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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  

Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναλύονται οι λειτουργικές τεχνικές απαιτήσεις 

ενός νέου συστήματος τηλεμετρίας/τηλεελέγχου το οποίο χρειάζεται να υλοποιηθεί 

στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση διαρροών, συλλογή, 

καθαρισμός και διανομή ύδατος μέσω ποσοτικής/ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου 

των υδάτινων πόρων. 

Η ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ λειτουργεί ήδη ένα Σύστημα Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για 

την πόλη των Χανίων. Αντικειμενικός σκοπός της είναι η αναβάθμιση / 

εκσυγχρονισμός του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμπεριληφθούν και οι Δ.Ε(πρώην Δήμοι) οι οποίες ενσωματώθηκαν στον νέο Δήμο 

Χανίων με το πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Στον ΚΣΕ θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω 

ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι μέσω 

εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού 

συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις 

εγκαταστάσεις ύδρευσης οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα σχετικά με: 

 Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και  

εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση / 

ελαχιστοποίηση απωλειών) 

 Άμεση  παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων 

 Ισοζύγιο νερού 

 Κατανάλωση νερού, και 

 Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος 

Με τη δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλεελέγχου  

θα δίνεται η δυνατότητα στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να 

επιτύχουν τη βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος –με τη μέγιστη 

αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και τη μείωση των απωλειών του-, ενώ με τον 

σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος 

στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους. 

Μεγάλη βαρύτητα για την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος στον 

Δήμο είναι πως στην ευρύτερη περιοχή του έχει ήδη παρουσιαστεί έντονη τουριστική 
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ανάπτυξη, γεγονός που εντείνεται χρόνο με το χρόνο.  Αυτό έχει ως συνέπεια την 

ολοένα αυξανόμενη ζήτηση/κατανάλωση νερού, κάτι το οποίο δημιουργεί και θα 

δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε συνδυασμό με την επιδείνωση των 

κλιματολογικών συνθηκών. 

Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι ο προσδιορισμός των τεχνικών 

απαιτήσεων του Δήμου για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και  

ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων τα οποία είναι και ο τελικός 

διαχειριστικός στόχος της Υπηρεσίας στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων 

τεχνολογιών. 

Το πεδίο εφαρμογής της προμήθειας αποτελεί ο νέος Δήμος Χανίων που βρίσκεται 

στον ομώνυμο Νομό και αποτελεί την πρωτεύουσα και τον μεγαλύτερο Δήμο του 

Νομού με 110.000 περίπου μόνιμους κατοίκους σε σύνολο 150.000 κατοίκων του 

Νομού. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων καταναλωτών (υδρομέτρων), ανέρχεται σε 

62.215 περίπου. 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Χανίων είναι η ένωση επτά πρώην δήμων του Ν. Χανίων και 

συγκεκριμένα των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας, Ν. 

Κυδωνίας και Κεραμιών. Ο Δήμος Χανίων υδροδοτείται κατά ένα μέρος από τις 

πηγές Αγυιάς και τις γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά 

ένα άλλο από το υδροδοτικό σύστημα του ΟΑΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης). 

Για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών της η ΔΕΥΑΧ από πήγες και άντληση 

έχει περίπου 8.600.000 m3 νερό ετησίως (2015) και αγοράζει από τον ΟΑΚ περίπου 

8.000.000 m3 νερό ετησίως (2015). 

Το σύστημα ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, θεωρούμενο ως σύνολο, χαρακτηρίζεται από 

πληθυσμιακές  ενότητες  που υπάρχουν στον Δήμο, όπου οδηγούν το νερό σε 

πολλές δεξαμενές Αποθήκευσης. Η πρώτη περιλαμβάνει τον πυρήνα του οικισμού, 

με πυκνή δόμηση όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι παραδοσιακές 

δραστηριότητες του Δήμου, οι οποίες κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

κατοίκων του οικισμού. Γύρω από τον οικισμό, η δόμηση αραιώνει και βρίσκει κανείς 

οικισμούς, χωριά και μικρές κωμοπόλεις  προς τις οποίες «εκτονώνεται» οικιστικά 

τόσο η πόλη των Χανίων όσο και οι συνενωμένοι πλέον όμοροι "Καποδιστριακοί" 

Δήμοι.  

Το απαραίτητο πόσιμο νερό για την τροφοδοσία των καταναλωτών εξασφαλίζεται 

σήμερα από Εξωτερικά Υδραγωγεία και τον ΟΑΚ. Επίσης είναι σε ενεργή χρήση 

μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων που συμπληρώνουν ή είναι η κύρια υδροδοτική πηγή 

μικρών και μεσαίων οικισμών. 
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Ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΧ είναι η  συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις 

εγκαταστάσεις Ύδρευσης  σε  Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε 

συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική 

αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω 

κατάλληλου λογισμικού στον εντοπισμό των διαρροών, στην άμεση σφαιρική 

παρουσίαση των αποθεμάτων νερού, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, την 

παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στη δραστική μείωση του λειτουργικού 

κόστους. Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση 

καθημερινού πλάνου οι μηχανικοί θα επιτύχουν τη βέλτιστη λειτουργία του 

υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Υπηρεσία. 

Βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι ότι ο Δήμος  όχι μόνον παρουσιάζει 

τις τελευταίες δεκαετίες έντονη ανάπτυξη με αποτέλεσμα την αύξηση της 

κατανάλωσης του νερού αλλά αυτή η τάση προβλέπεται να επιταχυνθεί στην 

ευρύτερη περιοχή του Νομού κυρίως λόγω της ήπιας Τουριστικής ανάπτυξης σε 

συνδυασμό με την επιδείνωση των κλιματολογικών φαινομένων.  

Το αντικείμενο της Πράξης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει ένα (1) 

σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που 

αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

 Πενήντα (50) ΤΣΕ  του Εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης του Δήμου  

 Δεκαεπτά (17) Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας (ΣΕΠ) μέτρησης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στο δίκτυο Ύδρευσης εντός των εσωτερικών δικτύων 

διανομής της πόλης  

 Πέντε (5) ΤΣΥ υφιστάμενοι σταθμοί του Υδραγωγείου της πόλης που 

αναβαθμίζονται 

 Τέσσερις (4) Αναμεταδότες ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ των ΤΣΕ - ΚΣΕ 

 Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) στην πόλη των Χανίων 

 Ένας (1) Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (ΠΣΕ) στα κεντρικά γραφεία της 

ΔΕΥΑΧ 

 Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ) 

Ο ΚΣΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα & εφαρμογές : 

Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA 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, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, τον έλεγχο 
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ποιότητας του νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη 

χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και 

κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. 

Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και 

λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών 

τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο τη βελτίωση της τροφοδοσίας του 

Δήμου, την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης και ανάλυσης εναλλακτικών λύσεων 

με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης. 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ 

Το αντικείμενο της πράξης είναι η «Τηλεμετρία και τηλεέλεγχος διαρροών σε νέα 

δίκτυα ύδρευσης, επέκταση αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς 

και αναβάθμιση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA) 

του Δήμου Χανίων». Η ενταγμένη πράξη περιλαμβάνει το σύνολο της Γεωγραφικής 

αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ με βάση τη νέα Διοικητική Διαίρεση όπως 

προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ όπου το υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε. 

ΧΑΝΙΩΝ θα εκσυγχρονισθεί και θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις Δημοτικές 

Ενότητες ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και της 

ΘΕΡΙΣΣΟΥ. Αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

Α. ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

- Λεπτομερής  Σχεδιασμός του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

-Εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, 

προωθητικών συγκροτημάτων, Δεξαμενών και κύριων εισόδων νερού στις Δ.Ε. 

Ν.Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και της Δ.Ε. Θερίσου  - που δεν 

περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας - ώστε να εφαρμοσθεί ο 

Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.  

-Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των 

δευτερευουσών Δεξαμενών των Δ.Ε. του Δήμου Χανίων όπου σε συνδυασμό με τα 

μετρητικά όργανα των ΤΣ  θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και 

διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Περιλαμβάνονται συνολικά 50 νέες 

εγκαταστάσεις ήτοι 5 φρεάτια διασύνδεσης δικτύων, 33 Δεξαμενές και 12 Γεωτρήσεις 

και Αντλιοστάσια (και πιεστικά) στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Η κατηγορία 

αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ ή ΤΣΥ ή ΤΣΕ 

(Τοπικοί Σταθμοί Ύδρευσης ή Ελέγχου). Μέρος των εγκαταστάσεων αυτών θα 

χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ.  
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Δεν συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις οι εγκαταστάσεις Ύδρευσης της ορεινής  Δ.Ε. 

Κεραμιών   (1 Γεώτρηση, 4 Αντλιοστάσια και 9 μικρές Δεξαμενές) που αποτελούν 

ενιαίο ξεχωριστό  δίκτυο υδροδότησης (που καλύπτει μικρή πληθυσμιακά ομάδα), ο 

έλεγχος των οποίων θα γίνει αργότερα με την τοποθέτηση GSM modem  και 

υδρομετρητών σε κάθε εγκατάσταση. Το  κόστος θα καλυφθεί κατά την υλοποίηση 

από την ΔΕΥΑ Χανίων. 

Επίσης (για λόγους μείωσης του συνολικού προϋπολογισμού) σε 15  εγκαταστάσεις 

της Δ.Ε. Θερίσου που εξυπηρετούν  μικρό πληθυσμό, θα εγκατασταθούν  μόνο 

μετρητικές διατάξεις που να επιτρέπουν τον υπολογισμό του συνολικού  Υδατικού 

Ισοζυγίου. 

-Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης 

(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, τη 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. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι 

εφικτή μέσω Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου  (ΠΣΕ) και Φορητού Σταθμού Ελέγχου 

(ΦΣΕ) τύπου laptop.  

Β. ΜΗ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Θεωρήθηκε απαραίτητο μια σειρά ΤΣΕ  (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) και ΣΕΠ (Σταθμοί 

Ελέγχου Ποιότητας) υφιστάμενου συστήματος τηλεμετρίας, που είχαν υλοποιηθεί  το 

1998, να αναβαθμισθούν και να εκσυγχρονισθούν. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν 

να διαχωριστούν τεχνικά και να υλοποιηθούν από άλλο ανάδοχο,  με διαφορετική  

τεχνολογία και λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών. 

Το κόστος υλοποίησης των δράσεων αυτών θα καλυφθεί από τη ΔΕΥΑ Χανίων (ίδιοι 

πόροι) και συγκεκριμένα είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί: 

- Ο εκσυγχρονισμός των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου της υδροδότησης της πόλης 

των Χανιών με σύγχρονα συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας. 

Περιλαμβάνονται πέντε (5) εγκαταστάσεις οι οποίες επίσης κωδικοποιούνται ως ΤΣΕ 

(Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) αλλά με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί).  

- Αναβάθμιση και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων του 

εσωτερικού δικτύου διανομής νερού της πόλης των Χανίων με στόχο τον έλεγχο του 

πόσιμου νερού στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης των Χανίων. Οι τηλεμετρικοί αυτοί 

σταθμοί τοποθετούνται εντός φρεατίων και μετρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
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Περιλαμβάνονται συνολικά δεκαεπτά (17) εγκαταστάσεις. Η κατηγορία αυτών των 

εγκαταστάσεων επίσης κωδικοποιείται ως ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) αλλά με 

τον χαρακτηρισμό ΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας). Η προμήθεια θα περιλαμβάνει 

τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τους ελέγχους λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, 

ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στον χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την 

εκφόρτωση και αποθήκευση στον χώρο αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την 

κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του 

εξοπλισμού που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και τις απαιτούμενες 

εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.  

1.2 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Σε όλη την Τεχνική Περιγραφή θα ακολουθήσουν οι εξής συντομογραφίες: 

 (ΚΣΕ)  Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Οι Κεντρικές εγκαταστάσεις του 

Συστήματος Τηλεμετρίας δηλ. Η/Υ, οθόνες, Server κ.λπ.) σε αίθουσα της 

ΔΕΥΑΧ στην πόλη των Χανίων στις δεξαμενές Αγ. Ιωάννη. Από τον ΚΣΕ θα 

υπάρχει η δυνατότητα Τηλεεποπτείας και Τηλεχειρισμού του συνόλου των 

εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου 

 (ΠΣΕ) Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (Η Περιφερειακή εγκατάσταση του 

Συστήματος Τηλεμετρίας δηλ. Η/Υ, οθόνες, laptop κ.λπ.) σε αίθουσα της 

ΔΕΥΑΧ στα κεντρικά γραφεία στις Μουρνιές. Από τον ΠΣΕ θα υπάρχει η 

δυνατότητα Τηλεεποπτείας και Τηλεχειρισμού του συνόλου των 

εγκαταστάσεων Ύδρευσης  

 (ΦΣΕ) Φορητός Σταθμός Ελέγχου (τύπος Laptop PC, διασυνδεδεμένος στο 

INTRANET της ΔΕΥΑΧ μέσω modem) και δυνατότητα Τηλεεποπτείας και 

Τηλεχειρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου 

 (ΤΣΕ) Τοπικός Σταθμός Ύδρευσης (Σταθμός δικτύου Τροφοδοσίας της πόλης 

- ή κεφαλή δικτύου - πλήρως λειτουργικά αυτοματοποιημένος) π.χ. 

Δεξαμενές, Γεωτρήσεις κ.λπ. 

 (ΤΣΕ/ΣΕΠ) Τοπικός Σταθμός Ελέγχου & Ποιότητας Παραμέτρων Δικτύου 

(Σταθμός εσωτερικού δικτύου Τροφοδοσίας της πόλης πλήρως λειτουργικά 

αυτοματοποιημένος) 



 
 

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 12 
 

 (ΤΣΥ) Τοπικός Σταθμός Ύδρευσης  (Σταθμός εξωτερικού δικτύου 

Τροφοδοσίας της πόλης ο οποίος αναβαθμίζεται με σύγχρονης τεχνολογίας 

SCADA) 

 (INTRANET της ΔΕΥΑΧ) Το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων είτε ασύρματα είτε 

ενσύρματα και αφορά:   

 Το ιδιωτικό ασύρματο δίκτυο διασύνδεσης των ΤΣΕ, ΣΕΠ με τους ΚΣΕ 

και ΠΣΕ  

 Το τοπικό δίκτυο διασύνδεσης Η/Υ, Εξυπηρετητών(server) και PLC 

στις Κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ 

 Το δίκτυο διασύνδεσης των ΦΣΕ με τον ΚΣΕ μέσω Internet Service 

Provider 

 Το δίκτυο διασύνδεσης πάσης φύσεως Η/Υ και PLC της ΔΕΥΑΧ μέσω 

των ως ανωτέρω δικτύων και μέσω απευθείας διασύνδεσης μέσω 

modem. 

