από 10 έως και > 1.000 m3/d. Καταγράφονται επίσης είκοσι μία (21) 

αυτόνομες περιοχές με καταναλώσεις κάτω των 10 κυβ.μ. ημερησίως.  

 

Η προέλευση του νερού είναι κατά κύριο λόγο από γεωτρήσεις (ποσοστό 85 %) και από 

επιφανειακές υδρομαστεύσεις (15 %). Η τροφοδοσία διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή του 

χρόνου. Το χειμώνα χρησιμοποιούνται περισσότερο επιφανειακές υδρομαστεύσεις, 

προκειμένου να εξοικονομηθεί το κόστος της άντλησης από γεωτρήσεις. Κατά τη διάρκεια των 

χειμερινών μηνών εκτιμάται ότι περίπου το 50 % της κατανάλωσης καλύπτεται από επιφανειακά 

ύδατα. Οι επιφανειακές υδρομαστεύσεις εμφανίζουν κατά περιόδους σημαντική επιβάρυνση 

από αιωρούμενα φερτά, τα οποία προκαλούν αυξημένη θολερότητα. 

 

Το δίκτυο περιλαμβάνει συνολικά περίπου 40 κινητήρες με ισχύ μέχρι και 110 kW 

(αντλιοστάσια, προωθητές ροής). Ο εξοπλισμός συντηρείται κανονικά και πρόσφατα 

αντιμετωπίστηκαν ορισμένες συσσωρευμένες ανάγκες συντήρησης στον εξοπλισμό άντλησης 

και μέτρησης. Απαιτείται περεταίρω εντατικοποίηση των μέτρων παρακολούθησης της 

λειτουργίας και διευκόλυνση της συντήρησης. Αυτό αφορά κυρίως μεγάλους κινητήρες σε 

γεωτρήσεις, η αποκατάσταση των οποίων σε περίπτωση βλάβης είναι δυσχερής. Η ένταση των 

εργασιών συντήρησης των κινητήρων διαφέρει, τόσο σε σχέση με την ισχύ τους, όσο και τη 

θέση της εγκατάστασης. Μία υποβρύχια αντλία γεώτρησης σε μεγάλο βάθος έχει προφανώς 

μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά τη συντήρηση και την ανάγκη παρακολούθησης από μία 

επιφανειακή αντλία, για την οποία μπορεί να είναι διαθέσιμη και εφεδρική. 

Όσον αφορά στις δεξαμενές αναρρύθμισης, είναι συνολικά διαθέσιμες 121 δεξαμενές ύδρευσης 

με όγκους από < 10 μέχρι και 400 m3, ενώ ορισμένες μεγαλύτερες εξυπηρετούν ταυτόχρονα και 

ανάγκες άρδευσης. Ο αριθμός και ο όγκος των δεξαμενών ανά δημοτική ενότητα παρατίθενται 

στον πίνακα 2. 

Ο αριθμός των δεξαμενών είναι πολύ μεγάλος και δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος του δικτύου. 

Σταδιακά θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δεξαμενών, διότι κάθε δεξαμενή αποτελεί ένα 

σημείο συντήρησης και επιβαρύνει την ΔΕΥΑΒΑ. 
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Ο συνολικός όγκος είναι καταρχήν επαρκής και καλύπτει πάνω από το διπλάσιο της ημερήσιας 

κατανάλωσης. Με τη σταδιακή κατάργηση μικρών δεξαμενών θα πρέπει να ελεγχθεί, αν ο 

υπολειπόμενος όγκος αρκεί για την κάλυψη των εκάστοτε εξυπηρετούμενων καταναλώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πυρόσβεσης. 

 

Πίνακας 2: Αριθμός και συνολικός όγκος των δεξαμενών ανά δημοτική ενότητα. 

 

 Αριθμόςδεξαμενών Συνολικόςόγκοςδεξαμενών 

Πλατανιά 22 4.270 m3 

Βουκολιών 26 3.200 m3 

Κολυμβαρίου 28 4.223 m3 

Μουσούρων 45 2.560 m3 

Σύνολο 121 14.253 m3 

 

Σημειώνεται ότι σε τμήμα της περιοχής εκτείνεται δίκτυο άρδευσης, αφενός της ΔΕΥΑΒΑ και 

αφετέρου του ΟΑΚ Α.Ε.. Στόχος της ΔΕΥΑΒΑ αποτελεί η απομόνωση των δικτύων ύδρευσης 

από τα δίκτυα άρδευσης με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.  

Είναι απαραίτητες και προωθούνται μία σειρά διασυνδέσεων των τριών δικτύων στην 

παραλιακή ζώνη, όπως π.χ. η εξυπηρέτηση και της Μαραθοκεφάλας από το υδραγωγείο 

Κολενίου, η υποστήριξη του υδραγωγείου Κολενίου από το υδραγωγείο Λαχιανών, η 

τροφοδότηση της δεξαμενής Μπαμπιόλου από το αντλιοστάσιο του Τιμίου Σταυρού και άλλα.   

Πραγματοποιείται χλωρίωση σε διάφορα σημεία του δικτύου με χρήση διαλύματος 

υποχλωριώδους νατρίου (βλπ. πίνακα 3). Η δοσομέτρηση της χλωρίωσης δεν είναι 

αυτοματοποιημένη. 

 

Πίνακας 3: Σημεία χλωρίωσης στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

Σημεία Χλωρίωσης 

Πλατανιάς Δεξαμενή 

ΤίμιοςΣταυρός Προωθητικό επί αγωγού  

Ξαμουδοχώρι Δεξαμενή 

Ντερές Προωθητικό επί αγωγού 

Μανωλιόπουλο Δεξαμενή 

Μαραθοκεφάλα Δεξαμενή 

Κολένι Δεξαμενή πριν την προώθηση 

Καμισιανά Γεώτρηση επί αγωγού 

Ταυρωνίτης Δεξαμενή 

Λαχιανά Υδρομάστευση επί αγωγού 

Πετρές Δεξαμενή ΟΑΚ 

Π. Ρούματα Δεξαμενή 

Μπαπιόλο Δεξαμενή 

Αλικιανός Γεώτρηση επί αγωγού 

Βατόλακος Δεξαμενή 
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Βατόλακος Γεώτρηση επί αγωγού 

Σκινές Δεξαμενή 

Φουρνές Γεώτρηση επί αγωγού 

Νέα Ρούματα Δεξαμενή 

Σκορδαλού Δεξαμενή πριν την προώθηση 

Ροδωπού Δεξαμενή 

Πανέθυμος Δεξαμενή 

΄Αστρικας Δεξαμενή πριν την προώθηση 

Κουφός Προωθητικό επί αγωγού 

Ορθούνι Δεξαμενή 

Σεμπρωνας Σελί Δεξαμενή 

 

Η ΔΕΥΑΒΑ έχει ήδη προχωρήσει στον εξοπλισμό ορισμένων σημείων του δικτύου με μικρο-

ελεγκτές και εξοπλισμό παρακολούθησης της λειτουργίας σημαντικών κινητήρων. Έχει 

εγκατασταθεί σχετικός εξοπλισμός στα παρακάτω σημεία: 

1) Γεώτρηση ύδρευσης στα Σκορδαλού. 