 (PLC) Programmable Logic Controller. Η βιομηχανική μονάδα συλλογής 

δεδομένων και αυτοματοποίησης ενός Τοπικού Σταθμού (ΤΣ ή/ και ΤΣΔ)   

 (Data logger)  Όργανο καταγραφής δεδομένων με δυνατότητες αποθήκευσης 

και επεξεργασίας δεδομένων  και προγραμματισμού 

1.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του Δήμου  και 

αναδόχου, καθώς και ο καταμερισμός εργασιών, ο οποίος έχει ως εξής:  

Α. Εργασίες Αναδόχου ανά Ενότητα  

Ο ανάδοχος της πράξης θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες (κατά την 

αρχική εγκατάσταση), όπως αυτές αναλύονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν 

στα επόμενα κεφάλαια: 

 Λεπτομερή σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος 

 Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ΤΣΕ/(αναβάθμιση) ΤΣΕ 

 Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) 

των ΚΣΕ, ΠΣΕ, ΦΣΕ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών και επεξεργασία 

των σχετικών αιτήσεων που χρειάζονται, καθώς και προμήθεια και έκδοση  

σχετικών αδειών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων) για ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 (και 
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Ν.Δ. 1244/1972) και τους νέους νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης που 

διέπουν τη διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα 

 Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και 

διαχείρισης που περιλαμβάνει : 

 Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος (system software) 

 Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ, ΠΣΕ και ΦΣΕ και 

λογισμικό των τοπικών σταθμών ελέγχου 

 Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό  τηλεελέγχου-

τηλεχειρισμού, λογισμικό επικοινωνιών, ποιότητας νερού, διαχείρισης 

ενέργειας, ισοζυγίου νερού, μετεωρολογικών παραμέτρων και 

συντήρησης) 

 Ολοκληρωμένη διαμόρφωση υδραυλικού μοντέλου της ευρύτερης 

περιοχής του Δήμου   

 Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

βαθμονόμησης του υδραυλικού μοντέλου 

 Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος της παρούσης προμήθειας και 

καλωδίωση για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού των τοπικών 

σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, της γείωσης και της προστασίας από 

υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα 

φάση του έργου τόσο για τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια 

υλικών, οργάνων και εξοπλισμού όσο και για τη σύνδεση με τα υφιστάμενα ή 

προς τοποθέτηση με άλλους εργολάβους όργανα και εξοπλισμό 

 Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη συνέχεια (μετρητές 

στάθμης,  παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας,  κ.λπ.). 

 Μετατροπές σε ηλεκτρικές όπου απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου 

που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. Ειδικά για 

την εγκατάσταση των μετρητών παροχής όπου  απαιτούνται μετατροπές στις 

υδραυλικές εγκαταστάσεις αυτές θα γίνουν από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ βάσει των 

προδιαγραφών που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος στη φάση της Περιγραφής 

Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει εκείνη την Τεχνική λύση 

εγκατάστασης που θα έχει το μικρότερο κόστος για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

 Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου 

 Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 
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 Παράδοση σχεδίων 

 Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης 

 Παράδοση τεκμηρίωσης 

 Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση 

του συστήματος 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Β. Προαπαιτούμενες εργασίες/παροχές από Φορέα (ΔΕΥΑ)  

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

εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται 

-Τα έργα  που σχετίζονται με τη διάνοιξη νέων φρεατίων (χωματουργικά, έργα 

Πολιτικού Μηχανικού κ.λπ.), την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών Ύδρευσης για την 

τυχόν αναγκαία τροποποίηση τους στην εγκατάσταση των οργάνων της παρούσης 

-Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτηριακών χώρων για τους ΤΣΕ και 

ΚΣΕ/ΠΣΕ 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ -ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Ο Δήμος Χανίων είναι Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Προέκυψε από τη συνένωση των πρώην 

Δήμων (νυν δημοτικών ενοτήτων) Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, 

Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων - και έχει ως έδρα τα Χανιά. 

Συνορεύει στα δυτικά με τον Δήμο Πλατανιά, στα νότια με τον Δήμο Σφακίων και στα 

ανατολικά με τον Δήμο Αποκορώνου, ενώ ολόκληρη η βόρεια και δυτική πλευρά του 

βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος. Η συνολική έκταση του νέου Δήμου ανέρχεται σε 

356,12 τ.χλμ.. 
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2.1 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Δήμος Χανίων, με τη νέα του διοικητική δομή, αποτελείται από έντεκα (11) 

Δημοτικές Κοινότητες και δεκαπέντε (15) Τοπικές Κοινότητες, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 
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Η Δημοτική Ενότητα Χανίων, αποτελεί μια παραθαλάσσια χωρική ενότητα που 

βρίσκεται στα βόρεια του νομού Χανίων η οποία σύμφωνα με την απογραφή του 

2011, έχει συνολικά 53.910 κατοίκους και έκταση 12.564 στρέμματα. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δημοτική Ενότητα Χανίων - 

η οποία ταυτίζεται πλέον με τα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Χανίων – 

αποτελείται από μία Δημοτική Κοινότητα: αυτή των Χανίων. Τα Χανιά αποτελούν το 

διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό και επικοινωνιακό κέντρο όχι μόνο του Δήμου αλλά 

ολόκληρου του Νομού, που φέρει το ίδιο όνομα, και αποτελούν τη δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη του νησιού μετά το Ηράκλειο. 

Στα νότια της πόλης των Χανίων βρίσκονται οι συνοικίες της δεξαμενής, όπου 

διεξήχθησαν πολύ σκληρές μάχες το 1941, ο Αϊ Γιάννης και ο Κουμπές, όπου 

βρίσκονται τούρκικοι κουμπέδες (ταφικά μνημεία). Άλλες συνοικίες της πόλης είναι τα 

Λενταριανά, το Βαρούσι, τα Παχιανά Στα αξιοθέατα της πόλης των Χανίων, μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνονται: 

• Η Παλαιά πόλη και το Ενετικό Λιμάνι 

• Το Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) 

• Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης (στο ενετικό λιμάνι) 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (St. Francesco) 

• Η Καθολική Εκκλησία 

• Το Φρούριο Φιρκά 

• Η Συλλογή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

• Η Οικία του Ελ. Βενιζέλου (Χαλέπα) 

• Το Πολεμικό Μουσείο 

• Το Λαογραφικό Μουσείο Χανίων 

• Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 

• Το Κέντρο Κρητικού Δικαίου 

• Η Δημοτική Πινακοθήκη 

• Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) 

• Ο Φιλολογικός Σύλλογος «ο Χρυσόστομος» κ.α. 

Όσον αφορά την οικονομία των Χανίων, αυτή βασίζεται στη δυναμική ανάπτυξη του 

τουρισμού και της γεωργίας, αφού στους δύο αυτούς τομείς εμφανίζονται συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Η ανάπτυξη αυτών των τομέων οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό κλίμα, 

καθώς και τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που διαθέτει η πόλη. 

Η Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ακρωτηρίου αποτελεί το μεγαλύτερο ακρωτήριο του 

νομού Χανίων. Εκτείνεται στα βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων και συνιστά 
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κατεξοχήν παραθαλάσσια περιοχή, ενώ γειτνιάζει στα νοτιοδυτικά με τη Δημοτική 

Ενότητα Σούδας. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Ακρωτηρίου 

αποτελείται από δύο Δημοτικές Κοινότητες και τρεις Τοπικές Κοινότητες οι οποίες 

είναι: 

• η Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου, (Πληθ. 3003 κατ., απογραφή 2011) 

• η Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών, (Πληθ. 8620 κατ., απογραφή 2011) 

• η Τοπική Κοινότητα Μουζουρά, (Πληθ. 268 κατ., απογραφή 2011) 

• η Τοπική Κοινότητα Στερνών (Πληθ. 943 κατ., απογραφή 2011) 

• η Τοπική Κοινότητα Χορδακίου. (Πληθ. 266 κατ., απογραφή 2011) 

Η Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου βρίσκεται στο βορειανατολικό τμήμα του 

Νομού Χανίων και αποτελεί γεωγραφικά κεντροβαρική περιοχή μέσα στα όρια του 

Δήμου Χανίων καταλαμβάνοντας μία έκταση περίπου 18.800 στρεμμάτων. Συνορεύει 

στο βόρειο τμήμα της με τη Δ.Ε. Χανίων στο ύψος περίπου της Χρυσοπηγής, ενώ 

νότια εκτείνεται έως τους ορεινούς όγκους της Δ.Ε. Κεραμιών, στο ύψος της 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Από δυτικά συνορεύει με τη Δ.Ε. Θερίσου και 

ανατολικά με τη Δημοτική Ενότητα Σούδας. 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου 

Βενιζέλου αποτελείται από δύο Δημοτικές Κοινότητες: τη Δημοτική Κοινότητα 

Μουρνιών και τη Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου 

• Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών (Πληθ. 7.614 κατ., απογραφή 2011) 

• Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου (Πληθ. 5.531 κατ., απογραφή 2011) 

Η περιοχή – στην οποία διαμένουν 13.145 μόνιμοι κάτοικοι (απογραφή 2011)- 

χαρακτηρίζεται από έντονες μορφολογικές αντιθέσεις και παρουσιάζει τοπία 

εξαιρετικού φυσικού κάλλους, πολλά από τα οποία προσφέρουν πανοραμική θέα 

προς το Ακρωτήρι, τους κόλπους των Χανίων και της Σούδας αλλά και την πόλη των 

Χανίων. Η εγγύτητα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου από την πόλη 

των Χανίων έχει καταστήσει την περιοχή πόλο αστικοποίησης αλλά και έλξης 

πολυάριθμων ντόπιων και ξένων περιηγητών που έρχονται να επισκεφθούν τα 

αξιοθέατα και τα μνημεία της περιοχής. 

Η Δημοτική Ενότητα Θερίσου βρίσκεται στα βόρεια του νομού Χανίων και νοτιοδυτικά 

της πόλης των Χανίων. Συνορεύει με τις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου 

και Κεραμιών καθώς επίσης με τον Δήμο Πλατανιά αλλά και τον Δήμο Σφακίων. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η Δ.Ε. είχε συνολικά 8.596 κατοίκους και 

έκταση 74.106 στρέμματα. 
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Έπειτα από την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Θερίσου 

αποτελείται πλέον από δύο Δημοτικές Κοινότητες: των Περιβολίων και του 

Βαμβακόπουλου καθώς και από τρεις Τοπικές Κοινότητες: της Αγυιάς, του 

Βαρυπέτρου και του Θερίσου. 

• Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων (Πληθ. 3.986 κατ., απογραφή 2011) 

• Δημοτική Κοινότητα Βαμβακόπουλου (Πληθ. 2.300 κατ., απογραφή 2011), 

• Τοπική Κοινότητα της Αγυιάς (Πληθ. 590 κατ., απογραφή 2011), 

• Τοπική Κοινότητα Βαρυπέτρου (Πληθ. 1.607 κατ., απογραφή 2011) και 

• Τοπική Κοινότητα Θερίσου (Πληθ. 113 κατ., απογραφή 2011) 

Η Δημοτική Ενότητα Κεραμιών (δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο της 

πράξης) βρίσκεται στα βόρεια και ανατολικά του νομού Χανίων, στους βόρειους 

πρόποδες των Λευκών Ορέων. Εκτείνεται στα νότια της πόλης των Χανίων και 

συνιστά κατεξοχήν ορεινή περιοχή - σε μεγάλα τμήματα της οποίας επικρατούν οι 

χαρακτηριστικοί γεωμορφολογικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί - με συνολική έκταση 

89.722 στρέμματα. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Κεραμιών αποτελείται 

από τις ακόλουθες έξι Τοπικές Κοινότητες: 

• Τοπική Κοινότητα Δρακώνας, (Πληθ. 60 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Κάμπων, (Πληθ. 92 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Κοντόπουλων, (Πληθ. 204 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Μαλάξας, (Πληθ. 115 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Παπαδιανών(Πληθ. 186 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Πλατυβόλας (Πληθ. 21 κατ., απογραφή 2011) 

Η Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Νομού 

Χανίων και εκτείνεται από το δυτικό άκρο της πόλης των Χανίων έως και τον Δήμο 

Πλατανιά με τον οποίο συνορεύει. 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", και μετά την απογραφή του 

έτους 2011 η Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας αποτελείται πλέον από τρεις Δημοτικές Κοινότητες 

και μία Τοπική Κοινότητα: τη Δημοτική Κοινότητα Γαλατά, τη Δημοτική Κοινότητα 

Δαράτσου, τη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και την Τοπική Κοινότητα Σταλού. 

• Δημοτική Κοινότητα Γαλατά, (Πληθ. 3.166 κατ., απογραφή 2011) 

• Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου, (Πληθ. 4.732 κατ., απογραφή 2011) 

• Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, (Πληθ. 2.005 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Σταλού (Πληθ. 868 κατ., απογραφή 2011) 
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Η Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας χαρακτηρίζεται ως παραθαλάσσια περιοχή, κατ' εξοχήν 

τουριστική, με 12,5 χιλιόμετρα πανέμορφες παραλίες και μόνιμο πληθυσμό 10.771 

κατοίκους (απογραφή 2011) που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολλαπλασιάζεται 

με την παρουσία Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. 

Η Δημοτική Ενότητα Σούδας είναι μια παραλιακή ενότητα που χωροθετείται βόρεια 

του Νομού Χανίων με συνολική έκταση 22.007 στρέμματα καταλαμβάνοντας 

ολόκληρο το νοτιοδυτικό τμήμα του όρμου της Σούδας. Συνορεύει βορειοανατολικά 

με τη Δ.Ε. Ακρωτηρίου, βορειοδυτικά με τη Δ.Ε. και την πόλη των Χανίων, από τα 

δυτικά με τη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου και από τα νότια με τη Δ.Ε. Κεραμιών. Ο 

μόνιμος πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (πρώην ΕΣΥΕ) (2011) ανέρχεται σε 8.442 κατοίκους. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", η Δ.Ε. Σούδας αποτελείται 

πλέον από μία Δημοτική Κοινότητα, αυτή της Σούδας και από δύο Τοπικές 

Κοινότητες, αυτές των Τσικαλαριών και της Απτέρας. 

• Δημοτική Ενότητα Σούδας (Πληθ. 6.418 κατ., απογραφή 2011) 

• Τοπική Κοινότητα Τσικαλαριών (Πληθ. 1.545 κατ., απογραφή 2011)  

• Τοπική Κοινότητα Απτέρας (Πληθ. 479 κατ., απογραφή 2011) 

Η Δ.Ε. Σούδας με την ευρύτερη περιοχή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου – εξόδου για 

τον Δήμο Χανίων και ουσιαστικά συνιστά σημαντικό κυκλοφοριακό κόμβο. Διαμέσου 

της Δ.Ε. Σούδας πραγματοποιείται η σύνδεση με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης 

(ΒΟΑΚ), με το Λιμάνι της Σούδας την κύρια πύλη εισόδου στον Νομό από θαλάσσης, 

καθώς επίσης και με το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» το οποίο αποτελεί 

τη βασική πύλη εισόδου στον Νομό από αέρος. Επιπλέον, η Σούδα αποτελεί οδική 

πύλη εισόδου της πόλης των Χανίων από τα Δυτικά. 

Ειδικά για το λιμάνι της Σούδας – το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο φυσικό λιμάνι της 

Μεσογείου – πολλαπλών χρήσεων (επιβατική, τουριστική, ναυταθλητική, 

εκπαιδευτική και αλιευτική), αξίζει να επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσεται διαρκώς αποτελώντας σταυροδρόμι των σημαντικότερων θαλάσσιων 

οδών, και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπορική, τουριστική και οικονομική 

ανάπτυξη του Δήμου αλλά και του Νομού Χανίων. Καθημερινά μέσω αυτού 

διακινούνται χιλιάδες επιβάτες, οχήματα, καθώς και πάσης φύσεως εμπορεύματα 

(αγροτικά, κτηνοτροφικά, κ.α.).  