2) Γεώτρηση ύδρευσης στον Σκινέ αυτόνομες γεωτρήσεις  

3) Γεώτρηση ύδρευσης του Φουρνέ αυτόνομες γεωτρήσεις  

4) Γεώτρηση ύδρευσης Αλικιανού αυτόνομες γεωτρήσεις  

5) Γεώτρηση υδροάρδευσηςΜπαμπιόλο 

6) Προωθητικό αντλιοστάσιο ύδρευσης στον Τίμιο Σταυρό στο Πατελάρι Πλατανιάς  

7) Αντλιοστάσιο ύδρευσης ΚολενίουΚολυμπάρι 

8) Αντλιοστάσιο ύδρευσης στον Κυπάρισσο 

9) Γεώτρηση υδροάρδευσης στον Ντερέ 

 

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω μικροελεγκτών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω 

σημεία, μέσω των οποίων γίνεται η συλλογή, μετάδοση και λήψη δεδομένων. Είναι δυνατή η 

λήψη στοιχείων, όπως τάση. Ένταση, θερμική προστασία, κ.α.. Η πρόσβαση στα δεδομένα 

είναι εφικτή από πιστοποιημένους χρήστες.  

 

Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτει, ότι είναι απαραίτητο τα υφιστάμενα και τα 

νέα έργα να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης, με χρήση των νεώτερων 

τεχνολογιών για τη μέτρηση, καταγραφή και διαχείριση λειτουργικών δεδομένων. Το 

δίκτυο θα τροποποιείται τα επόμενα χρόνια, αφενός με την ένταξη των νέων έργων, τα 

οποία έχουν δρομολογηθεί, και αφετέρου με νέες επεμβάσεις, διασυνδέσεις αλλά και 

κατάργηση δεξαμενών. Την ιδιαίτερη σημασία των παραπάνω υπογραμμίζει το ιστορικό 

των επεισοδίων ξηρασίας στην περιοχή, αλλά και η ευρέως πλέον αντιληπτή, αισθητή, 

ανθρωπογενής μεταβολή του κλίματος. 
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3. Αντικείμενο της μελέτης τηλεμετρίας του Δήμου Πλατανιά  

 

Το αντικείμενο της παρούσης τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας 

και Ελέγχου Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων – Στάδιο Α» 

αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 

Α. Εγκατάσταση μετρητικού και καταγραφικού εξοπλισμού σε επιλεγμένα σημεία του 

δικτύου (Τοπικοί Σταθμοί Επιστασίας ΤΣΕ): 

Περιλαμβάνει: 

 την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής στις πηγές και τις γεωτρήσεις , όπου θα 

καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου νερού. 

 Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης στάθμης και παροχής εξόδου στις κύριες δεξαμενές 

του συστήματος. 

 Την καταγραφή των στοιχείων λειτουργίας αντλητικών και πιεστικών συγκροτημάτων σε 

επιλεγμένα σημεία του δικτύου (τάση, κατάσταση λειτουργίας, εκκινήσεις). 

 Την καταγραφή πιέσεων σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου. 

 Την καταγραφή υπολειμματικού χλωρίου σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου. 

 Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού. 

 

Προβλέπονται καταρχήν οι παρακάτω ΤΣΕ (είναι πιθανόν να υπάρξουν προσαρμογές): 

 

ΤΣΕ 1 Τίμιος Σταυρός (Πατελάρι) Προωθητικό αντλιοστάσιο 

ΤΣΕ 2 Δεξαμενή Πλατανιά Δεξαμενή 

ΤΣΕ 3 Ξαμουδοχώρι Δεξαμενή 

ΤΣΕ 4 Καμισιανά Γεώτρηση 

ΤΣΕ 5 Κυπάρισσος Αντλιοστάσιο 

ΤΣΕ 6 Κολένι (Κολυμπάρι) Αντλιοστάσιο, δεξαμενή 

ΤΣΕ 7 Ταυρωνίτης Δεξαμενή 

ΤΣΕ 8 ΓεώτρησηΣκορδαλού Δεξαμενή, γεώτρηση 

ΤΣΕ 9 Μανωλιόπουλο Δεξαμενή 

ΤΣΕ 10 Μαραθοκεφάλα Δεξαμενή 

ΤΣΕ 11 Πετρές Δεξαμενή 

ΤΣΕ 12 Νέα Ρούματα Δεξαμενή 

ΤΣΕ 13 Παλαιά Ρούματα Δεξαμενή 

ΤΣΕ 14 Γεώτρηση Σκινέ Γεώτρηση/δεξαμενή 

ΤΣΕ 15 Γεώτρηση Φουρνέ Γεώτρηση 

ΤΣΕ 16 Γεώτρηση Μπαμπιόλο Δεξαμενή 

ΤΣΕ 17 Γεώτρηση Ντερέ Προωθητικό αντλιοστάσιο 

ΤΣΕ 18 Λαχιανά Διϋλιστήριο 

ΤΣΕ 19 Βατόλακος Γεώτρηση, δεξαμενή 

 

 

Β. Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετάδοσης στους ΤΣΕ. 
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Γ. Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) με στόχο τη συγκέντρωση 

όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική επεξεργασία τους με 

σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση του παραγόμενου νερού, την διαχείριση του 

συστήματος, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, την πρόγνωση της 

ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. 

 

Δ. Την εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων σε επιλεγμένους καταναλωτές του δικτύου. 

 

Στη σύμβαση που θα δημοπρατηθεί, θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος, υποβολή υλικών προς έγκριση. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών τοπικών σταθμών 

 Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) των ΚΣΕ, 

ΦΣΕ 

 Ολοκληρωμένο λογισμικό SCADA (λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού) 

 Ολοκληρωμένο λογισμικό ενέργειας (λογισμικό απεικόνισης και διαχείρισης ενέργειας) 

 Παροχή ισχύος στους σταθμούς ΤΣΕ από παρακείμενους πίνακες και καλωδίωση για όλα 

τα  τμήματα του εξοπλισμού 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών σταθμών, καθώς 

και των καλωδιώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές 

στάθμης,  παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας,  κλπ.). 

 Μετατροπές υδραυλικών συνδέσεων, όπου απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου 

και ειδικά για την εγκατάσταση των μετρητών παροχής. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου GSM/4G για την επικοινωνία 

μεταξύ των σταθμών ΤΣ με τον ΚΣΕ.  

 Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ηλεκτρονικών υδρομέτρων τύπου AMR 

που περιλαμβάνει την διασύνδεση πιλοτικά 200 νέων οικιακών υδρομετρητών Σε σημεία 

επιλογής της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας 

υπόψη και την κατανάλωση στις οικίες καθώς και ασύρματο δίκτυο (fixed network) για τη 

επικοινωνία των έξυπνων υδρομέτρων τύπου AMR με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 

(ΚΣΕ). Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών και την εγκατάσταση 

του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την 

καταγραφή των δεδομένων στον ΚΣΕ (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).  

 Μη εκτεταμένες μετατροπές σε ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου 

απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα 

ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.  

 Μη εκτεταμένες υδραυλικές εργασίες και οποιεσδήποτε μετατροπές στο υδραυλικό δίκτυο 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και διασύνδεση με τις διατάξεις 

αυτοματισμού των οργάνων μέτρησης, 

 Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 

 Παράδοση σχεδίων όλης της εγκατάστασης υπό την μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά 

 Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.   

 Παράδοση τεκμηρίωσης 
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 Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΒΑ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη 

συντήρηση του συστήματος 

 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος 

 

 

Στη σύμβαση που θα δημοπρατηθεί, δεν θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

 Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη 

εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται. 

 Προμήθεια εξοπλισμού όπως αντλιών, χλωριωτών, και υλικών που δεν αναφέρονται ρητά 

στα τεύχη. 

 Προμήθεια καρτών SIM και κόστος ασύρματων επικοινωνιών. 

 Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτιριακών χώρων για τον ΚΣΕ. 

 Εκτεταμένες εργασίες (ΗΜ και ΠΜ) για την τοποθέτηση του εξοπλισμού των 

παροχομέτρων (αν απαιτούνται)  

 Λήψη αδειών από υπηρεσίες Δήμου (π.χ. Πολεοδομία) για εγκατάσταση ερμαρίων και 

εργασίες στις θέσεις των τοπικών σταθμών (αν απαιτείται). 
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4. Γενική Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Τηλεμετρίας 

 

4.1. Γενικά 

Το Σύστημα διακρίνεται στα παρακάτω Υποσυστήματα: 

 

α.  Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί σε κτήριο της ΔΕΥΑΒΑ.  

β.  Περιφερειακούς Σταθμούς Ελέγχου, ένα σταθερό (ΠΣΕ) που θα τοποθετηθεί σε κτήριο 

που θα υποδειχθεί από το  Δήμο Πλατανιά και ένα φορητό ΦΣΕ: 

Ο ΚΣΕ αποτελείται από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών, τηλέλεγχο - τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος και από σύστημα 

αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS. Παράλληλα ο ΦΣΕ θα είναι εφοδιασμένος για 

προγραμματισμό και διαγνωστικό έλεγχο των τοπικών σταθμών. 

γ.  Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στις θέσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι 

ΤΣΕ περιλαμβάνουν τα όργανα μέτρησης που προβλέπονται για κάθε θέση, το 

απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό (PLC) εγκατεστημένο και καλωδιωμένο με όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά σε πίνακα αυτοματισμού, το λογισμικό, διάταξη επικοινωνιών, με 

αντικεραυνική προστασία. 

Όλοι οι τοπικοί σταθμοί θα συνδεθούν με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου αυτό 

είναι δυνατόν μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας και εναλλακτικά ή συμπληρωματικά 

μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να μελετήσει και να υλοποιήσει 

βελτιωμένο σύστημα τηλε-επικοινωνίας στο μέλλον. Κάθε ΤΣ θα μπορεί να λειτουργεί σαν 

αυτόνομη μονάδα, παρέχοντας τοπικό έλεγχο και αυτοματισμό, ανεξάρτητα από τον ΚΣΕ, 

και θα υπάρχει η δυνατότητα να  ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και να 

προγραμματίζονται από τον ΚΣΕ. 

δ.  «Έξυπνους» ηλεκτρονικούς υδρομετρητές (DN15), οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε 

επιλεγμένους καταναλωτές στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Ο τρόπος ανάγνωσης των 

δεδομένων των «έξυπνων» υδρομετρητών θα οριστικοποιηθεί ανάλογα με τις εφαρμογές 

που θα επιλεγούν.  

Τα διάφορα στοιχεία μέτρησης που θα μεταδίδονται στο κέντρο θα υπόκεινται σε στατιστική 

επεξεργασία με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης. 

 

Σε κάθε τοπικό σταθμό ύδρευσης θα εγκατασταθεί, συνδεθεί και τεθεί σε λειτουργία ο 

ακόλουθος εξοπλισμός: 

α) Εξοπλισμός αυτοματισμού (όργανα, κ.λπ., τα όργανα που προβλέπονται στην παρούσα 

φάση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα). 

β) Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού που περιλαμβάνει διακόπτες χειρισμού αντλιών 

ενδεικτικές λυχνίες, Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), Επικοινωνιακό ασύρματο 

εξοπλισμό, Αντικεραυνική προστασία, τροφοδοτικό, UPS, Οθόνη αφής 

γ) Καλώδια διασύνδεσης 

δ) Eρμάρια εγκατάστασης και όπου απαιτείται Pillar 

 

Οι ΤΣΕ θα επιτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 

1. Λειτουργία εγκατάστασης με τοπικούς χειρισμούς 

2. Λειτουργία εγκατάστασης με τοπικό αυτοματισμό  
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3. Λειτουργία εγκατάστασης μέσω προγράμματος λειτουργίας TΣ 

4. Λειτουργία εγκατάστασης μέσω Τηλεχειρισμών ΚΣΕ 

 

 
  

  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  ΤΣΕ 1 ΤίμοςΣταυρός (Πατελάρι) 

ΤΣΕ 1 1 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 1 2 Μετρητής Πίεσης,  

ΤΣΕ 1 3 Μετρητής χλωρίου  

ΤΣΕ 1 5 Μετρητής αγωγιμότητας  

  ΤΣΕ 2 Δεξαμενή Πλατανιά 

ΤΣΕ 2 1 Μετρητήςστάθμης 

ΤΣΕ 2 2 Μετρητήςχλωρίου 

  ΤΣΕ 3 Ξαμμουδοχώρι 

    Ρευματοδότηση 

ΤΣΕ 3 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 3 2 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 4 Καμισιανά 

    Ρευματοδότηση 

ΤΣΕ 4 1 Μετρητής χλωρίου (δεξαμενή) 

  ΤΣΕ 5 Κυπάρισσος 

ΤΣΕ 5 1 Μετρητής παροχής  

  ΤΣΕ 6 Κολένι (Κολυμπάρι) 

ΤΣΕ 6 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 6 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 6 3 Μετρητής Πίεσης 

ΤΣΕ 6 4 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 7 Ταυρωνίτης 

ΤΣΕ 7 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 7 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 7 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 8 ΓεώτρησηΣκορδαλού 

ΤΣΕ 8 1 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 8 2 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 9 Μανωλιόπουλο 

ΤΣΕ 9 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 9 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 9 3 Μετρητήςχλωρίου 

  ΤΣΕ 10 Μαραθοκεφάλα 

ΤΣΕ 10 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 10 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 10 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 11 Πετρές 



 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΧΑΝΙΩΝ – ΣΤΑΔΙΟ Α”                                                                           Σελ 15 

ΤΣΕ 11 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 11 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 11 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 12 Νέα Ρούματα 

 
 

Ρευματοδότηση   Ρευματοδότηση 

ΤΣΕ 12 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 12 2 Μετρητής παροχής  

  ΤΣΕ 13 Παλαιά Ρούματα 

    Ρευματοδότηση 

ΤΣΕ 13 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 13 2 Μετρητής παροχής  

  ΤΣΕ 14 Γεώτρηση Σκινέ 

ΤΣΕ 14 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 14 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 14 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 15 Γεώτρηση Φουρνέ 

ΤΣΕ 15 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 15 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 15 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 16 Γεώτρηση Μπαμπιόλο 