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως η Δ.Ε. Σούδας αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης 

γεωστρατηγικής και πολιτικής σημασίας δεδομένου ότι στον κόλπο της Σούδας – 

αλλά και στο Ακρωτήρι με το οποίο γειτνιάζει - φιλοξενούνται σημαντικές 
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στρατιωτικές εγκαταστάσεις τόσο εθνικού χαρακτήρα όπως ο Ναύσταθμος Κρήτης – 

ο οποίος έχει καταξιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αμυντικούς 

σχηματισμούς της χώρας με υψηλού επιπέδου επισκευαστικές, εφοδιαστικές και 

διοικητικής μέριμνας υπηρεσίες που προσφέρει, όχι μόνο στις Ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις, αλλά και στις συμμαχικές - και η Ελληνική Ναυτική Βάση της Σούδας, όσο 

και υπερεθνικού χαρακτήρα όπως η Αμερικανική ναυτική βάση ευκολίας και η 

ναυτική βάση του ΝΑΤΟ. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω ο Δήμος Χανίων χωρίζεται σε επτά Δημοτικές 

Ενότητες με την παρακάτω πληθυσμιακή κατανομή: 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 53.910 

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13.100 

Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13.145 

Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 8.596 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 678 

Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 10.771 

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 8.442 

ΣΥΝΟΛΟ 108.642 

Ενώ μέχρι λίγα χρόνια πριν, τα νερά των πηγών Αγυιάς επαρκούσαν όλο το χρόνο 

για την υδροδότηση των Χανίων καθώς και των δήμων και κοινοτήτων γύρω από τα 

Χανιά, σήμερα ανάλογα με την ξηρασία, η τροφοδοσία για λιγότερους ή 

περισσότερους μήνες μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου πραγματοποιείται αναγκαστικά 

τόσο από τις γεωτρήσεις όσο και από τον ΟΑΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης). 

Λαμβάνοντας υπόψη και το ότι ο Δήμος αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους 

τουριστικούς πόλους της Κρήτης, τριπλασιάζοντας κατ' ελάχιστον τη ζήτηση πόσιμου 

νερού τους θερινούς μήνες (που λόγω χωροθέτησης της Κρήτης πλησιάζουν τους 6 

μήνες), το γεγονός της λειψυδρίας επιτείνεται. 

Επιβάλλεται λοιπόν, να ενισχυθούν οι έξυπνοι τρόποι διαχείρισης της 

υφιστάμενης υδροδότησης στο σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου, ώστε να 

επανέλθει η ανεξαρτησία υδροδότησης του από ιδίους πόρους, αλλά και να 

εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια από την συντονισμένη χρήση αντλητικών 

και τροφοδοτικών συστημάτων. 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το πεδίο εφαρμογής του έργου αποτελούν οι Δ.Ε. και η πόλη των Χανίων (Δ.Ε. 

Χανίων) η οποία βρίσκεται στον ομώνυμο Νομό και αποτελεί την πρωτεύουσα του 

Νομού με 55.000 περίπου μόνιμους κατοίκους και οι λοιπές Δ.Ε. του Δήμου με 

περίπου 61.000 κατοίκους σε σύνολο 150.000 κατοίκων του Νομού. Ο αριθμός των 

εξυπηρετούμενων καταναλωτών (υδρομέτρων), ανέρχεται σε 33.700 μόνο για την 

Δ.Ε. Χανίων και 64.000 για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου μας. 

Η πόλη των Χανίων υδροδοτείται κατά ένα μέρος από τις πηγές Αγυιάς και  τις 

γεωτρήσεις της Αγυιάς με έργα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ και κατά ένα άλλο από το 

υδροδοτικό σύστημα του Ο.Α.Κ. (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης). Για να καλύψει τις 

ανάγκες των καταναλωτών της η ΔΕΥΑΧ αντλεί περίπου 8.930.000 m3 νερό ετησίως. 

Υδροδοτεί και μεγάλο μέρος των πρώην γειτονικών Δήμων ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ,  

Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΩΝ (εκτός φυσικού αντικειμένου) και 

ΘΕΡΙΣΣΟΥ. 

Οι υπολειπόμενες αναγκαίες ποσότητες νερού  περίπου 6.000.000 m3 

προμηθεύονται από τον Ο.Α.Κ. (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης). 

3.2 ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΚ 

Το σύστημα του ΟΑΚ περιλαμβάνει τα εξής έργα : 

-Τον αγωγό Μεσκλών - Μυλωνιανών διαμέτρου 1000 mm, που μεταφέρει τα νερά 

των πηγών Μεσκλών με βαρύτητα μέχρι τις δεξαμενές στα Μυλωνιανά. 

-Τις δεξαμενές Μυλωνιανών που τροφοδοτούνται από τις πηγές Μεσκλών και από 6 

γεωτρήσεις στην περιοχή Μυλωνιανών. 

-Τον αγωγό Μυλωνιανών - Αγυιάς διαμέτρου 700 mm, που τροφοδοτεί τρείς 

κοινότητες (Γαλατάς, Πλατανιάς και Πατελάρι) και το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ στην 

Αγυιά. 

-Τον αγωγό Μυλωνιανών - Τσικαλαριών διαμέτρου 1200 mm που αρχίζει από την 

δεξαμενή Μυλωνιανών και καταλήγει στην δεξαμενή Τσικαλαριών. 

-Τις δεξαμενές Περιβολίων, Μουρνιών και Νεροκούρου που έχουν κατασκευαστεί 

κατά μήκος του αγωγού Μυλωνιανών - Τσικαλαριών. 

Μετά τα Τσικαλαριά το νερό οδηγείται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο του Ακρωτηρίου 

και από εκεί καταθλίβεται στις δεξαμενές Ακρωτηρίου στις Κορακιές από όπου 

υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου. 
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Ο ΟΑΚ τροφοδοτεί μέσω του δικτύου του από Αγυιά τις δεξαμενές του πρώην Δήμου 

Ν. Κυδωνίας όπου υδροδοτούνται οι κοινότητες του πρώην Δήμου. 

Με τα παραπάνω έργα, ο ΟΑΚ εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών 

Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου και την ύδρευση άλλων δήμων του Νομού Χανίων 

που βρίσκονται εκτός των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ. 

Ο ΟΑΚ εκμεταλλεύεται τα νερά των πηγών στα Μεσκλά κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις 

στα Μυλωνιανά αντλώντας από τον υδροφορέα Αγυιάς - Μυλωνιανών. 

Η εκμετάλλευση από τον ΟΑΚ κατά το χειμώνα μόνο των νερών από τις πηγές 

Μεσκλών, επέτρεπε στην πρώην ΔΕΥΑΧ να υδροδοτείται απρόσκοπτα και 

αποκλειστικά από τις πηγές Αγυιάς κατά τους χειμερινούς μήνες. Κατά τους θερινούς 

μήνες όμως, η παροχή των πηγών της Αγυιάς μειώνεται λόγω και των αντλήσεων 

από τις γεωτρήσεις του ΟΑΚ στον ίδιο υδροφορέα στα Μυλωνιανά, με συνέπεια η 

ΔΕΥΑΧ να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί νερό αρχικά από τις νέες γεωτρήσεις 

που κατασκεύασε στον χώρο της των πηγών Αγυιάς και στη συνέχεια αν απαιτείται 

να αγοράζει πρόσθετες ποσότητες από τον ΟΑΚ. 

3.3 ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΥΑΧ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚO ΥΔΡΑΓΩΓΕIΟ 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της πόλης των Χανίων περιλαμβάνει: 

-Αντλιοστάσιο και Γεωτρήσεις Αγυιάς και Κόμβος Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΚ 

στην Αγυιά 

-Κόμβο Διασύνδεσης με το δίκτυο του ΟΑΚ στα Περιβόλια 

-Κόμβο διασύνδεσης με δεξαμενές Βαντέ και δεξαμενές Μουρνιών στην θέση Βαντέ 

Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ανήκουν οι παρακάτω αγωγοί: 

-Ένας αγωγός διαμέτρου 800 mm, μήκους 8 Km (Χαλύβδινος) μέσω του οποίου το 

νερό μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 

40 m, στις 3 κύριες σκεπασμένες δεξαμενές του Βαντέ, δυο δεξαμενές σε υψόμετρο 

102 m, και μια σε υψόμετρο 92 m με μια μέση ημερήσια παροχή 831 m3/h 

-Ένας καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 350 mm (Χυτοσιδηρός) μέσω του οποίου το 

νερό μεταφέρεται από το Αντλιοστάσιο της Αγυιάς απ' ευθείας σε ένα τμήμα της 

πόλης (Παχιανά - Νέα Χώρα) με μέση ημερήσια παροχή 275 m3/h. Ο αγωγός αυτός 

φτάνει μέχρι τη Δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη. Επιπλέον τροφοδοτείται με νερό που 

φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ. Ο αγωγός έχει μήκους 10.100 m 
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-Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Περιβολίων - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 

mm και μήκους 1.065 m 

-Δυο χαλύβδινοι αγωγοί προσαγωγής Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Βαντέ, διαμέτρου 

500 mm και μήκους 329 m 

-Χαλύβδινος αγωγός απαγωγής Δεξαμενής Βαντέ - Κόμβου Βαντέ, διαμέτρου 700 

mm και μήκους 329 m 

-Χαλύβδινος αγωγός βαρύτητας Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη, διαμέτρου 

700 mm και μήκους 6.700 m 

Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καταλήγει στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που είναι η 

κεντρική δεξαμενή της πόλης. Στη θέση της δεξαμενής Αγίου Ιωάννη υπάρχει το 

αντλιοστάσιο από το οποίο εκκινούν οι εξής καταθλιπτικοί αγωγοί: 

-Ο Φ250 ο οποίος καταλήγει στην δεξαμενή Γιουρμέτη, η οποία τροφοδοτεί την 

περιοχή Γιουρμέτη και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών μέσω της δεξαμενής 

των Εργατικών Κατοικιών 

-Ο Φ350 ο οποίος καταλήγει στη δεξαμενή Ασυρμάτου η οποία με τη σειρά της 

τροφοδοτεί τη δεξαμενή Αγίου Ματθαίου και τις εξής περιοχές: Πολυτεχνείο - 

Πολυκλαδικό - Τάφοι Βενιζέλου Μόντε Βάρδια - ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία Ακρωτήρι - 

Αγίου Ματθαίου - Νεράιδα 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας περιλαμβάνει: 

-Αγωγό Φ 315 από PE και μήκους περίπου 4,5 Km από τον χώρο του αντλιοστασίου 

Αγυιάς o οποίος καταλήγει στη δεξαμενή Κάτω Σταλού (Δεξαμενή Κούκου), η οποία 

τροφοδοτεί την περιοχή Σταλού, και έχει διακλάδωση προς Αγ. Μαρίνα 

-Αγωγό Φ 160 από PE και μήκους περίπου 1,9 Km από τον ανωτέρω αγωγό έως τη 

δεξαμενή της Αγ. Μαρίνας οποία τροφοδοτεί την περιοχή της Αγ. Μαρίνας 

-Αγωγό χαλύβδινο διαμ. Φ200 και μήκους περίπου 3,8 Km από τον χώρο του 

αντλιοστασίου Αγυιάς o οποίος καταλήγει στη δεξαμενή του πάνω Γάλατα η οποία 

τροφοδοτεί την περιοχή Γαλατά, και τροφοδοτεί την δεξαμενή του κάτω Γαλατά 

-Αγωγό χαλύβδινο διαμ. Φ200 και μήκους περίπου 400 μ.. από αγωγό του ΟΑΚ o 

οποίος καταλήγει στη δεξαμενή του Δαράτσου η οποία τροφοδοτεί την περιοχή 

Δαράτσου, Παρηγοριάς, Αγ. Αποστόλων 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου περιλαμβάνει: 

-Τη δημοτική ενότητα η οποία δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και 

περιορίζεται στη διασύνδεση με τον ΟΑΚ της δεξαμενής Μουρνιών με τον αγωγό του 

ΟΑΚ διαμ. Φ 150 και μήκους 50 μ. 
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-Αγωγό χαλύβδινο διαμ. Φ 200 και μήκους περίπου 20 μ. από αγωγό του ΟΑΚ και το 

τοπικό αντλιοστάσιο o οποίος καταλήγει στη δεξαμενή του Νεροκούρου η οποία 

τροφοδοτεί την περιοχή Νεροκούρου  

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Σούδας περιλαμβάνει: 

- Τη  δημοτική ενότητα η οποία δεν έχει αξιόλογο μήκος εξωτερικού υδραγωγείου και 

περιορίζεται σε 2 θέσεις διασύνδεσης των αγωγών με αγωγούς του ΟΑΚ 

Υπάρχουν αγωγοί που ξεκινούν από την δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και καταλήγουν 

στη  δημοτική ενότητα από PE διαμετρών Φ200 και Φ160 μήκους 2.600 μ. έκαστος 

και θα αποτελούν εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας της περιοχής. 

Το Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου περιλαμβάνει: 

-Αγωγό Φ 500 χαλύβδινο από την κεντρική Δεξαμενή Ακρωτηρίου για μήκος περίπου 

1 Km που διακλαδίζεται σε δυο κλάδους. Ο πρώτος είναι Φ 315 PE και μήκος 830 μ. 

που καταλήγει στη δεξαμενή Κουνουπιδιανών. Υπάρχει και ένας αγωγός Φ 160 από 

PVC μήκους 1,7 Km που συνδέει τις δυο δεξαμενές σε διαφορετική διαδρομή. Η 

δεξαμενή Κουνουπιδιανών τροφοδοτεί τις περιοχές Σταυρού, Χωραφακίων, Καλαθά, 

Καμπανίου, Αγ. Ονουφρίου, Κουνουπιδιανών 

Η άλλη διακλάδωση είναι αγωγός Φ 400 PE στο πρώτο τμήμα προς Στέρνες, 

σταδιακά μειώνεται η διατομή του και διαφέρει και το υλικό κατασκευής του με μήκος 

7,8 Km. Τροφοδοτεί τις δεξαμενές Αρωνίου, Στερνών, Παζινού, Μουζουρά, 

Χωρδακίου. Στη διαδρομή του δίνει στα τοπικά δίκτυα Αρωνίου, Στερνών, Πιθαρίου. 

-Αγωγό Φ 225 από PVC για μήκος περίπου 1.8 Km και στη συνέχεια Φ 225 από PE 

για 570 m και στη συνέχεια Φ 250 από PE για 3,4 Km που ξεκινά από την οποία 

τροφοδοτεί τις περιοχές Σταυρού και Χωραφακίων 

-Αγωγό Φ 140 χαλύβδινο για μήκος περίπου 70 m. που ξεκινά από τον αγωγό Φ400 

προς Στέρνες και καταλήγει στη δεξαμενή Αρωνίου, η οποία τροφοδοτεί τις περιοχές 

Καθιανών και Πιθαρίου 

-Αγωγό Φ 140 από PVC για μήκος περίπου 5.7 Km που ξεκινά από τον αγωγό Φ400 

προς Στέρνες και καταλήγει στη δεξαμενή Μουζουρά, η οποία τροφοδοτεί τις 

περιοχές Μουζουρά, Aμερ. Βάση, Καλόρουμα 

-Αγωγό Φ 110 από PVC για μήκος περίπου 2 Km και στην συνέχεια Φ125 από PE 

0,85 Km που ξεκίνα από τον αγωγό Φ400 προς Στέρνες και καταλήγει στη δεξαμενή 

Χωρδακίου με τη βοήθεια αντλιοστασίου, η οποία τροφοδοτεί τις περιοχές Χωρδάκι 

και Ριζόσκλοκο. 
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ΠΗΓEΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕIΑ ΥΔΡΟΛΗΨIΑΣ 
Τα Χανιά όπως αναφέρθηκε υδροδοτούνται από τις πηγές και γεωτρήσεις της Αγυιάς 

και από τον ΟΑΚ. 