ΤΣΕ 16 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 16 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 16 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 17 Γεώτρηση Ντερέ 

ΤΣΕ 17 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 17 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 17 3 Μετρητής χλωρίου 

  ΤΣΕ 18 Λαχιανά 

ΤΣΕ 18 1 
Συγκρότημα - περιλαμβάνεται σε άλλη 

εργολαβία 

  ΤΣΕ 19 Βατόλακος 

ΤΣΕ 19 1 Μετρητής στάθμης 

ΤΣΕ 19 2 Μετρητής παροχής  

ΤΣΕ 19 3 Μετρητής χλωρίου 

 

Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη 

αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου των δικτύων 

Ύδρευσης, του Φορητού Σταθμού Ελέγχου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Η επικοινωνία 

μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ θα γίνεται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

 

Το Λογισμικό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος πρέπει να αποτελείται από τον driver 

επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένος στο SCADA και εξασφαλίζει την TCP/IP διασύνδεση  με 

τον ΤΣΕ. Κάθε ΤΣ θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΚΣΕ και τον ενημερώνει, όταν του 

ζητηθεί από αυτόν, για την κατάσταση της εγκατάστασης εκτελώντας τα ακόλουθα: 
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 Αποστολή όλων των μεταβλητών ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων /εξόδων που 

ζητούνται από τον ΚΣΕ. 

 Προγραμματισμός του ΤΣΕ με πλήρη λειτουργικότητα του προγράμματος 

προγραμματισμού του PLC όταν ζητηθεί από τον ΚΣΕ.   

 Τη μεταγωγή και τον καταμερισμό του επικοινωνιακού φορτίου ανάλογα με την βαρύτητα 

και την ταχύτητα μεταβολής των μεταβλητών. 

 Τον χρόνο και τις συνθήκες αποθήκευσης των μεταβλητών στην βάση (μέσες τιμές, 

ανώτατα – κατώτατα όρια σε παράθυρο χρόνου κ.λπ.) 

 Καθορισμένοι από τον χρήστη τύποι δεδομένων, π.χ. όλα τα δεδομένα, ελάχιστα, μέγιστα, 

εξαιρέσεις κ.λπ. ή οποιοσδήποτε συνδυασμός 

 Ασφαλής μετάδοση στους ΤΣ των  εντολών, των αλλαγών των παραμέτρων λειτουργίας 

τους καθώς και τροποποιήσεων στο πρόγραμμα αυτών που δίνονται από τους σταθμούς 

ελέγχου και διαχείρισης προς τους ΤΣ. 

 

Επιπλέον κάποιες από τις συλλεγόμενες πληροφορίες - μετρήσεις, θα μπορούν να είτε να 

μεταχθούν αυτομάτως μέσω ΚΣΕ προς άλλο ΤΣE (αποδέκτης) είτε μεταξύ δυο ΤΣE (συλλέκτης 

πληροφορίας – αποδέκτης πληροφορίας ) μέσω του δικτύου. Για κάποιους από τους σταθμούς 

αυτές οι πληροφορίες θα αποτελούν αναγκαία συνθήκη λειτουργίας. 

 

Οθόνες 

 

Θα δημιουργηθεί μία κύρια εισαγωγική οθόνη, στην οποία θα απεικονίζονται πάνω στο χάρτη 

του Δήμου οι θέσεις και ονομασίες των τοπικών σταθμών. Η οθόνη αυτή θα είναι χωρισμένη σε 

ζώνες ελέγχου ανάλογα με τις επιστασίες. Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει από την εισαγωγική 

οθόνη την κατάσταση λειτουργίας των ΤΣE, ανάλογα με το χρωματισμό. Σε ομαλή λειτουργία 

όλων των τοπικών σταθμών, αυτοί θα είναι χρωματισμένοι με π.χ. πράσινο χρώμα - αν αυτό 

έχει επιλεγεί για τη σήμανση της κανονικής λειτουργίας. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια 

δυσλειτουργία υψηλής προτεραιότητας σε ένα στοιχείο κάποιου τοπικού σταθμού π.χ. βλάβη 

κάποιας αντλίας, διακοπή παροχής ισχύος κ.λπ., ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται 

στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κόκκινο χρώμα - αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση 

των συναγερμών υψηλής προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα 

ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί μια δυσλειτουργία χαμηλής προτεραιότητας σε ένα στοιχείο 

κάποιου τοπικού σταθμού π.χ. είσοδος στο χώρο, ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα 

εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με π.χ. κίτρινο χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη 

σήμανση των συναγερμών χαμηλής προτεραιότητας- ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με 

κίτρινο χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του 

συστήματος. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη επικοινωνίας  κάποιου τοπικού σταθμού 

με τον ΚΣΕ, ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός θα εμφανίζεται στο παράθυρο των συναγερμών με 

π.χ. μοβ χρώμα-αν αυτό έχει επιλεγεί για τη σήμανση των συναγερμών βλάβης επικοινωνίας- 

ενώ ταυτόχρονα θα χρωματίζεται με μοβ χρώμα ο αντίστοιχος τοπικός σταθμός στην 

εισαγωγική οθόνη παρουσίασης όλου του συστήματος. Ο χρήστης με απλή χρήση του mouse, 

τοποθετώντας το στον αντίστοιχο τοπικό σταθμό, θα μπορεί να “ μπει “ στον τοπικό σταθμό 

οπότε θα ανοίξει αυτόματα το παράθυρο ψηφιακών και αναλογικών τιμών και -αν επιθυμεί- το 

γενικό σχέδιο του σταθμού ώστε να εντοπίσει που ακριβώς εμφανίστηκε πρόβλημα. 
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Ο χρήστης θα έχει ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξει ζώνη ελέγχου και να μεταβεί σε οθόνη που 

θα απεικονίζονται μόνο οι τοπικοί σταθμοί της συγκεκριμένης ζώνης. Σε αυτή την οθόνη θα 

υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τους ΤΣΕ, όπως το 

τοπωνύμιο, η λειτουργική διασύνδεση των ΤΣ και κρίσιμα μεγέθη. Από αυτή την οθόνη ο 

χρήστης θα μπορεί με τη χρήση του mouse να επιλέξει τους επί μέρους ΤΣ και να εισαχθεί στην 

κυρίως οθόνη κάθε ΤΣ. Στην οθόνη κάθε ΤΣ θα φαίνεται όλος ο εγκατεστημένος και 

διασυνδεδεμένος με το PLC εξοπλισμός, η κατάσταση λειτουργίας, τα μετρούμενα μεγέθη 

(στάθμες δεξαμενών, ροές, πιέσεις, ποιοτικά μεγέθη) και θα δίνεται η δυνατότητα για χειρισμούς 

με χρήση κατάλληλων μπουτόν, όπως για παράδειγμα εκκίνηση αντλίας. Τα επί μέρους μεγέθη 

κάθε εξοπλισμού και τa μενού χειρισμού του θα μπορούν να αναδύονται επί της οθόνης με τη 

χρήση popup windows, ώστε η οθόνη να είναι λειτουργική και να εύχρηστη. Ο χρήστης θα έχει 

τη δυνατότητα κάνοντας κλικ σε αντίστοιχα μπουτόν να επιλέξει την αναπαράσταση των 

μετρούμενων μεγεθών σε γραφήματα, επιλέγοντας επίσης και το χρονικό διάστημα 

απεικόνισης, οπότε θα γίνει χρήση των ιστορικών στοιχείων. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε 

παραμέτρους θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που θα κάνει χρήση 

κωδικών πρόσβασης και ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης θα του επιτρέπεται ή όχι η 

επέμβαση στα αντίστοιχα πεδία. 

 

Μέσω του Λογισμικού Ισοζυγίου Νερού θα πραγματοποιείται σύγκριση των μετρήσεων των 

ποσοτήτων παραγόμενου και προς κατανάλωση πόσιμου νερού, με τις ποσότητες νερού που 

προωθείται προς την κατανάλωση και τελικά με αυτό που τιμολογείται τιμολογούνται. Με την 

ολοκληρωμένη σύνθεση και λειτουργία του συγκεκριμένου λογισμικού στοχεύουμε στην μείωση 

του ατιμολόγητου νερού.   

 

4.2. Γενική περιγραφή λειτουργίας 

Τα σήματα από τα αισθητήρια καταλήγουν στον τοπικό πίνακα αυτοματισμού. Στον πίνακα αυτό 

υπάρχει για κάθε μετρούμενο μέγεθος (στάθμη, παροχή κλπ.) και θα εμφανίζονται στην οθόνη 

τιμών. Τα όργανα και η οθόνη λειτουργούν με 24 VDC ή 220 VAC. 

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από τη στάθμη της δεξαμενής την οποία τροφοδοτούν, ενώ 

απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης των αντλιών είναι η στάθμη της δεξαμενής (ή πηγής) από 

την οποία αναρροφούν να είναι εντός επιτρεπτού ορίου και : 

 

  α)  Ο διακόπτης της συγκεκριμένης αντλίας να είναι σε θέση Auto 

  β) Να μην έχει σημανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της αντλίας 

  γ) Να μην έχει τεθεί η αντλία εκτός λειτουργίας με εντολή του ΚΣΕ 

 

Η  εντολή εκκίνησης των αντλιών, αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται όταν η 

στάθμη της Δεξαμενής που καταθλίβουν φτάσει στο κάτω επιτρεπτό όριο και διαρκεί ώσπου το 

νερό ανέβει στο πάνω όριο. Το πόσες και ποιες αντλίες θα λειτουργήσουν εξαρτάται από την 

κατάσταση των αντλιών και από τις στάθμες των  Δεξαμενών, τις παροχές εισόδου-εξόδου και  

από την πίεση νερού στην κατάθλιψη των αντλιών. Η εκκίνηση και στάση των αντλιών θα γίνεται 

κλιμακωτά για την αποφυγή πληγμάτων. Οι αντλίες θα εναλλάσσονται αυτόματα κυκλικά για 

ομοιόμορφη φθορά και ισοκατανομή χρόνου λειτουργίας. Εάν στα αντλιοστάσια με δύο ή τρεις 
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αντλίες, μία αντλία δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, τίθεται σε λειτουργία αυτόματα η 

εφεδρική. 

Ο προμηθευτής απαιτείται να επισυνάψει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή 

αυτοματοποιημένης λειτουργίας κάθε τοπικού σταθμού ύδρευσης. 

 

4.3. Τρόποι λειτουργίας ΤΣΕ 

Το σύνολο των ΤΣΕ πρέπει να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

α. Λειτουργία εγκατάστασης με τοπικούς χειρισμούς 

Κάθε αντλία είτε μπορεί να λειτουργήσει με τοπικούς χειρισμούς θέτοντας τον επιλογέα της 

AUTO-OFF-MANUAL (A-O-M) στην θέση -M-: XEΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είτε μπορεί να 

λειτουργήσει με μέσω PLC ή/και απομακρυσμένα θέτοντας τον επιλογέα της AUTO-OFF-

MANUAL (A-O-M) στην θέση -Α-: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

β. Λειτουργία εγκατάστασης με τοπικό αυτοματισμό μέσω PLC 

Η εγκατάσταση μεταπίπτει σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας στις ακόλουθη περίπτωση: 

 Ο διακόπτης επιλογέας (Α-O-Μ) βρίσκεται στη θέση -Α-  και 

I. δίδεται σχετική εντολή από τον ΚΣΕ  ή 

II. παρουσιάζεται βλάβη στον ΚΣΕ ή την γραμμή επικοινωνίας και ο υπ' όψη ΤΣΕ είναι 

αποδέκτης, οπότε η μετάπτωση γίνεται αυτόματα.  

 

γ. Λειτουργία εγκατάστασης μέσω Τηλεχειρισμών ΚΣΕ 

Προϋπόθεση για την τηλεχειριζόμενη κατάσταση λειτουργίας είναι να βρίσκεται ο διακόπτης 

επιλογέας (Α-O-Μ) στην θέση - Α-. 

Ο χειριστής του Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) δίνει τις προβλεπόμενες  εντολές τηλεχειρισμών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

 

Α1. Ο διακόπτης επιλογέας της αντλίας Α-Ο-Μ του Πίνακα Αυτοματισμού της εγκατάστασης 

βρίσκεται στην θέση - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ-. Με επιτόπιο χειρισμό ή αντλία βρίσκεται στις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

a. Κατάσταση -XOFF-: σε στάση 

b. Κατάσταση -ΧΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ-: σε λειτουργία 

 

Α2. Ο διακόπτης επιλογέας της αντλίας Α-Ο-Μ βρίσκεται στην θέση - ΑΥΤΟΜΑΤΗ-: 

a. Κατάσταση -OFF- Η αντλία βρίσκεται σε στάση ύστερα από τηλεχειρισμό ή 

εντολή ΤΣΕ. 

b. Κατάσταση –ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ-: Η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία        ύστερα από 

τηλεχειρισμό ή εντολή ΤΣΕ. 

c. Κατάσταση - ΕΚΤΟΣ -: Η αντλία βρίσκεται μόνιμα σε στάση κατόπιν εντολής 

ΚΣΕ. 

d. Κατάσταση -ΒΛΑΒΗ-: Η αντλία βρίσκεται μόνιμα σε στάση λόγω βλάβης. 

 

Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις από τους ΤΣΕ ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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 Συνεχής συλλογή πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα και τον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

 Μετάδοση των συλλεγόμενων αυτών πληροφοριών στους κεντρικούς σταθμούς ελέγχου 

(Τηλεέλεγχος). 

 Αποδοχή και εκτέλεση εντολών από τους σταθμούς ελέγχου (Τηλεχειρισμοί). 

 Αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης. 

 Αυτόματος έλεγχος HARDWARE - SOFTWARE 

 

Συλλογή Πληροφοριών 

 

Οι ελάχιστα απαιτητές πληροφορίες που θα συλλέγει ο κάθε ΤΣΕ θα συλλέγονται ως 

προηγουμένως καταστάσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

Οι συλλεγόμενες αναλογικές πληροφορίες θα μετατρέπονται από τον ΤΣΕ στα φυσικά τους 

μεγέθη. 