Στην Αγυιά υπάρχουν πηγές, γεωτρήσεις και λίμνη, όπου καταλήγει η υπερχείλιση 

του υδροφορέα Αγυιάς - Μυλωνιανών. Οι πηγές Αγυιάς χρησιμοποιούνται για 

υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς και υπάρχει το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ και το 

αντλιοστάσιο του αρδευτικού έργου του Βαρυπέτρου. Σε επαφή με το αντλιοστάσιο 

της ΔΕΥΑΧ κατασκευάστηκε το αντλιοστάσιο του ΟΑΚ με σκοπό την τροφοδοσία των 

δεξαμενών Μυλωνιανών με νερά των πηγών Αγυιάς, το οποίο όμως ουδέποτε 

λειτούργησε. 

Το νερό από τις πηγές Αγυιάς συγκεντρώνεται με υδροληψίες και στη συνέχεια με 

ορθογωνικά κανάλια μήκους περίπου 150 μ. και διαστάσεων πλάτους 1,05 -1,25 και 

ύψους 2,50 μ. από μπετόν (κατασκευής 1936) οδηγείται από τις υδρομαστεύσεις 

στον θάλαμο αναρρόφησης των αντλιών. Τα κανάλια στη διαδρομή τους ανάμεσα σε 

μεγάλους ευκαλύπτους έχουν αρκετές διαρροές και δεν μπορούν να συντηρηθούν. 

Ενώ μέχρι λίγα χρόνια πριν, τα νερά των πηγών Αγυιάς επαρκούσαν όλο το χρόνο 

για την υδροδότηση των Χανίων καθώς και των δήμων και κοινοτήτων γύρω από τα 

Χανιά, σήμερα ανάλογα με την ξηρασία, η τροφοδοσία για λιγότερους ή 

περισσότερους μήνες μεταξύ Μάιου και Νοεμβρίου πραγματοποιείται και από τις 

γεωτρήσεις και από τον ΟΑΚ. Για τον σκοπό αυτό, έχει κατασκευαστεί ένα σημείο 

υδροληψίας στον κόμβο Περιβολίων, όπου ένας αγωγός διαμέτρου 700 mm της 

ΔΕΥΑΧ ενώνεται με τον αγωγό Μυλωνιανών - Τσικαλαριών διαμέτρου 1200 mm του 

ΟΑΚ. 

Επειδή ο ΟΑΚ κατά τους θερινούς μήνες και κατά την διάρκεια της ημέρας διαθέτει τα 

νερά για αρδευτικούς κυρίως σκοπούς, με συνέπεια οι παροχές να μην επαρκούν για 

την αντιμετώπιση των ημερησίων διακυμάνσεων της ζήτησης στην πόλη των Χανίων, 

η ΔΕΥΑΧ υποχρεώθηκε να κατασκευάσει δικές της δεξαμενές στη θέση Βαντέ, 1 Km 

από τον κόμβο Περιβολίων. Με αυτό τον τρόπο η πόλη τροφοδοτείται με βαρύτητα 

από τον ΟΑΚ (από τον κόμβο Περιβολίων και την δεξαμενή Βαντέ), ενώ από την 

Αγυιά η ΔΕΥΑΧ τροφοδοτεί την πόλη με άντληση. 

Ο ΟΑΚ τροφοδοτεί επίσης τη ΔΕΥΑΧ στο αντλιοστάσιο Αγυιάς, όπου ο αγωγός 

Φ700 Μυλωνιανών - Αγυιάς έχει συνδεθεί με τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς 

Φ350 και Φ500 της ΔΕΥΑΧ. 
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Αντλιοστάσιο Αγυιάς 

Το αντλιοστάσιο βρίσκεται σε υψόμετρο + 40.00 m όπου εκβάλλουν οι πηγές Αγυιάς. 

Υπάρχουν τρία αντλητικά συγκροτήματα εγκατεστημένα (το ένα εφεδρικό) παροχής 

825 m3/h το καθένα. Οι αντλίες καταθλίβουν στους δύο ωθητικούς αγωγούς α)Φ350 

απ' ευθείας στην δεξαμενή Αγ. Ιωάννη που βρίσκεται σε υψόμετρο + 59 m. και β) 

Φ800 στις δεξαμενές Βαντέ. Το μανομετρικό των αντλιών είναι 78,00 m και ο 

κινητήρας 315KW. 

Ο αριθμός των αντλιών που βρίσκονται σε λειτουργία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 

τη στάθμη του αντλούμενου νερού και την κατανάλωση. Η στάθμη του νερού στο 

φρεάτιο ελέγχεται με τρία φλοτέρ και με ένα μετρητή στάθμης τύπου υπερήχων με 

αναλογική μέτρηση. Όταν το νερό στο φρεάτιο κατέβει κάτω από μία καθορισμένη 

στάθμη, χτυπάει συναγερμός (alarm) που ειδοποιεί για τη μείωση της ποσότητας του 

νερού και αν η πτώση συνεχιστεί τότε σταματά η λειτουργία των αντλιών. 

Εντός του κτιριακού συγκροτήματος του αντλιοστασίου Αγυιάς βρίσκονται επίσης 

τρείς αντλίες παροχής 200 m3/h η καθεμία και μανομετρικού 85 m με κινητήρα 75 

KW. Οι αντλίες καταθλίβουν και αυτές στον συλλεκτήριο αγωγό (Collecteur) απ' όπου 

τροφοδοτούνται οι αγωγοί αναχώρησης (αγωγός Φ800 και Φ350) και 

χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις τρεις κύριες αντλίες. 

Κόμβος Διασύνδεσης στην Αγυιά 

Ο κόμβος αυτός χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της τροφοδοσίας των Χανίων με 

νερά του ΟΑΚ που μεταφέρονται με τον αγωγό Φ700 Μυλωνιανών - Αγυιάς του 

ΟΑΚ. Ο κόμβος βρίσκεται εντός του χώρου του Αντλιοστασίου Αγυιάς και αποτελείται 

από δύο αγωγούς Φ300 που συνδέουν τον αγωγό Φ700 Μυλωνιανών - Αγυιάς του 

ΟΑΚ με τον συλλεκτήριο αγωγό που τροφοδοτεί τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς 

Φ350 και Φ800 της ΔΕΥΑΧ. 

Δεξαμενές Βαντέ 

Οι Δεξαμενές Βαντέ βρίσκονται Νοτιοδυτικά των Μουρνιών σε υψόμετρο (ανώτατη 

στάθμη) 108,35 m για τις δυο και 99,35 m για την τρίτη και έχουν συνολική 

χωρητικότητα 3 X 6.500 m3 = 19.500 m3 νερό. Υπάρχει χώρος καθώς και η 

συνδεσμολογία για την κατασκευή άλλης μιας τέταρτης δεξαμενής 6500 m3 στο 

υψόμετρο 99,35 m. 

Από τις Δεξαμενές του Βαντέ μέσω ενός αγωγού 7 Km (διαμέτρου 700 mm) το νερό 

μεταφέρεται, με βαρύτητα, στην κύρια Δεξαμενή διανομής νερού του Αγίου Ιωάννη. 
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Δεξαμενή Αγ. Ιωάννη 

Η κεντρική δεξαμενή του συστήματος ύδρευσης των Χανίων είναι στον Αγ. Ιωάννη, 

είναι χωρητικότητας 3.600 m3 και έχει κατασκευαστεί σε υψόμετρο + 59 m. Στην 

δεξαμενή αυτή καταλήγουν ο καταθλιπτικός τροφοδοτικός αγωγός από Αγυιά (Φ350) 

και ο αγωγός βαρύτητας Φ700 από τις δεξαμενές Βαντέ. Από τη Δεξαμενή του Αγίου 

Ιωάννη το νερό διανέμεται με βαρύτητα σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Η δεξαμενή 

του Αγ. Ιωάννη αποτελεί τον βασικό κόμβο του υδροδοτικού συστήματος των 

Χανίων, διότι από αυτήν ξεκινούν όλοι οι κύριοι αγωγοί του συστήματος διανομής 

νερού προς την πόλη, τις κοινότητες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη 

Δίπλα στη Δεξαμενή του Αγίου Ιωάννη υπάρχει το Αντλιοστάσιο του Αγ. Ιωάννη το 

οποίο τροφοδοτείται απ' ευθείας από το νερό του αγωγού διαμέτρου 700 mm που 

φτάνει από τις Δεξαμενές του Βαντέ ή από τη δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη. Το 

αντλιοστάσιο του Αγίου Ιωάννη αποτελείται από τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα 

που καταθλίβουν νερό σε άλλες περιφερειακές δεξαμενές διανομής, που με τη σειρά 

τους, με βαρύτητα, υδρεύουν άλλες περιοχές της πόλης. 

Κόμβος Διασύνδεσης στα Περιβόλια 

Στον κόμβο αυτό συνδέεται ο αγωγός Φ1200 Μυλωνιανών - Τσικαλαριών του ΟΑΚ 

με τον αγωγό Φ700 της ΔΕΥΑΧ για την τροφοδοσία των δεξαμενών Βαντέ ή της 

Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη. Στην αριστερή οριογραμμή του δρόμου Περιβολίων Βαντέ 

υπάρχει φρεάτιο όπου ο ΟΑΚ έχει εγκαταστήσει δικλείδα με την οποία ρυθμίζει την 

ποσότητα νερού που προμηθεύεται η ΔΕΥΑΧ. 

Κόμβος Βαντέ 

Στον κόμβο Βαντέ συνδέεται ο αγωγός βαρύτητας Φ700 Κόμβου Περιβολίων - 

Κόμβου Βαντέ με τους δυο αγωγούς προσαγωγής Φ500 των δεξαμενών Βαντέ και ο 

αγωγός απαγωγής της δεξαμενής Βαντέ Φ700 με τον αγωγό βαρύτητας Φ700 

Κόμβου Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη. Σημειώνεται ότι επί των δύο αγωγών Φ500 

και επί του αγωγού Φ700 υπάρχουν τρείς δικλείδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

τον έλεγχο της τροφοδοσίας των δεξαμενών Βαντέ και Αγ. Ιωάννη. 

Κόμβος Διασύνδεσης Φ700-Φ350 

Ο κόμβος έχει κατασκευαστεί μέσα στη δεξαμενή Αγ. Ιωάννη, για να είναι δυνατή η 

ενίσχυση του δικτύου διανομής της πόλης από τις δεξαμενές Βαντέ. Συγκεκριμένα, ο 

κόμβος αποτελείται από σύνδεση μέσω μειωτή του αγωγού βαρύτητας Φ 700 

Δεξαμενών Βαντέ - Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη με τον καταθλιπτικό αγωγό Φ 350 Αγυιάς - 

Δεξαμενής Αγ. Ιωάννη. 
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3.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων: 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε υψηλότερες περιοχές της πόλης 

Χανίων, έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια οι ακόλουθες περιφερειακές 

δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Ασυρμάτου συνολικού όγκου 2.000 m3, σε υψόμετρο 215 m 

-Δεξαμενή Γιουρμέτη συνολικού όγκου 1400 m3, σε υψόμετρο 100 m όπου επίσης 

υπάρχει και ένα μικρό αντλιοστάσιο προς τη Δεξαμενή Εργατικών Κατοικιών 

-Δεξαμενή Εργατικών Κατοικιών συνολικού όγκου 83 m3, σε υψόμετρο 120 m 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 26.550 m3 ποσότητα 

που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της πόλης των Χανίων σε νερό, για ένα 

24ωρο. 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου: 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες 

περιφερειακές δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Κορακιών συνολικού όγκου 2.000 m3, σε υψόμετρο 215 m, κατασκευή 

1997 

-Δεξαμενή Κορακιών συνολικού όγκου 400 m3, σε υψόμετρο 215 m, κατασκευή 1970 

-Δεξαμενή Κουνουπιδιανών συνολικού όγκου 700 m3, σε υψόμετρο 185 m, 

Κατασκευή 1995 

-Δεξαμενή Χωραφακίων συνολικού όγκου 250 m3, σε υψόμετρο 80 m, Κατασκευή 

1972 

-Δεξαμενή Αρωνίου συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 172 m, κατασκευή 1973 

-Δεξαμενή Παζινού συνολικού όγκου 150 m3, σε υψόμετρο 180 m, κατασκευή 1973 

-Δεξαμενή Στερνών συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 190 m, κατασκευή 1973 

-Δεξαμενή Μουζουρά συνολικού όγκου 400 m3, σε υψόμετρο 174 m, κατασκευή 1992 

-Δεξαμενή Μουζουρά - αντλιοστάσιο συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 174 m, 

κατασκευή 1972 

-Δεξαμενή Χωρδακίου συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 280 m, κατασκευή 

1972 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 4.400 m3 ποσότητα 

που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου 

Χανίων σε νερό, για ένα 24ωρο. 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας: 
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Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες 

περιφερειακές δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Πάνω Γαλατά συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 99 m 

-Δεξαμενή Κάτω Γαλατά συνολικού όγκου 250 m3, σε υψόμετρο 62 m 

-Δεξαμενή Δαράτσου συνολικού όγκου 500 m3, σε υψόμετρο 74 m 

-Δεξαμενή Κάτω Σταλού (Κούκου) συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 51 m 

-Δεξαμενή Πάνω Σταλού συνολικού όγκου 70 m3, σε υψόμετρο 84 m (δυνατότητα 

κατάργησης) 

-Δεξαμενή Αγ. Μαρίνας συνολικού όγκου 400 m3, σε υψόμετρο 73 m 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές είναι 1.600 m3 ποσότητα 

που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας 

Χανίων σε νερό, για ένα 24ωρο. 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου: 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες 

περιφερειακές δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Μουρνιών συνολικού όγκου 600 m3, σε υψόμετρο 89 m  

-Δεξαμενή (Αντλιοστάσιο) στα μοτέρ της ΔΕΗ συνολικού όγκου 30 m3, σε υψόμετρο 

69 m 

-Δεξαμενή Νεροκούρου συνολικού όγκου 1000 m3, σε υψόμετρο 160 m 

-Δεξαμενή Γήπεδο Νεροκούρου συνολικού όγκου 400m3, σε υψόμετρο 73 m 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Σούδας: 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες 

περιφερειακές δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Σούδας (Ναύσταθμος) συνολικού όγκου 300 m3, σε υψόμετρο 74 m  (Δεν 

είναι σε λειτουργία) 

-Δεξαμενή Τσικαλαριών συνολικού όγκου 100 m3, σε υψόμετρο 89 m 

-Δεξαμενή Υδατόπυργος (Μεγ. Χωράφια) συνολικού όγκου 50 m3, σε υψόμετρο 89 m 

Ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος νερού στις δεξαμενές δεν επαρκεί για την κάλυψη 

των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Σούδας Χανίων σε νερό, για ένα 24ωρο. 

Περιφερειακές Δεξαμενές Διανομής Νερού της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου: 

Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών υπάρχουν οι ακόλουθες 

περιφερειακές δεξαμενές διανομής νερού: 

-Δεξαμενή Βαμβακόπουλου συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 77 m (Δίπλα με 

Περιβολίων κοινή λειτουργία) 
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-Δεξαμενή Περιβολίων  συνολικού όγκου  200 m3, σε υψόμετρο 77 m (Δίπλα με 

Βαμβακόπουλου κοινή λειτουργία) 

-Δεξαμενή Θερίσου συνολικού όγκου 200 m3, σε υψόμετρο 630 m 

3.5 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Το δίκτυο διανομής, εκτείνεται όπως φαίνεται και στους παρακάτω χάρτες και τον 

χάρτη Σ0, έχει μήκος περίπου 638 km και αποτελείται από αγωγούς διαμέτρων από 

90 mm έως και 800 mm.  