 

Τα φυσικά αυτά μεγέθη θα ελέγχονται για: 

a. υπέρβαση ανώτατου επιτρεπτού ορίου 

b. υπέρβαση κατώτατου επιτρεπτού ορίου 

c. υπέρβαση ανώτατης ανάγνωσης (π.χ. ανοικτή ή κομμένη γραμμή) 

d. υπέρβαση κατώτατης γραμμής (π.χ. βραχυκύκλωμα στην γραμμή ή κομμένη 

γραμμή πηγής ρεύματος). 

e. μεγάλη διακύμανση (θόρυβοι) στις διαδοχικές μετρήσεις. 

f. απότομη μεταβολή αργών φαινομένων. 

 

Τα φυσικά και ψηφιακά μεγέθη θα χρησιμοποιούνται για : 

a. εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, σχεσιακών και λογικών συγκρίσεων με στόχο 

την αυτόματη επιλογή προκαθορισμένων αντιδράσεων. 

b. συνεχή σύγκριση με παραμετρικά καθορισμένη συνάρτηση χρόνου/ μεγέθους για 

την ανίχνευση ειδικών συναγερμών (π.χ. ρυθμός καθόδου στάθμης δεξαμενής). 

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα καταχωρούνται στην RAM μνήμη της μονάδας PLC και θα 

αποστέλλονται στον ΚΣΕ κατά την αμέσως επόμενη σάρωση.  

 

Τηλεέλεγχος 

 

Κάθε ΤΣΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΚΣΕ και τον ενημερώνει, όταν του ζητηθεί, 

για την κατάσταση της εγκατάστασης αποστέλλοντάς του: 

1. Όλες τις μεταβολές ψηφιακών εισόδων/ εξόδων που συνέβησαν στο  διάστημα που 

μεσολάβησε από την αμέσως προηγούμενη επιτυχή αποστολή. 

2. Όλες τις επεξεργασμένες μετρήσεις αναλογικών μεγεθών που συνελέγησαν στο διάστημα 

που μεσολάβησε από της αμέσως προηγούμενη επιτυχή αποστολή. 

Σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας μεταξύ ΚΣΕ και ΤΣΕ, ο ΤΣΕ επιχειρεί συνεχώς να 

επιτύχει επικοινωνία με τον ΚΣΕ και παράλληλα καταχωρεί σε RAM μνήμη όλες τις ενδεχόμενες 

μεταβολές των ψηφιακών εισόδων/ εξόδων και τις επεξεργασμένες μετρήσεις αναλογικών 

μεγεθών με σκοπό να τις αποστείλει στον ΚΣΕ μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία. Η αποστολή 
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αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καθυστερείται ο χρόνος σάρωσης των 

υπολοίπων Τοπικών Σταθμών. 

Στο διάστημα της απώλειας της επικοινωνίας η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα μέσω του 

προγράμματος του Τ.Σ.Ε. 

 

Τηλεχειρισμός 

 

Οι ελάχιστα απαιτητές εντολές (τηλεχειρισμοί) του ΚΣΕ τις οποίες και μεταβιβάζει ο ΤΣΕ προς 

τις μονάδες της εγκατάστασης παρουσιάζονται στην προηγούμενη παράγραφο και είναι γενικά: 

 Εντολή για λειτουργία της εγκατάστασης με πρόγραμμα Τ.Σ.Ε.  

 Εντολή εκκίνησης/ παύσης για κάθε αντλία. 

 

Αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης 

 

Κατά την αυτόνομη λειτουργία ο ΤΣΕ χωρίς ιδιαίτερη εντολή τηλεχειρισμού εκκινεί και σταματά 

τις κατάλληλες αντλίες, ανοίγει και κλείνει τις ανάλογες δικλείδες με βάση το πρόγραμμα του 

Τοπικού Σταθμού. 

 

Λογισμικό  

 

Συνοπτικά οι κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης του Λογισμικού Εφαρμογής των PLC είναι οι 

εξής: 

Το σύνολο των προγραμμάτων και ειδικά αυτά των επικοινωνιών με τον ΚΣΕ πρέπει να 

αναπτυχθούν ακολουθώντας την λογική της πλήρους παραμετροποίησης και εναλλαξιμότητας 

Το πρόγραμμα των PLCs πρέπει να έχει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων με επεξεργασία πραγματικού 

χρόνου (REAL TIME). 

 Θα είναι κατά τον δυνατόν ενιαίο για όλα τα PLC με υψηλό βαθμό προτεραιότητας. 

Οι τιμές των απαιτούμενων μεγεθών καθώς και τα προγράμματα εφαρμογής που εξειδικεύουν 

το πρόγραμμα σε κάθε PLC (CUSTOMIZATION) θα ορίζονται μέσω του ασύρματου δικτύου 

επικοινωνίας είτε από τον ΚΣΕ είτε  τοπικά  στην τελευταία περίπτωση  θα  γίνεται χρήση 

φορητού Η/Υ.  

 

Η διαδικασία δημιουργίας, προσαρμογής, φόρτισης και ενημέρωσης του προγράμματος πρέπει: 

 να είναι απλούστατη, δεδομένου ότι θα επιτελείται από προσωπικό μη ειδικευμένο ή 

εκπαιδευμένο στην Πληροφορική. 

 να ακολουθεί την μέθοδο των ερωταποκρίσεων προβλέποντας την καλύτερη δυνατή 

καθοδήγηση του  χρήστη μέσω καταλόγων επιλογών και προτεινόμενων ενεργειών/ τιμών. 

 να μην απαιτεί σε καμία περίπτωση χειρισμό διακοπτών καρτών ή άλλων DEEP 

SWITCHES ή γενικά επέμβαση στο HARDWARE του PLC. 

 

Το πρόγραμμα και τα αρχεία παραμετρικών τιμών πρέπει να διαφυλάσσονται, ώστε να είναι 

διαθέσιμα σε περίπτωση επανεκκίνησης (RESTART) χωρίς να απαιτείται επαναφόρτιση ή 

επανεισαγωγή τιμών. 
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Η προσθήκη ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, μνήμης RAM, ή άλλων στοιχείων HARDWARE  

πρέπει να αναγνωρίζεται αυτόματα και να ενεργοποιείται  

Ο προγραμματισμός των PLC πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία και πληρότητα ώστε 

να εξασφαλίζεται τόσο η παραμετρικότητα των σταθερών τιμών μέσω αρχείων, όσο και η 

δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στο PLC και σε 

περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας με τον ΚΣΕ (STAND ALONE MODE) να καλύπτει τις 

δυνατές λειτουργικές απαιτήσεις και κατά περίπτωση να επιλέγει και να εκτελεί διαφορετικά, 

προκαθορισμένα υποπρογράμματα λειτουργίας (αυτόνομη λειτουργία). 