Οι παλαιότεροι αγωγοί είναι χυτοσιδηροί του 1903. Τα υλικά των αγωγών είναι: 

Α/Α 
ΠΡΩΗΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝ

ΕΣ 

ΑΝΤΛΙΟ

ΣΤΑΣΙΑ 

Χάλυβα

ς 

(%) 

ΡΕ 

(%) 

Μαντέμι 

(%) 

PVC 

(%) 

Αμίαντ

ος 

(%) 

ΔΙΚΤΥΑ 

(μέτρα) 

1 ΧΑΝΙΩΝ 8 3 14 20 40 25 1 215,000 

2 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

Υ 
9 1 8 35 4 49 4 152,000 

3 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
6 2      61,000 

4 ΣΟΥΔΑΣ 4 2      58,000 

5 
ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
5 3      73,000 

6 ΘΕΡΙΣΟΥ 4 7      79,500 
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ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
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ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ 
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ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
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 ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 
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ΔΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
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ΔΕ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
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3.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

Τα υφιστάμενα σημεία χλωρίωσης του νερού είναι τα ακόλουθα: 

Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Χανίων: 

Ο αγωγός Φ800 εισόδου των Δεξαμενών του Βαντέ, στον Βαντέ, όπου χλωριώνονται 

περίπου κατά μέσο όρο 960 m3/h νερού στα 0,31 ppm ελεύθερου υπολειμματικού 

χλωρίου. Το νερό αναχωρεί από τις Δεξαμενές του Βαντέ προς τους καταναλωτές με 

σταθερό 0,27ppm ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο. Ο χρόνος παραμονής του νερού 

στις τρείς δεξαμενές του Βαντέ υπολογίζεται σε 14 h. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της 

χλωρίωσης στον αγωγό εισόδου στις Δεξαμενές Βαντέ είναι: ο μεγάλος χρόνος 

παραμονής, η απόσβεση τυχόν κορυφών χλωρίου κατά την εφαρμογή της 

χλωρίωσης, η δυνατότητα επέμβασης σε τυχόν βλάβες ή συντηρήσεις του 

συστήματος χλωρίωσης χωρίς οι καταναλωτές να καταναλώνουν αχλωρίωτο νερό 

και η σταθερή τιμή του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο των 

Δεξαμενών του Βαντέ προς την κατανάλωση. 

Στις Δεξαμενές του Βαντέ υπάρχει στεγασμένος χώρος χλωρίωσης του νερού. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν τα ακόλουθα: 

α. μία μεγάλη Δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους Νατρίου συγκέντρωσης 14% 

έως 15% κ.ο. (140-150 gr/l) συνολικού όγκου περίπου 13,8 m3 ή 13,8 m3 x (1,20 

ton/m3 έως 1,26 ton/m3) = 16,56 ton έως 17,39 ton) (4,6 m2 x περίπου 3m). 

β. τέσσερα δοχεία των 500 λίτρων που τροφοδοτούνται και επικοινωνούν από το 

κάτω μέρος τους με υποχλωριώδες νάτριο από την κύρια δεξαμενή αποθήκευσης 

του υποχλωριώδους νατρίου και στα οποία επάνω είναι τοποθετημένες εμβολοφόρες 

δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου (24l/h, 3,5 bar), με αρνητική 

αναρρόφηση, για την απολύμανση του νερού. Στις δύο από αυτές υπάρχουν από μία 

δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου από τις οποίες η μία είναι σε συνεχή 

λειτουργία και η άλλη είναι εφεδρική. Και οι δύο καταλήγουν σε ένα κοινό 

καταθλιπτικό αγωγό με ένα αεροφυλάκιο και σε μία κοινή βαλβίδα έγχυσης 

μεταβαλλόμενου μήκους για την έγχυση του υποχλωριώδους νατρίου στον αγωγό 

εισόδου των δεξαμενών Βαντέ. 

γ. PID Ελεγκτής για τον έλεγχο του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου στο νερό. Ο 

συγκεκριμένος ελεγκτής μετράει με αισθητήρα (0-2,00ppm (mg/l), 4-20mA, βήμα 

μέτρησης 0,01ppm) το υποχλωριώδες οξύ στο νερό και υπολογίζει σε συνδυασμό με 

την τιμή του ΡΗ του νερού (χειροκίνητη εισαγωγή τιμής ΡΗ από 7,50 - 8,00) και με τη 

θερμοκρασία του νερού (αντιστάθμιση θερμοκρασία στον αισθητήρα μέτρησης του 
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υποχλωριώδους οξέως) τα υποχλωριώδη ιόντα και κατ' επέκταση το ελεύθερο 

υπολειμματικό χλώριο. Επίσης παίρνει την πληροφορία της παροχής του νερού στον 

αγωγό και την επεξεργάζεται. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον 

Προγραμματισμό του συγκεκριμένου PID Controller και τον ορισμό μιας επιθυμητής 

τιμής (set point) ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου στο νερό έχουν σαν αποτέλεσμα 

την παραγωγή ενός σήματος που στέλνεται στην εμβολοφόρο δοσομετρική αντλία 

και ελέγχεται η λειτουργία της δηλαδή πόσους εμβολισμούς θα πραγματοποιήσει το 

λεπτό. Οι συγκεκριμένες αντλίες έχουν και από ένα κομβίο από όπου προρυθμίζεται 

το επί τοις εκατό ποσοστό του εύρους εμβολισμού των δοσομετρικών αντλιών. Οι 

συγκεκριμένες αντλίες μπορεί να λειτουργήσουν και χειροκίνητα επιλέγοντας 

χειροκίνητα τους εμβολισμούς ανά λεπτό. Το συγκεκριμένο σύστημα χλωρίωσης 

συνοδεύεται και από ένα δίκτυο δειγματοληψίας χλωριωμένου νερού με ένα βανάκι 

σε μια απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο έγχυσης του υποχλωριώδους 

νατρίου. Το νερό μεταφέρεται σε ένα δοχείο χρονοκαθυστέρησης και από εκεί 

περνάει από τη θήκη δειγματοληψίας. Η θήκη δειγματοληψίας δίνει τη δυνατότητα 

της ρύθμισης και μέτρησης της ροής του νερού δειγματοληψίας 40 με 60 λίτρα την 

ώρα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στον αισθητήρα να μετρήσει το υποχλωριώδες οξύ 

και κατ' επέκταση το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο (υπάρχουν και αισθητήρες που 

μετράνε απ' ευθείας το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο).  

δ. Επιπλέον υπάρχουν: 

στην κατάθλιψη της κάθε δοσομετρικής αντλίας, μία βαλβίδα σταθερής αντίθλιψης 

που χρησιμοποιείται και για την εξαέρωση του αγωγού κατάθλιψης, 

στην αρχή του κοινού αγωγού κατάθλιψης, αεροφυλάκιο για την εξάλειψη των 

εμβολισμών και τη σταθερή άσκηση πίεσης στη βαλβίδα έγχυσης υποχλωριώδους 

νατρίου, 

στο τελείωμα του αγωγού κατάθλιψης, βαλβίδα έγχυσης μεταβαλλόμενου μήκους με 

αντεπίστροφη βαλβίδα έγχυσης για την έγχυση του υποχλωριώδους νατρίου στο 

νερό του αγωγού εισόδου στην αρχή του αγωγού κατάθλιψης της κάθε δοσομετρικής 

αντλίας, βαλβίδα ανακουφιστική για την επιστροφή του υποχλωριώδους νατρίου στο 

δοχείο σε περίπτωση αύξησης της πίεσης πάνω από ένα επιτρεπτό όριο για λόγους 

ασφάλειας του προσωπικού και προστασίας του εξοπλισμού, στο κάτω μέρος της 

αναρρόφηση της δοσομετρικής αντλίας, ποδοβαλβίδα (με αντεπίστροφη και φίλτρο) 

μιας και η δοσομετρική αντλία λειτουργεί με αρνητική αναρρόφηση, στην 

αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της κάθε δοσομετρικής αντλίας, από μία 

αντεπίστροφη βαλβίδα. 
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Ο αγωγός Φ350 από Αγυιά προς Χανιά έως τη Δεξαμενή Αγ. Ιωάννη, στο 

αντλιοστάσιο της Αγυιάς, όπου χλωριώνονται περίπου κατά μέσο όρο 320 m3/h 

νερού στα 0,26 ppm ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου και τα οποία οδηγούνται 

απευθείας στην κατανάλωση. Στο αντλιοστάσιο της Αγυιάς υπάρχει στεγασμένος 

χώρος χλωρίωσης του νερού. Το συγκεκριμένο σύστημα χλωρίωσης λειτουργεί 

όπως και αυτό που περιγράφηκε παραπάνω, στα α, β, γ, δ, για τις Δεξαμενές του 

Βαντέ. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης του 

υποχλωριώδους νατρίου. Υπάρχει μόνο μια δεξαμενή του 1m3 από όπου 

μεταγγίζεται χειροκίνητα με ηλεκτρική αντλία το υποχλωριώδες νάτριο στα επιμέρους 

3 δοχεία των 500 λίτρων που επικοινωνούν από κάτω μεταξύ τους, σε ένα από τα 

οποία επάνω βρίσκεται εγκατεστημένη μία δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους 

νατρίου (5,83l/h, 10bar). 

Ο αγωγός Φ500 από Αγυιά προς Στρατόπεδο Αγυιάς, στο αντλιοστάσιο της Αγυιάς, 

όπου χλωριώνονται περίπου κατά μέσο όρο 800 m3 νερού το μήνα στα 0,50 ppm 

ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο. Η δοσομετρική αντλία (1,4l/h, 10 bar) βρίσκεται 

εγκατεστημένη πάνω σε ένα δοχείο των 500 λίτρων διαλύματος υποχλωριώδους 

νατρίου διαλυμένο σε αναλογία 1:1 με νερό. Η δοσομετρική αντλία λειτουργεί 

ροοαναλογικά, χωρίς τον ορισμό επιθυμητής τιμής (set point), οπότε δέχεται 

εξωτερικό σήμα από ένα παροχόμετρο και μια επαφή του που ενεργοποιεί την 

δοσομετρική αντλία κάθε 4 λίτρα νερού που θα περάσουν από τον αγωγό. Το 

σύστημα διαθέτει ένα PID ελεγκτή υποχλωριώδους νατρίου, παλαιότερου τύπου από 

αυτόν του αγωγού Φ350 και χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση του ελεύθερου 

υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας νερού, με δοχείο 

χρονοκαθυστέρησης και θήκη δειγματοληψίας παλαιότερου τύπου και αισθητήρα 

μέτρησης υποχλωριώδους οξέως (0-20,00ppm) επίσης παλαιότερου τύπου. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης χλωρίωσης είναι ανάλογα αυτών που 

περιγράφονται για τις δεξαμενές του Βαντέ αλλά είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα 

για τη συγκεκριμένη δοσομετρική αντλία. 

Οι διαδικασίες χλωρίωσης που αναφέρονται παραπάνω στα 1, 2 και 3 και οι 

Μετρήσεις Ελεύθερου Υπολειμματικού Χλωρίου σε αυτές, παρακολουθούνται ΟΝ-

Line από το σύστημα SCADA, μέσω του οποίου είναι δυνατός ο εντοπισμός 

συναγερμών και η συλλογή και Περιγραφή ιστορικών στοιχείων (όπως μέσες, 

ελάχιστες, μέγιστες τιμές Ελεύθερου Υπολειμματικού Χλωρίου σε Τρέχοντα, Ωριαία 

και Ημερήσια Δεδομένα). 

On-line επίσης μετρήσεις Ελεύθερου Υπολειμματικού Χλωρίου συλλέγονται 24ώρες 

το 24ωρο, σε 16 διαφορετικά σημεία του Τοπικού Δικτύου Ύδρευσης της Πόλης, 
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μέσω των Τοπικών Σταθμών Διαρροών (ΤΣΔ) και σε επιπλέον των ανωτέρω 3 

αγωγούς εξόδου περιφερειακών Δεξαμενών (Αγ. Ιωάννη, Γιουρμέτη και Ασυρμάτου), 

μέσω των Τοπικών Σταθμών Ύδρευσης (ΤΣΥ). 

Επιπλέον των ανωτέρω υπάρχουν και οι χλωριώσεις που γίνονται στις ακόλουθες 

Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Τα σημεία αυτά διαθέτουν 

από μία δοσομετρική αντλία χλωρίωσης και από ένα δοχείο αποθήκευσης 

υποχλωριώδους νατρίου χωρητικότητας από 25l έως 250l. Οι συγκεκριμένες 

δοσομετρικές αντλίες λειτουργούν χειροκίνητα σε σταθερούς εμβολισμούς ανά λεπτό 

καθώς και σε σταθερό ποσοστό εύρους εμβολισμού. Κάποιες από τις δοσομετρικές 

αντλίες διαθέτουν μια εξωτερική είσοδο από όπου δίνεται η εντολή να σταματήσει η 

λειτουργία τους σε περίπτωση που μια δεξαμενή γεμίσει ή αδειάσει τελείως ή σε 

περίπτωση που η αντλία που τροφοδοτεί με νερό το σημείο που εφαρμόζεται η 

χλωρίωση σταματήσει. Προσωπικό της ΔΕΥΑΧ κάνει προγραμματισμένες 

δειγματοληψίες και αναλύσεις του νερού, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σε 

συγκεκριμένα σημεία του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Το ελεύθερο υπολειμματικό 

χλώριο στο νερό στις ακόλουθες περιοχές είναι από 0,24 ppm έως 0,35ppm. 

Δ. Ε. Ακρωτηρίου:  Χλωρίωση κατά τους καλοκαιρινούς μόνο μήνες στη Δεξαμενή 

Κορακιών (Ψαλίδι) όταν η Δ.Ε. Ακρωτηρίου τροφοδοτείται με νερό από τον 

Ο.Α.ΔΥ.Κ.. 

Δ.Ε. Σούδας: Χλωριώσεις στη Δεξαμενή Τσικαλαριών, Διασύνδεση Ο.Α.ΔΥ.Κ. για 

Βλητέ, Διασύνδεση Ο.Α.ΔΥ.Κ. για Κάτω Σούδας, Δεξαμενή Άπτερων. 

Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου: Χλωριώσεις στη Δεξαμενή Μουρνιών (Νεκροταφείο), Διασύνδεση 

Ο.Α.ΔΥ.Κ. για Νεροκούρου, Δεξαμενή Μοτέρ ΔΕΗ (για περιοχή Τζομπανά), 

Δεξαμενή Πέτρου και Παύλου (για χωριό Βαντέ) 

Δ. Ε. Θερίσου: Χλωριώσεις στη Δεξαμενή Περιβολίων-Βαμβακοπούλου, Δεξαμενή 

Αγυιάς, Δεξαμενή Βαρυπέτρου, Πηγές στα Μπουτσουνάρια, Δεξαμενή Θερίσου. 

Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας: Χλωριώσεις στη Δεξαμενή Δαράτσου, Δεξαμενή Γαλατά, 

Δεξαμενή Κάτω Σταλού (Κούκου), Δεξαμενή Αγ. Μαρίνας. 

Στόχος της Περιγραφής, όσον αφορά τη χλωρίωση του νερού του Καλλικρατικού 

Δήμου Χανίων, είναι να περιοριστούν τα συστήματα χλωρίωσης του νερού σε όσο το 

δυνατόν λιγότερα σημεία εφαρμογής και να συγκεντρωθούν αν γίνεται στο χώρο του 

αντλιοστασίου της Αγυιάς και των Δεξαμενών του Βαντέ. 
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4 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Μέσω του προτεινόμενου έργου,  η ΔΕΥΑΧ, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές. Θα γίνει ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής και αφορούν: 

-Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή 

ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης 

-Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη 

πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην 

περιοχή δραστηριότητας  του ΔΗΜΟΥ 

-Τη διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και 

καταναλωμένου νερού 

-Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο 

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες 

θετικές επιδράσεις, που αφορούν στη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του 

Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό 

τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών. 

4.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το διαχειριστικό σύστημα ύδρευσης του Δήμου είναι αρκετά πολύπλοκο ως προς το 

σύνολό του γιατί περικλείει πολλά δημοτικά διαμερίσματα.  Το κάθε ένα Δ.Δ. οδηγεί 

το νερό σε διαφορετικές δεξαμενές Αποθήκευσης (ανάντη και κατάντη) -οι οποίες 

λειτουργούν εξίσου σε πολύ διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Η ανάντη αποθήκευση 

είναι κρίσιμη σε πολυετές επίπεδο και εξαρτάται από την ένταση μίας ξηρασίας, ενώ 

η αποθήκευση κατάντη των γεωτρήσεων είναι κρίσιμη σε επίπεδο ολίγων ωρών, 

εξαρτώμενη από το μέγεθος της ημερήσιας αιχμής κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα. 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν τρεις διακριτές περιοχές που έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου και οι οποίες αποσυνδέονται η μία από την άλλη 

από την εκτονωτική επίδραση της αποθήκευσης, αλλά παρόλα αυτά απαιτούν 

ολοκληρωμένη διαχείριση, με εξασφάλιση της συνέχειας μεταξύ τους, 

χρησιμοποιώντας προδιαγεγραμμένους τρόπους και κανόνες λειτουργίας οι οποίοι 

είναι απόλυτα σταθεροί για τις τρεις διακριτές περιοχές: 

Αποθήκευση ύδατος . Αφορά κυρίως τις Κύριες Δεξαμενές των Δ.Δ. 

Διανομή ύδατος. Το σύστημα διανομής κατευθύνεται από την διακύμανση της 

ημερήσιας ζήτησης και την εποχή. 
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Μεταφορά ύδατος και επεξεργασία ποιοτικών παραμέτρων. 

Το σύστημα μεταφοράς και ποιοτικής  επεξεργασίας για να ικανοποιεί το σύστημα 

διανομής με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να ρυθμίζει  τις ποσότητες άντλησης 

υπογείων νερών, τα υδραγωγεία μεταφοράς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

νερού. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αξιόπιστων μετρητικών 

συστημάτων, οι πληροφορίες των οποίων συγκεντρώνονται σε επιλεκτικά σημεία του 

υδροδοτικού συστήματος, μαζί με αντίστοιχες πληροφορίες σχετικές με τη δίαιτα των 

υδατικών πόρων.  

Με την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, το 

εντεταλμένο προσωπικό λειτουργίας διαφόρων επιπέδων, είναι σε θέση να 

δρομολογεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα τους κατάλληλους χειρισμούς που είναι 

ενταγμένοι στους επί μέρους και τους γενικούς στόχους της Επιχείρησης (ασφάλεια, 

υδατοποιότητα, μειωμένο κόστος κ.λπ.). Επιπλέον στοχεύει στη συγκέντρωση όλων 

των στοιχείων από τα επί μέρους κέντρα εποπτείας και στη συνολική επεξεργασία 

τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη 

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. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα λειτουργικά στοιχεία της Υπηρεσίας και τις επιτόπου 

αυτοψίες στο υπό Περιγραφή Έργο/Προμήθεια καταγράφονται οι ωφέλειες σε σχέση 

με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ φυσικά μετά τη θέση σε 

λειτουργία του συνολικού συστήματος. 

4.2 ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος θα αποκτήσει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας που θα του επιτρέψει να: 

-έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να 

λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα με στόχο τον βραχυχρόνιο και 

μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών 

επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης, 

-προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος ύδρευσης, 

-προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και του καταναλωτή, 

-διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το 

αντλούμενο νερό,  ελέγχοντας τη στάθμη των δεξαμενών και περιορίζοντας τις 

διαρροές. 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι βασικές μόνον παράμετροι που 

ελήφθησαν υπόψιν στους υπολογισμούς εκτίμησης κόστους οφέλους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ/ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) 

Κάτοικοι 110.000 

Εποχικοί κάτοικοι - Επισκέπτες (εκτίμηση) 40.000 

Αριθμός Υδρομέτρων 62.215 

Μήκος Δικτύων Διανομής (km) > Φ40 704 

Συνολικό προμηθευόμενο Νερό από ΟΑΚ (m3/year) 7.980.000 

Συνολικό Αντλούμενο Νερό από Γεωτρήσεις (m3/year) 300.000 

Συνολικά εκτιμώμενο Νερό από Πηγές (m3/year) 8.300.000 

Συνολικό καταγεγραμμένο Νερό από υδρόμετρα καταναλωτών (m3/year) - 

Εκτίμηση 
8.529.000 

Συνολικό κόστος ΔΕΗ για τις Γεωτρήσεις & Αντλιοστάσια(€) 1.140.000 

m3 ανά Παροχή Ημερησίως 0,376 

m3 ανά Κάτοικο Ημερησίως 0,214 

        
Υπολογίζεται ότι από τα τρέχοντα κόστη του Δήμου είναι απολύτως ρεαλιστικό να 

υπάρχει η ακόλουθη οικονομία: 

-Μείωση κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας έως  80.000 €/έτος 

-Έξοδα κίνησης έως 5.000 €/έτος 

-Μείωση κόστους προμήθειας Χημικών (κυρίως Χλώριο και Ηλεκτρολύτες) έως 2.000 

€/έτος 

-Μείωση κόστους συντήρησης/επισκευής γεωτρήσεων, προωθητικών 

συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων έως 15.000 €/έτος 

Άρα θα προκύψει οικονομικό όφελος έως 102.000 €/έτος μετά τη θέση σε πλήρη 

λειτουργία του υπό προμήθεια συνολικού συστήματος. 

Ωφελούμενοι από τη λειτουργία της προτεινόμενης πράξης είναι όλοι οι αποδέκτες 

των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα οι κάτοικοι του δήμου, οι επιχειρήσεις, 

οι φορείς και οι επισκέπτες. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται σημαντικά τους 

καλοκαιρινούς μήνες δεδομένου ότι ο Δήμος είναι από τους πιο ανερχόμενους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας. 
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4.3 ΕΜΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια (πιο σημαντική από την προηγούμενη 

κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς την Κοινωνία) από τις ακόλουθες 

παραμέτρους λειτουργίας παρόλα αυτά εδώ δεν θα γίνει οικονομική αποτίμηση των 

ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

Εξοικονόμηση νερού 

Λειτουργία: Με την υφιστάμενη κατάσταση πολλές γεωτρήσεις και προωθητικά 

λειτουργούν χωρίς κανένα προγραμματισμό με μοναδικό γνώμονα την πληρότητα 

των δεξαμενών ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα έλλειψης νερού. Έτσι μιας και δεν 

υπάρχουν τηλεμετρικά δεδομένα ούτε για το σύνολο των γεωτρήσεων ούτε για τη 

ζήτηση των οικισμών (παρά μόνον για την πληρότητα των δεξαμενών) γίνεται 

σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και των υδάτινων πόρων. Με τη χρήση του 

ζητούμενου συστήματος τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν μιας και οι χειριστές θα 

γνωρίζουν σε κάθε στιγμή το υδατικό ισοζύγιο και θα χρησιμοποιούν την πλέον 

κατάλληλη κάθε φορά γεώτρηση (από άποψη παροχής αλλά και από άποψη 

οικονομίας ) ώστε να τροφοδοτήσουν τους οικισμούς που στο σύνολο τους είναι 

σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί. Αναλυτικά αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση 

διαφορετικών και παραμετροποιήσιμων σεναρίων υδροδότησης που θα καθορίζονται 

κάθε φορά από τον ΚΣΕ. 

Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών είναι λογικό να  αποτελεί για τον ΔΗΜΟ 

πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της εταιρείας, τη 

δημόσια εικόνα της και το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

Αποδεκτές συνθήκες 

Ως διαρροή λογίζεται η φυσική - τεχνική διαρροή, δηλαδή η απώλεια νερού προς το 

περιβάλλον χωρίς να ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη. Για τα δεδομένα της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, οι διαρροές θα έπρεπε να είναι της τάξης έως και 15% αντί του βάσιμα 

εκτιμώμενου 36% περίπου. 

Το ατιμολόγητο νερό είναι η διαφορά μεταξύ του παραγόμενου – προσφερόμενου 

νερού και του τιμολογούμενού στις παροχές των καταναλωτών. Προφανώς, το 

τιμολογούμενο είναι μικρότερο λόγω των φυσικών διαρροών, της μη ύπαρξης 

υδρομέτρων, των παράνομων συνδέσεων, των υπερχειλίσεων των δεξαμενών, των 

εκπλύσεων του δικτύου, των πυροσβεστικών παροχών, αλλά και της ανακρίβειας 

των υδρομέτρων. 
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4.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

Πρώτιστο μέλημα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ είναι ο προσδιορισμός του ισοζυγίου μεταξύ του 

παραγόμενου και του τιμολογούμενου νερού.  

Απαιτείται η τοποθέτηση κεντρικών υδρομέτρων για τον υπολογισμό του 

προσφερόμενου. Κατάλληλες θέσεις είναι  οι καταθλίψεις των γεωτρήσεων, οι 

εισαγωγές - εξαγωγές των δεξαμενών και κομβικά σημεία στου κύριους αγωγούς 

μεταφοράς. Τα υδρόμετρα θα καταγράφουν συνεχώς και έτσι δημιουργείται το 

«προφίλ» της προσφερόμενης παροχής. Αν και είναι δυσχερέστερη η διαδικασία για 

τον προσδιορισμό του τιμολογούμενου νερού λόγω: 

-της εποχιακής διακύμανσης και κατά συνέπεια της ανάγκης ετήσιου κύκλου 

-της δυσχέρειας καταμέτρησης πολλών καταναλωτών 

-της τοποθέτησης νέων παροχών και κατάργησης παλαιών 

-της βλάβης πολλών υδρομέτρων (μηδενικές εγγραφές) 

-της ανακρίβειας των υδρομέτρων. 

η διαδικασία προσδιορισμού του τιμολογούμενου νερού, μέσω της στατιστικής 

επεξεργασίας του ιστορικού αρχείου καταμετρήσεων των υδρομέτρων με τη χρήση 

ικανού δείγματος μετά την πλήρη λειτουργία του νέου Συστήματος είναι απόλυτα 

εφικτή. 

Ελάχιστη νυχτερινή παροχή 

Η υδροληψία πόσιμου νερού είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και συνεπώς 

«υπακούει» σε στατιστικούς κανόνες. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν 

περισσότερο την ημέρα, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας κοιμούνται. Έτσι, 

αξιολογώντας το 24ωρο προφίλ του προσφερόμενου νερού, μπορεί να 

προσδιορισθεί με ικανοποιητική ακρίβεια το ποσοστό εκείνο του προσφερόμενου 

νερού που δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπινη χρήση αλλά σε διαρροές. 

Διαχείριση πιέσεων 

Η ύπαρξη διαρροών είναι δεδομένη για ένα δίκτυο ύδρευσης. Το θέμα είναι η 

διατήρηση τους σε ανεκτό επίπεδο. Η έρευνα, εντοπισμός και επισκευή των 

διαρροών είναι μεν προφανής, όμως είναι δυσχερέστατη και έχει υψηλό κόστος το 

οποίο συναρτάται με την εγγενή δυσκολία επισκευής, κατά προτεραιότητα, των 

μεγάλων διαρροών. 

Η δόκιμη και σύγχρονη τάση αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η κατά 

προτεραιότητα και όχι απλώς παράλληλα εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των 

πιέσεων για τον περιορισμό των απωλειών νερού για τη δεδομένη κατάσταση του 

δικτύου. Αυτό   επιτυγχάνεται με την εξάλειψη των άσκοπων υπερπιέσεων τις 

νυχτερινές ώρες που είναι το κύριο αίτιο των θραύσεων και των αφανών διαρροών. 
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4.5 ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Η ποσότητα του παραγόμενου νερού (συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών 

πηγών) για το 2015 εκτιμάται σε 16.580.000 m3 περίπου (7,98εκ. m3 από ΟΑΚ, 0,3 

εκ. m3 από γεωτρήσεις – 8,3 εκ. m3 από πηγές) ενώ το καταγεγραμμένο από τα 

υδρόμετρα νερό σε 8.529.000 m3. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το Μη 

Τιμολογούμενο Νερό (ΜΤΝ) ανέρχεται σε 8.051.000 m3, ποσοστό 48,6%. 

Τα τελευταία χρόνια το ΜΤΝ έχει καθιερωθεί διεθνώς να εκφράζεται σε μονάδες: 

m3 / km . ημέρα ή l / υδρόμετρο . ημέρα 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία αριθμού υδρομέτρων (62.215) και συνολικού μήκους 

δικτύου (704 km), το ΜΤΝ για το 2015, υπολογίζεται σε: 

 

31,3 m3 / km . ημέρα     ή   354  l / υδρόμετρο . ημέρα 

 

Οι τιμές αυτές είναι υψηλές αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα δίκτυο καλών υποδομών, 

μέσης πίεσης λειτουργίας 45 m και στο οποίο γίνεται ενεργητικός έλεγχος διαρροών, 

η τιμή για το ΜΤΝ είναι 90 l / υδρόμετρο . ημέρα.  

4.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Στόχος είναι αφ’ ενός η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και η εκτίμηση 

αποθεμάτων του υδατικού δυναμικού των σημείων υδροληψίας και αφ’ ετέρου η 

καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων των λεκανών υδροληψίας για τη ρεαλιστική 

εκτίμηση της εξέλιξης των μελλοντικών αποθεμάτων νερού. 

Το σύστημα αυτό έχει τέσσερις συνιστώσες : 

-Τα όργανα συλλογής των δεδομένων (π.χ. Υπολειμματικό χλώριο, Αγωγιμότητα, 

Θερμοκρασία κλπ.) και τα όργανα ενεργής χλωρίωσης στα σημεία υδροληψίας. 