 

Ελάχιστα απαιτούμενα σήματα 

 
Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ PLC: 

DI DO AI AO 

7 1 2 0 

 

Α/Α 
Περιγραφή 

 

DI 
Ψηφιακές 
Είσοδοι 

DO 
Ψηφιακές 

Έξοδοι 

ΑI 
Αναλογικές 

Είσοδοι 

ΑO 
Αναλογικές 

Έξοδοι 

Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 
Ύπαρξη τάσης (Επιτηρητής 
τάσης) 

1    

2 
UPS ή  Φωτο/ικου Χαμηλή Τάση 
Μπαταρίας 

1    

ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3 Στάθμη στην δεξαμενή   1  

4 Παροχή στην κατάθλιψη   1  

5 
Στάθμη φλοτεροδιακόπτη (Άνω/ 
Όριο) 

1    

6 
Στάθμη φλοτεροδιακόπτη (Κάτω/ 
Όριο) 

1    

ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

7 Εκκίνηση/ Στάση (Start/Stop)  1   

8 Επιβεβαίωση λειτουργίας 1    

9 Βλάβη 1    

10 
Στάθμη δοχείου χημικών (Κάτω/ 
Όριο) 

1    

      

 ΣΥΝΟΛΟ: 7 1 2 0 

 

 

 
Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση/Αντλιοστάσιο  

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ RTU: 

DI DO AI AO 

14 2 2 0 
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Α/Α 
Περιγραφή 

 

DI 
Ψηφιακές 
Είσοδοι 

DO 
Ψηφιακές 

Έξοδοι 

ΑI 
Αναλογικές 

Είσοδοι 

ΑO 
Αναλογικές 

Έξοδοι 

Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 
Θέση Γενικού διακόπτη πίνακα 
ισχύος 

1    

2 
Επιβεβαίωση τοπικού 
αυτοματισμού (ΤΑ) 

1    

3 
Ανιχνευτής κίνησης, μαγνητική 
επαφή εισόδου 

2    

4 
Ύπαρξη τάσης (Επιτηρητής 
τάσης) 

1    

5 
UPS ή  Φωτο/ικου Χαμηλή Τάση 
Μπαταρίας 

1    

6 Ενεργειακός αναλυτής ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΘΥΡΑ ΤΟΥ PLC 

ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

7 Πίεση στην κατάθλιψη   1  

8 Παροχή στην κατάθλιψη   1  

9 
Στάθμη σε δεξαμενή (περίπτωση 
αντλιοστασίου) 

  1  

10 
Στάθμη φλοτεροδιακόπτη (Άνω/ 
Όριο) 

1    

11 
Στάθμη φλοτεροδιακόπτη (Κάτω/ 
Όριο) 

1    

ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

12 Εκκίνηση/ Στάση (Start/Stop)  1   

13 Επιβεβαίωση λειτουργίας 1    

14 Βλάβη 1    

15 
Στάθμη δοχείου χημικών (Κάτω/ 
Όριο) 

1    

ΙV. ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

16 Αυτόματη/ Χειροκίνητη 1    

17 Επιβεβαίωση λειτουργίας 1    

18 Βλάβη (Θερμικό κινητήρα) 1    

19 Εκκίνηση/ Στάση (Start/Stop)  1   

20 
Θύρα σύνδεσης του PLC με Soft 
Starter ή Inverter 

ΝΑΙ 

21 
Θύρα σύνδεσης του PLC 
αισθητήρια ποιότητας νερού  

ΝΑΙ 

      

 ΣΥΝΟΛΟ: 14 2 3 0 
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5. Σύστημα Υδρομέτρων τύπου AMR 

6.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος απομακρυσμένης τηλεμετρικής ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών (A.M.R. – 

Automatic Meter Reading) και περαιτέρω διαχείρισης αυτών μέσω συστήματος Fixed 

Network κατά το οποίο οι μετρούμενες τιμές θα λαμβάνονται μέσω ασύρματου δικτύου 

επικοινωνιών. Συστήματα τύπου walk-by ή drive-by ως βασικό σύστημα συλλογής δεδομένων 

δεν γίνονται αποδεκτά. 

Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνεται η δημιουργία μόνιμων επικοινωνιακών υποδομών 

διαχείρισης μετρητικού εξοπλισμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, δηλαδή περιλαμβάνει την 

δημιουργία μόνιμης ασύρματης επικοινωνιακής υποδομής η οποία θα χρησιμοποιείται για τη 

διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα 

εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και μελλοντικά. 

Η υποδομή αυτή θα είναι στην ελεύθερη συχνότητα των 868MHz για Ευρώπη (EU), με 

πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa χωρίς χρήση αναμεταδοτών, θα απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση 

ενέργειας από τον μετρητικό εξοπλισμό ώστε η μπαταρία που θα φέρει αυτός να έχει μεγάλη 

διάρκεια ζωής και θα δύναται να χρησιμοποιείται και από άλλες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση 

του Δήμου ή της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα.  

Σε ότι αφορά το τεχνικό κομμάτι απαιτείται από τον ανάδοχο η ολοκλήρωση της προμήθειας 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου κάτω υπό οποιεσδήποτε τεχνικά συνθήκες. 

Ο κάθε Προμηθευτής δύναται να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική λύση (ακολουθώντας τις 

παρακάτω βασικές τεχνικές προδιαγραφές) και θα αξιολογηθεί τόσο για την τεχνική επάρκεια 

όσο και για την ολοκληρωμένη λύση που θα προσφέρει. 

 

Οι θέσεις εγκατάστασης των μετρητών θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και θα 

βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης της ΔΕΥΑΒΑ. Συνολικά θα εγκατασταθούν διακόσια (200) 

έξυπνα υδρόμετρα. 

 

Η επικοινωνία θα είναι αμφίδρομη. Οι διατάξεις μετάδοσης των ενδείξεων θα πρέπει για 

τη γρήγορη και ασφαλή επικοινωνία να μεταδίδουν σε προκαθορισμένη περίοδο την 

ένδειξη του μετρητή, την ύπαρξη και το είδος των συναγερμών. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές 

θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα σε προκαθορισμένη περίοδο να μπορούν να δέχονται 

εντολές από το χρήση αναφορικά με τη λήψη του ιστορικού καταγραφικής, τον 

προγραμματισμό του καταγραφικού και το σβήσιμο των ενεργών συναγερμών. 

Θα εγκατασταθεί ασύρματο σύστημα επικοινωνιών η οποία θα χρησιμοποιείται για τη 

διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

που θα εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και σε μελλοντικές. Η υποδομή αυτή θα 

είναι σε ελεύθερη συχνότητα των 868MHz σε πρωτόκολλο LoRa (το οποίο είναι ανοικτό 

πρωτόκολλο) χωρίς χρήση αναμεταδοτών. Το εν λόγω πρωτόκολλο ανήκει στις νέες 

τεχνολογίες επικοινωνίας ΙΟΤ (Internet Of Things) και απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση 

ενέργειας από τον μετρητικό εξοπλισμό ώστε η μπαταρία που θα φέρει αυτός να έχει 

μεγάλη διάρκεια ζωής και  δύναται να χρησιμοποιείται και από άλλες εφαρμογές για την 

εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας (πχ έλεγχος λαμπτήρων οδοφωτισμού, πλήρωση κάδων 

απορριμμάτων, θέσεις στάθμευσης, κλπ.).  
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Για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων από τις μονάδες επικοινωνίας των  

υδρομετρητών προς το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΥΑΒΑ, θα χρησιμοποιηθούν ασύρματες 

μονάδες επικοινωνίας (Gateways). Η τελική δε επιλογή των θέσεων των σημείων τοποθέτησης 

των Gateways και των κεραιών μετάδοσης των δεδομένων θα προκύψει μετά από πρόταση του 

Προμηθευτή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ και τη σύμφωνη γνώμη αυτής. 