-Την εκτίμηση των επιπέδων χλωρίου των αγωγών διανομής προς τους καταναλωτές 

μέσω ειδικού προγράμματος. Χρόνοι παραμονής μεγαλύτεροι του 24ωρου θα πρέπει 

να αποτρέπονται. Μεγάλοι χρόνοι παραμονής οδηγούν σε μείωση του  

υπολειμματικού ενεργού χλωρίου κάτω του επιπέδου ασφαλείας, με κίνδυνο 

μολύνσεων και κάποιες φορές τη λανθασμένη αντιμετώπιση του προβλήματος με 

υπερχλωρίωση. Μεγάλος χρόνος παραμονής οδηγεί και στην αισθητική υποβάθμιση 

(οργανοληπτικά ακατάλληλο με οσμή και γεύση) 

-Τη δυνατότητα μέτρησης του «υδροφόρου ορίζοντα» στις υδρολογικές λεκάνες 

γεωτρήσεων και τη δυνατότητα μέτρησης της «διείσδυσης» υφάλμυρου νερού 
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5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Κύριος σκοπός εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου διαρροών είναι η ορθολογική 

χρήση των υδάτινων πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας. Με την υφιστάμενη 

κατάσταση τα αντλητικά συστήματα λειτουργούν χωρίς κανένα προγραμματισμό (με 

μοναδικό γνώμονα την πληρότητα των δεξαμενών ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα 

έλλειψης νερού).  Έτσι εφόσον δεν υπάρχουν τηλεμετρικά δεδομένα ούτε για την 

πληρότητα των δεξαμενών ούτε για τη ζήτηση, γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας 

όσο και των υδάτινων πόρων.   

Με τη χρήση του ζητούμενου συστήματος τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν αφού οι 

χειριστές θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το υδατικό ισοζύγιο και θα χρησιμοποιούν 

την πλέον κατάλληλη κάθε φορά γεώτρηση (από άποψη παροχής αλλά και από 

άποψη οικονομίας), ώστε να τροφοδοτήσουν τους καταναλωτές. 

Αναλυτικά αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση διαφορετικών και παραμετροποιήσιμων 

σεναρίων υδροδότησης που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ΚΣΕ. Σε επίπεδο 

ΤΣΕ όπως αναφέρεται και παρακάτω στον πίνακα του PLC θα υπάρχει επιλογικός 

διακόπτης 3 θέσεων (REMOTE-OFF-LOCAL).  Η θέση τοπικά είναι θέση στην οποία 

η αντλία εκκινεί και σταματά από τους ήδη υπάρχοντες διακόπτες START και  STOP 

χωρίς να ελέγχεται από το PLC.  Η θέση αυτή θα χρησιμοποιείται για δοκιμές π.χ. 

της αντλίας η για λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη (π.χ. βλάβη PLC).  Η θέση OFF θα 

αποκλείει την λειτουργία της αντλίας  είτε από PLC είτε χειροκίνητα. Στη θέση PLC η 

αντλία θα δέχεται εντολές από το PLC με βάση σενάριο που θα καθορίζει ο χειριστής. 

Απαιτούνται τα παρακάτω σενάρια. 

Τηλεχειρισμός 

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο ο χειριστής ξεκινά και σταματά την αντλία σαν να 

επενεργούσε στα μπουτόν START και STOP του συμβατικού αυτοματισμού. 

Λειτουργία με στάθμες 

Σύμφωνα με αυτήν τη λειτουργία το PLC εκκινεί και σταματά την αντλία με βάση 

στάθμη δεξαμενής η οποία θα είναι παραμετρικά οριζόμενη.  Έτσι αρχικά θα 

αποφεύγονται φαινόμενα υπερχείλισης αλλά και θα μπορέσει με τη βοήθεια των 

καταγραφών στη βάση δεδομένων να δημιουργηθεί το προφίλ ζήτησης της πόλης 

στη διάρκεια διαφόρων χρονικών στιγμών. 

Χρονική λειτουργία 

Ένας επιπλέον τρόπος λειτουργίας θα είναι η χρονική λειτουργία των αντλιοστασίων. 

Σύμφωνα με αυτήν για κάθε αντλία θα υπάρχει ένας πίνακας ημιώρων στον οποίο ο 

χειριστής θα σημειώνει τα ημίωρα που επιθυμεί να λειτουργεί η αντλία. 
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Έτσι με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την προηγούμενη φάση για τις 

ανάγκες της πόλης ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει το βέλτιστο χρόνο-διάστημα για 

τη λειτουργία της αντλίας. 

5.1 ΌΡΓΑΝΑ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αντλητικά συγκροτήματα  

Οι αναγκαίες εργασίες αυτοματοποίησης του συμβατικού εξοπλισμού αφορά  την 

προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού SCADA. Συγκεκριμένα το έργο 

αποτελείται από: 

• Εξοπλισμό Τοπικού Αυτοματισμού αντλητικών συγκροτημάτων μέσω 

διατάξεων τύπου PLC 

• Διασύνδεση των PLC μέσω ασύρματης ζεύξης με το Κέντρο Ελέγχου 

• Εγκατάσταση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και εποπτείας των 

εγκαταστάσεων 

Κεντρικές εγκαταστάσεις Δήμου και Δεξαμενές 

Τα έργα αυτοματισμού και SCADA αφορούν τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης εντός των 

ορίων του Δήμου  κυρίως έχουν σκοπό: 

• Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Δικτύων 

• Αναλυτικά τα έργα περιλαμβάνουν για  τις επιμέρους εγκαταστάσεις : 

• Εγκατάσταση και προμήθεια οργάνων και αισθητηρίων μέτρησης 

ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού, παροχής κ.λπ. 

• Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και PLC 

• Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Ethernet για τη μετάδοση των 

πληροφοριών 

• Εγκατάσταση κεντρικού σταθμού ελέγχου συνολικής εποπτείας της 

εγκατάστασης 

• Επέκταση του δικτύου τηλεμετάδοσης 

• Εκσυγχρονισμό συστημάτων μέτρησης στάθμης, σύνδεση νέων και παλαιών  

χλωριωτών και προμήθειες πληροφοριακού εξοπλισμού 

• Επιπλέον σε ορισμένες εγκαταστάσεις προβλέπεται: 

• Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης ενέργειας, παροχής και 

υπολειμματικού χλωρίου 

• Διασύνδεση των ως άνω οργάνων στο νέο SCADA 

• Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας δεξαμενών με χρήση 

εξωτερικού κυκλώματος με κάμερες και αποστολή των δεδομένων 

μέσω του ασύρματου (Ethernet) δικτύου των τοπικών σταθμών 
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5.2 ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Για λόγους εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του προς εγκατάσταση 

εξοπλισμού ελέγχου διαρροών ορισμένοι Τοπικοί Σταθμοί ελέγχου Διαρροών θα 

στεγασθούν σε υπάρχοντες οικίσκους εντός των ορίων της ΔΕ. 

Οι αναγκαίες εργασίες αυτοματοποίησης του συμβατικού εξοπλισμού αφορά  την 

προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού Διαρροών. Συγκεκριμένα το υποέργο αυτό 

αποτελείται από: 

-Εξοπλισμό Τοπικού Αυτοματισμού μέσω διατάξεων τύπου PLC 

-Όργανα μέτρησης Παροχής, Πίεσης και κατανάλωσης Ενέργειας 

-Διασύνδεση των PLC μέσω ασύρματης ζεύξης με το Κέντρο Ελέγχου 

-Εγκατάσταση στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και εποπτείας των εγκαταστάσεων 

αυτών   και διασύνδεση τους με το υπόλοιπο σύστημα μέτρησης Διαρροών 

Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών δικτύων διανομής 

5.3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΣΕ) 

Η συγκέντρωση των πληροφοριών από το κέντρο ελέγχου και η συνολική 

επεξεργασία τους σε συνδυασμό με μελλοντικές εφαρμογές που θα εγκατασταθούν 

όπως το Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου 

λογισμικού, καταρχάς στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της 

κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και στη στατιστική επεξεργασία. Μεσοπρόθεσμα 

θα μπορέσει να υλοποιηθεί η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού, μέσα από την 

αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου βέλτιστης λειτουργίας 

του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει  ο δήμος. 

Γενική Δομή Κεντρικού Συστήματος ΚΣΕ και Θέσεων 
Ο στόχος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών 

από το κέντρο ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους σε συνδυασμό με το 

σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων που θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου 

λογισμικού, καταρχάς στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της 

κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού και στην στατιστική επεξεργασία. Μεσοπρόθεσμα 

θα μπορέσει να υλοποιηθεί η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού, μέσα από την 

αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου βέλτιστης λειτουργίας 

του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει ο Δήμος. 

Γενική Δομή Συστήματος Υποδοχής και Παρουσίασης Πληροφοριών 

Απευθείας σύνδεση με τα αντλητικά συγκροτήματα 

Απευθείας σύνδεση με τις Δεξαμενές 
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Απευθείας σύνδεση με τους Η/Υ Μαθηματικής προσομοίωσης του Προγνωστικού 

Συστήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και άλλων εξειδικευμένων Λογισμικών 

(π.χ. έλεγχοι διαρροών κ.λπ.) 

Απευθείας σύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης και Διαχείρισης  

Σύστημα Ιστορικής Βάσεως Δεδομένων 

Το σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της βάσης δεδομένων. 

Σύστημα Στατιστικής Επεξεργασίας 

Μελλοντικά για την εξαγωγή Σεναρίων Βέλτιστης λειτουργίας και την μαθηματική 

ανάλυση και βελτιστοποίηση των δικτύων. 

Σύστημα Τεκμηρίωσης 

Την ψηφιακή αρχειοθέτηση του συνόλου της τεκμηρίωσης του Συστήματος Κεντρικού 

Εποπτικού Ελέγχου. Τα συστήματα τεκμηρίωσης θα περιέχουν τόσο τα εγχειρίδια 

πληροφορικής και την τεκμηρίωση του ΚΣΕ, όσο και την αποτύπωση του PLC κάθε 

τοπικού σταθμού με πλήθος και θέση καρτών, συνδεσμολογία, ηλεκτρολογικά σχέδια 

πινάκων κ.λπ. 

Για τη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων θα χρησιμοποιηθούν Ethernet 

Radio modem ούτως ώστε να δημιουργηθεί κατά τον τρόπο αυτό το Ψηφιακό Δίκτυο 

Δεδομένων του Δήμου. Μέσω αυτής της σχεδίασης επιτυγχάνεται ο σκοπός της 

δημιουργίας ενός δικτύου (backbone) ούτως ώστε σε αυτό να δύναται να συνδεθεί 

οποιοδήποτε κτίριο του Δήμου. 

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

Το Σύστημα διακρίνεται στα παρακάτω Υποσυστήματα: 

α. Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί σε σημείο επιλογής του 

Δήμου απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου 

ύδρευσης. Ο ΚΣΕ αποτελείται από : 

-Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, 

τηλεέλεγχο,  τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος 

-Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS 

β. Φορητός Σταθμός Ελέγχου (ΦΣΕ) που θα είναι φορητός υπολογιστής 

βιομηχανικού τύπου όπου μέσω δικτυακής διασύνδεσης στο δίκτυο του Δήμου θα 

εκτελούνται παράλληλα με τον ΚΣΕ όλες οι προβλεπόμενες λειτουργίες του 

συστήματος του λογισμικού SCADA. Παράλληλα ο ΦΣΕ θα είναι εφοδιασμένος με το 

κατάλληλο S/W για προγραμματισμό και διαγνωστικό έλεγχο των τοπικών σταθμών.  
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γ. Τοπικοί σταθμοί που θα τοποθετηθούν σε θέσεις ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης 

και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, και τηλεχειρισμός. Αφορά τις ακόλουθες 

κατηγορίες σταθμών: 

-Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των 

προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών - ώστε να εφαρμοσθεί ο 

Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Η κατηγορία 

όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ 

(Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) 

-Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης σε 

επιλεγμένες θέσεις, που θα καθοριστούν κατά την φάση υλοποίησης,  για τις 

ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα 

μετρητικά όργανα των ΤΣΕ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και 

διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι Διαρροές 

(Σημεία Μέτρησης Διαρροών-αφανείς διαρροές στους αγωγούς, 

δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις) 

-Την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις 

ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών 

ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, 

εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.) στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 

δικτύου Ύδρευσης 

-Την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των 

νερών που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη 

Κεφαλή δικτύου (κυρίως Δεξαμενές & αντλητικά συγκροτήματα) και ένταξη 

τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας 

Όλοι οι σταθμοί αποτελούνται από: 

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

απαραίτητα μικροϋλικά σε πίνακα αυτοματισμού 

-Λογισμικό των ΤΣΕ 

-Διάταξη επικοινωνιών, με αντικεραυνική προστασία 

-Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για τη σύνδεση με τους 

υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος 

-Αισθητήρια όργανα (μετρητές, πιεσόμετρα, σταθμήμετρα, κ.λπ.) που είτε 

αντικαθιστούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό μη δυνάμενο να συνδεθεί με τις 

ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού είτε τοποθετούνται εξ’ αρχής 

δ. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία του ΚΣΕ με τους ΤΣΕ που αποτελείται 

από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας. 
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Το σύστημα γενικά θα λειτουργεί ως εξής: 

Δεδομένα από τους τοπικούς σταθμούς (γεώτρηση, αντλιοστάσιο, δεξαμενές) θα 

συλλέγονται συνεχώς στον ΚΣΕ χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεπικοινωνίας, 

ασύρματης ζεύξης. Ο ΚΣΕ θα ειδοποιεί τους χειριστές για συνθήκες χαμηλής ή 

υψηλής στάθμης των δεξαμενών, δυσλειτουργίες εξοπλισμού κ.λπ. με μηνύματα 

συναγερμού (alarm) στο γραφικό περιβάλλον του συστήματος και στους εκτυπωτές. 

Οι Τοπικοί Σταθμοί θα εκτελούν κάθε ενέργεια (ξεκίνημα/ κλείσιμο αντλίας, ρύθμιση 

παροχής κ.λπ.) και θα  πληροφορούν τον ΚΣΕ, ο οποίος θα εκτελέσει επιπλέον 

ενέργειες στην περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Στην περίπτωση απώλειας της 

επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν τοπικό σταθμό ή βλάβης του ΚΣΕ, οι 

διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελεστούν από κάθε τοπικό σταθμό. 

Τα δεδομένα λειτουργίας που έχουν συλλεχθεί από τον ΚΣΕ, ενσωματώνονται στη 

βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμα στα προγράμματα εφαρμογής για επιπλέον 

επεξεργασία. 

Από το κεντρικό σημείο (Server του ΚΣΕ ή ΦΣΕ) οι χειριστές του συστήματος θα 

αναγνωρίζονται με ειδικούς κωδικούς και θα είναι σε θέση να  πραγματοποιούν όλες 

τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, ενεργώντας σε μηχανήματα, 

αντιδρώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

Παράλληλα, οι χειριστές του συστήματος έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία 

στατιστικών δεδομένων του δικτύου, για πολλές παραμέτρους του (παροχές, 

καταναλώσεις, κ.λπ.) για κάθε σημείο του δικτύου που συνδέεται με το σύστημα 

τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, πρέπει να 

προβλεφθεί για τους  υπεύθυνους συντήρησης  και υποστήριξης του δικτύου να 

μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  στο μέλλον,  Λογισμικό Ποιότητας νερού και Στατιστική 

ανάλυση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων της σχεσιακής 

βάσης δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, γραφικών εκτυπώσεων, 

διαγραμμάτων και των On-line δεδομένων των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων. 

6.1 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

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) Να μην έχει σημανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της αντλίας 

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



 
 

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 54 
 

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 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. 

6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις από τους ΤΣΕ ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

-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 

1) Συλλογή Πληροφοριών 

Οι ελάχιστα απαιτητές πληροφορίες που θα συλλέγει ο κάθε ΤΣΕ (ψηφιακές είσοδοι, 

αναλογικές είσοδοι) αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου.   

Οι συλλεγόμενες αναλογικές πληροφορίες θα μετατρέπονται από τον ΤΣΕ στα 

φυσικά τους μεγέθη. 