 

Η εφαρμογή του συστήματος θα επιφέρει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:  

 Δικαιότερη και ακριβέστερη τιμολόγηση και χρέωση των καταναλωτών. 

  Αποφυγή σε λάθη χρεώσεων που δημιουργούν παράπονα από τους καταναλωτές  

 Αποφυγή όχλησης των καταναλωτών για την λήψη των ενδείξεων και μάλιστα σε 

τακτική βάση. 

 Δυνατότητα καλύτερης συνολικά διαχείρισης του πόσιμου νερού (Δημιουργούνται 

προφίλ κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή κλπ.). 

 Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάση ασφαλών και πραγματικών στοιχείων και όχι 

με «εκτιμήσεις» ή «γνώσεις» διαφόρων «ειδικών»., 

 Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων μετρήσεων και ελαχιστοποίησης κόστους 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ανίχνευση εσωτερικών διαρροών στα δίκτυα των καταναλωτών. 

 Σημαντική   αναβάθμιση   παροχής  υπηρεσίας  στους  καταναλωτές   και  βελτίωση   

των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και της Υπηρεσίας. 

 Δυνατότητα  εφαρμογής  διαφοροποιημένης  τιμολογιακής  πολιτικής  (χρονικά,  

ποσοτικά κ.λπ.). 

  Εύκολη μετάβαση στοιχείων τιμολόγησης σε αλλαγές χρήσης ή ιδιοκτητών κατοικιών  

 

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

1. Τους ηλεκτρονικούς υδρομετρητές ξηρού τύπου (dry type), απλής ριπής (Single-

jet), διαμέτρου DN15/ ≥R400 (MID) σε οριζόντια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο 

ασύρματο μεταδότης σήματος και μικροϋλικά.  

2. Τις μονάδες gateway με κεραία και καλώδιο και ενσωματωμένο GSM modem με 

θύρα κάρτας SIM (για τη μεταφορά των δεδομένων μέσω του Network Server στον 

Application Server), τοποθετημένη σε κατάλληλο ερμάριο προστασίας. 

3. Σύστημα τροφοδοσίας ενέργειας με φωτοβολταϊκό πάνελ που θα τροφοδοτεί την 

κάθε μονάδα Gateway. 

4. Το λογισμικό διαχείρισης του ασύρματων δικτύου των AMR (με τα υποσυστήματα 

του) για την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gateway και του 

μετρητικού εξοπλισμού. 

5. Το λογισμικό εφαρμογής - Application Server (με τα υποσυστήματα του) που θα 

δέχεται την πληροφορία από τον μετρητικό εξοπλισμό μέσω του Network Server και 

θα τα εξάγει στο λογισμικό χρέωσης της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

Τα ανωτέρω λογισμικά (network server, application server) να είναι μέρος ενός 

ολοκληρωμένου λογισμικού (πλατφόρμα) διαχείρισης υδρομέτρων 
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7. Τεκμηρίωση και Εκπαίδευση  

 

7.1. Εκπαίδευση  
 

Ο Ανάδοχος Προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον 40ωρών και 

θα γίνει παράλληλα με την θέση σε λειτουργία. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο 

τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να 

παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / 

συντήρησης με τίμημα που θα καθορισθεί με ιδιαίτερη συμφωνία.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως 

του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, 

συμπτωματολογία και άρση βλαβών, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες 

εκτελείται η εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/ μετρήσεων και ανταλλακτικά, 

για το κυρίως υπό προμήθεια υλικό της παρούσας. 

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός 

της Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος 

της εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της 

εγκαταστάσεως. Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής : 

 

α) Για τους χρήστες του συστήματος (μέγιστο 4 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των 

τοπικών σταθμών. Η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται σε 

ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο 

του συστήματος, τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων και αρχείων αποθήκευσης. 

 

β) Για το προσωπικό συντήρησης (μέγιστο 5 άτομα) 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών 

στους ΤΣ και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 

γ) Για τους προγραμματιστές/ μηχανικούς συστημάτων (μέγιστο 3 άτομα) 

 

Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών 

(βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, γλώσσα 

ελέγχου διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή τους με 

τη βάση δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους ΤΣ κλπ. 

 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται : 

 

i. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια 

ii. Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Τεχνικοί- Υπομηχανικοί- Μηχανικοί) που 

απαιτείται να εκπαιδευτούν 
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iii. Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

iv. Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία 

του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική) 

v. Αλλά στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, έκθεση με τα τελικά 

συμπεράσματα που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, 

τις επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών.   

 

 

7.2. Τεκμηρίωση 
 

Ο Ανάδοχος προμηθευτής θα προμηθεύσει την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ με εγχειρίδια 

Λειτουργίας και Συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές σε έντυπα 

και σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν από τους 

προμηθευτές των εξοπλισμών ειδικές φόρμες για την εισαγωγή των παραμέτρων στις 

συσκευές, τότε αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη συγγραφή της τεκμηρίωσης. Οι 

δυνατότητες της τεχνολογίας διαχείρισης των συσκευών διεργασιών πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν επίσης για το σκοπό αυτό. Αν η παραμετροποίηση γίνεται με τη χρήση 

ειδικού λογισμικού, τότε το αντίστοιχο μέσο αποθήκευσης του λογισμικού αυτού πρέπει να 

συμπεριληφθεί στην τεκμηρίωση. Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες πρέπει να ακολουθηθεί η 

εξής δομή: 

 

1. Κατάλογος περιεχομένων 

 

2. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

 

3. Περιγραφή λειτουργίας του συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης 

 

4. Κυκλωματικά διαγράμματα (επικοινωνιακού δικτύου, δικτύου ύδρευσης, ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων κλπ.) 

 

5. Κατάλογος υλικών με τον αριθμό, στοιχεία αναφοράς , κατασκευαστή και γενική 

περιγραφή της συσκευής, κατάλογος/ διαγράμματα καλωδίων και διαγράμματα 

συνδέσεω 

 

6. Κατάλογος παραμέτρων, εύρος μετρήσεων, τιμές παραμέτρων 

 

7. Σύστημα κέντρου ελέγχου: Εγχειρίδια των συσκευών, περιγραφές των προγραμμάτων 

και εγχειρίδια χρήσης, εργαλεία παραμετροποίησης, περιγραφή των λογισμικών των 

χρηστών και έντυπης μορφής αντίγραφα των γραφικών εικόνων και οθονών, 

συμπεριλαμβανομένων των εκτυπώσεων των εφαρμοσμένων αρχείων και αναφορών 

 

8. Περιγραφή λειτουργίας όλων των εγκατεστημένων μονάδων, μετρητών και λοιπής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται 
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9. Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

 

10. Τα αρχεία της τεκμηρίωσης πρέπει να παραδοθούν σε κατάλληλο μέσο αποθήκευσης 

(μνήμη USB, DVD, CD) και είναι προτιμητέα η μορφή *.pdf. 
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Πολιτικός Μηχανικός 
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Πατρελάκης Μάρκος 
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Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων 
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