 Τα φυσικά αυτά μεγέθη θα ελέγχονται για: 

 α) υπέρβαση ανώτατου επιτρεπτού ορίου 

 β) υπέρβαση κατώτατου επιτρεπτού ορίου 

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

 δ) υπέρβαση κατώτατης γραμμής (π.χ. βραχυκύκλωμα στην γραμμή ή    

κομμένη γραμμή πηγής ρεύματος) 

 ε) μεγάλη διακύμανση (θόρυβοι) στις διαδοχικές μετρήσεις 

 στ) απότομη μεταβολή αργών φαινομένων 

Τα φυσικά και ψηφιακά μεγέθη θα χρησιμοποιούνται για : 
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α) εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, σχεσιακών και λογικών συγκρίσεων με 

στόχο την αυτόματη επιλογή προκαθορισμένων αντιδράσεων 

β) συνεχή σύγκριση με παραμετρικά καθορισμένη συνάρτηση χρόνου/μεγέθους 

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

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα καταχωρούνται στη μνήμη του PLC. 

Ο προμηθευτής απαιτείται να δείξει τον τρόπο διαχείρισης της μνήμης, τη λογική 

αποστολής των πληροφοριών (FIFO, LIFO, μέσος όρος κ.λπ.) καθώς και την 

ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση επικειμένου κορεσμού της μνήμης (π.χ. 

αυτόματη συμπύκνωση πληροφοριών με αντίστοιχο μήνυμα προς ΚΣΕ, κ.λπ.). 

2) Τηλεέλεγχος 

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

ζητηθεί από αυτόν, 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 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 με το 

πρόγραμμα του Τ.Σ.Ε. εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

3) Τηλεχειρισμοί 

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. ή μετάπτωση σε 

λειτουργία με τοπικό αυτοματισμό 

-Εντολή εκκίνησης/παύσης για κάθε αντλία 

-Εντολή ανοίγματος/κλεισίματος για κάθε ηλεκτροκίνητη δικλείδα 

4) Αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης 
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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. 

5) Αυτόματος Έλεγχος HARDWARE/ SOFTWARE 

Ειδικό σύστημα ασφαλείας θα ελέγχει συνεχώς την αξιοπιστία του HARDWARE και 

SOFTWARE του ΤΣΕ και θα επιτελεί τις παρακάτω τουλάχιστον λειτουργίες: 

-Έλεγχος των τάσεων τροφοδοσίας του ΤΣΕ και διακοπή της λειτουργίας του, εάν 

κάποια τάση βρεθεί κάτω του κατωτέρου επιτρεπτού ορίου 

-Έλεγχος PROMS, EPROMS και γενικά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

-Έλεγχος μνήμης RAM 

-Έλεγχος όλων των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων και εξόδων και γενικά των 

καρτών του ΤΣ. Απενεργοποίηση των εξόδων όπου αυτό είναι απαραίτητο 

-Έλεγχος διαύλων 

-Έλεγχος των θυρών επικοινωνίας και του λοιπού επικοινωνιακού εξοπλισμού 

-Έλεγχος του λογισμικού 

-Ενημέρωση του ΚΣΕ για τα διαπιστωθέντα σφάλματα λειτουργίας 

-Αυτόματη επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΤΣΕ μετά από τυχόν διακοπή και 

επαναφορά τάσεως τροφοδοσίας 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7 ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα σημεία των προδιαγραφών είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο δεν 

συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που 

δεν εκπληρώνουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν βασίζονται στις 

προδιαγραφές εξοπλισμού διεθνών κατασκευαστών αντίστοιχου εξοπλισμού. Είναι 

προφανές ότι μη ουσιώδεις διαφοροποιήσεις είναι αποδεκτές για τον μη αποκλεισμό 

από την Υπηρεσία εξοπλισμού ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών που 

ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών. 

7.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα συστήματα αυτοματισμού να μπορούν να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του έργου. Τα συστήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν 

εύχρηστα και φιλικά εργαλεία ανάπτυξης και παραμετροποίησης. Η σχεδίασή τους 
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πρέπει να γίνει με γνώμονα την εξοικονόμηση χώρου, η δικτύωσή τους να είναι 

ευέλικτη, να συνδέονται εύκολα με συστήματα ελέγχου και να διαθέτουν CPU με 

γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και εσωτερική μνήμη. 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση όσο το δυνατό λιγότερων διαφορετικών τύπων 

CPU με την προϋπόθεση να εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες. 

7.2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 

κανονισμοί: 

 Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, 

DVGW και οδηγίες TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, 

DIN 18379, DIN18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421 

 Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων 

 Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

 Κανονισμοί πυρασφάλειας 

 Οι προδιαγραφές που παρατίθενται στα τεύχη δημοπράτησης 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και να 

επισημάνει γραπτώς τις όποιες αλλαγές απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν οι 

αναγκαίες λειτουργίες του συστήματος, καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη 

κατά την προσφορά του. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των 

προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις 

τέχνες και επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα 

όλα τα κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της 

προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών 

που δε σχετίζονται με την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα 

τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση 

του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία. 

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται από τις προδιαγραφές ότι μπορεί να 

προσφερθεί υλικό ισοδύναμο με αυτό που περιγράφεται, ο διαγωνιζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει σχετικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει το 

ισοδύναμο του εξοπλισμού. Αν κάπου δεν ορίζεται η χρήση του ισοδύναμου, αυτό 

σημαίνει ότι μόνο το ζητούμενο υλικό πρέπει να προσφερθεί, αφού ο κύριος του 

έργου δεν μπορεί να δεχτεί εναλλακτικές λύσεις λόγω δεδομένων τυποποίησης. Για 
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τις περιπτώσεις αυτές η προσφορά εναλλακτικών λύσεων σημαίνει τον αυτόματο 

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τη διαδικασία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κατάλληλη 

πιστοποίηση διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο θα αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικά εφαρμογής ανάλογων συστημάτων διαχείρισης σε συμφωνία με το 

ISO 9001. 

7.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών 

προδιαγραφών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές που ζητούνται από τα κείμενα 

των προδιαγραφών. 

Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι ανάγκη να πιστοποιείται με 

δήλωση του κατασκευαστή ή κάποιο πιο ειδικό τύπο εγγράφου, αν απαιτείται από τη 

διακήρυξη ή αν αυτό ζητηθεί. Οι δηλώσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για την εκτέλεση 

της προμήθειας. 

Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κινητήρες χαμηλής τάσης στο εύρος ισχύος 1,1kW-

90kW, τότε να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν κινητήρες εξοικονόμησης 

ενέργειας κατά την ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση. Οι διπολικοί και τετραπολικοί 

κινητήρες πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με EU/CEMEP με την κατηγοριοποίηση 

επάρκειας IE3 (υψηλή επάρκεια). 

7.4 ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα ακόλουθα πρότυπα, οδηγίες και κανονισμοί, σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοσή 

τους, πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή: 

-VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις 

ως 1000V 

-VDE 0101 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις 

άνω των 1000V 

-VDE 0105 για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης 

-VDE 0108 για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης σε μέρη 

συνάθροισης ατόμων, αποθήκες και χώρους εργασίας 

-VDE 0125 περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή κτιρίων 

-VDE 0165 για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής 

και επικίνδυνες περιοχές 

-VDE 0228 για τις μετρήσεις όταν συστήματα τηλεδιαχείρισης επηρεάζονται από 

τριφασικά συστήματα 
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-VDE 0510 για τους συσσωρευτές και τα συστήματά τους 

-VDE 0800 για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

-DIN 18382 για τα ηλεκτρικά καλώδια και γραμμές σε κτίρια 

-VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

-DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς 

8 ΠΙΝΑΚΕΣ 

8.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 

Τα σχέδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, τα κυκλωματικά διαγράμματα και κάθε 

είδους γραφική αναπαράσταση θα πρέπει να παραδίδονται στην υπηρεσία για 

έλεγχο και επικύρωση πριν κατασκευαστούν οι πίνακες. 

Αν το μέγεθος των πινάκων διαφέρει από το μέγεθος που ορίζεται από τις 

προδιαγραφές, τότε θα πρέπει να ενημερωθεί η υπηρεσία εγκαίρως και να φαίνεται 

στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Πριν από την τελική παραγγελία των πινάκων η τοποθέτηση των επί μέρους 

εξαρτημάτων πρέπει να συζητηθεί με την τεχνική υπηρεσία και να γίνει όποια 

απαραίτητη προσαρμογή. 

Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή: 

 Ηλεκτρικός εξοπλισμός: DIN EN 60204-1 

 Ταξινόμηση καλωδίων στον πίνακα: DIN VDE 0660 T 500 

 Ταξινόμηση καλωδίων στη μονάδα: DIN VDE 0298 T 4 

 Ταξινόμηση καλωδίων στο μηχάνημα: DIN EN 60104 T 1 

 Ταξινόμηση μπαρών χαλκού: DIN 43671 

 Κυκλώματα ελέγχου: πάντα γειωμένα στη μία άκρη, αλλιώς αποσυνδετήρας 

δύο ακίδων με έλεγχο σφάλματος γης 

 Κύκλωμα έκτακτης διακοπής (DIN 60204): σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

κατηγορίας 0/1/2 

Επιτρεπτές περιοχές για τη διευθέτηση ενεργοποιητών, περιλαμβάνει ασφάλειες και 

διακόπτες: σύμφωνα με DIN VDE 0660 T 500, DIN EN 60204 T 1, DIN VDE 0106 T 

100 

Οι πίνακες ελέγχου και διανομής πρέπει να παραδίδονται έτοιμοι και καλωδιωμένοι 

μέχρι κλέμμας σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα VDE. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί 

μέριμνα κατά την κατασκευή για τις συνθήκες μεταφοράς των πινάκων, ώστε να μην 

υπάρξει κάποια ζημιά λόγω κατασκευαστικής παράλειψης. Αν παρόλα αυτά υπάρξει 

κάποια φθορά στο χρώμα, τότε αυτή θα αποκαθίσταται χωρίς επιπλέον δαπάνη. 
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Στο εσωτερικό του πίνακα η καλωδίωση πραγματοποιείται με τη χρήση εύκαμπτων 

καλωδίων. Η απογύμνωση πραγματοποιείται θερμικά ή μηχανικά με τη χρήση 

ειδικού εργαλείου, ενώ η σύνδεση στον εξοπλισμό γίνεται με κατάλληλα συνδετήρια. 

Για τη σύνδεση περιφερειακών μονάδων πρέπει να χρησιμοποιούνται, για 

εξοικονόμηση χώρου, φίσες καλωδίων εργοστασιακά ελεγμένες και ακροδέκτες από 

τον κατασκευαστή του αυτοματισμού, ενώ οι διατομές των καλωδίων υπολογίζονται 

κατά VDE. 

Για τα κυκλώματα ελέγχου και μέτρησης η καλωδίωση γίνεται σε αντιστοιχία με την 

ασφάλεια (ελάχιστη διατομή 0,75 mm2). Για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα η καλωδίωση 

συμμορφώνεται με τους τύπους που βασίζονται στα χαρακτηριστικά του 

κατασκευαστή (ελάχιστη διατομή 0,75 mm2). 

Οι γραμμές μέτρησης θωρακίζονται όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η καλωδίωση των 

κυκλωμάτων ελέγχου, δεδομένων, μέτρησης και ηλεκτρονικών εισόδων-εξόδων 

ακολουθούν τον εξής χρωματικό κώδικα: 

 Καλώδιο ισχύος 230 V AC/ 400 V AC: μαύρο 

 PLC 230 V AC: κόκκινο 

 PLC 24 V DC: σκούρο μπλε 

 Καλώδιο γείωσης: πράσινο/κίτρινο 

 Ουδέτερος: ανοιχτό μπλε 

 Εξωτερική τάση: πορτοκαλί 

 Γραμμή μέτρησης: άσπρο 

 Καλώδιο προστασίας: γκρι 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή 

αυτοματισμού, ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης συστήματος μέτρησης στο οποίο 

εφαρμόζεται προστασία υπερτάσεων από κεραυνούς και λαμβάνονται μέτρα 

γείωσης. 

Γραμμές μετασχηματιστών έντασης καλωδιώνονται με διατομές 2,5 mm2 και 

χρησιμοποιούνται ακροδέκτες απομόνωσης. 

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να διατάσσεται κατάλληλα μέσα στον πίνακα και θα 

λαμβάνεται μέριμνα για εφεδρεία χώρου 20% για μελλοντικές επεκτάσεις, καθώς 

επίσης και για το PLC. 

Τα στοιχεία των ασφαλειών και οι διακόπτες πρέπει να καλύπτονται με ασφάλεια για 

προστασία επαφής. Το ίδιο ισχύει για τις μπάρες, μεταδότες ρεύματος κτλ., και 

εγκαταστάσεις στην πόρτα του πίνακα. 

Τα στοιχεία ελέγχου, όπως μπουτόν, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, οθόνες 

ενδείξεων και χειρισμών πρέπει να εγκαθίστανται στην πόρτα του πίνακα και να 
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συνοδεύονται από εγχάρακτα πινακίδια (βιδωμένα ή καρφωμένα, όχι κολλημένα) με 

λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας. 

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στον πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία 

αναγνώρισης και όλα τα κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και 

αριθμημένα ανάλογα με το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Τα καλώδια στα 

άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές 

στη λίστα καλωδίων. 

Τα συστήματα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώματα εξόδου προς τον πάροχο της 

τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στους πίνακες και να 

ασφαλίζονται με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για την 

είσοδο, τη διάταξη και την ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, 

λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα καλώδια πρέπει να 

στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες με πλαστικό τελείωμα και για τα 

μονόκλωνα καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι από μη 

φερρομαγνητικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί στη διαδρομή του καλωδίου από τον πίνακα μέχρι τον 

εξοπλισμό, τότε πρέπει το τερματικό κουτί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αντιστοιχίζεται η αρίθμηση στον πίνακα. Για υπάρχοντα συστήματα, πρέπει 

να δημιουργούνται ξεχωριστά τερματικά διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η 

αντιστοίχιση αρχής και τέλους. 

Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC. 

8.2 ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το ερμάριο Αυτοματισμού θα ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστούν 

οι απαραίτητες λειτουργίες αυτοματισμού, η διεκπεραίωση των επικοινωνιών και η 

συγκέντρωση των μετρήσεων από τα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης. Ο πίνακας 

αυτός θα πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Πίνακες 

Ισχύος με θερμομαγνητικό διακόπτη». 

Το ερμάριο θα είναι κατάλληλων διαστάσεων επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα με τον 

διαθέσιμο χώρο). Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να 

ενσωματώσει εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισμό και να γίνουν οι εσωτερικές 

οδεύσεις των καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών 

και σημάνσεων. 
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Πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του πίνακα για εφεδρεία χώρου και 

ενσωμάτωση καρτών PLC, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών, που 

υπολογίζεται στο επιπλέον 20% των σημάτων που θα διασυνδεθούν με την 

τρέχουσα προμήθεια. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα τοποθετείται στην 

πρώτη ράγα στην πάνω πλευρά του ερμαρίου. 

 DC UPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού. 

 GPRS/GSM Radio Modem για την υλοποίηση των ραδιοεπικοινωνιών τύπου 

κινητής τηλεφωνίας για το οποίο θα προβλεφθεί κατάλληλος χώρος στη ράγα 

πλησίον του PLC. 

 Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 

 Τροφοδοσία: πρωτεύουσα προστασία 

 Καλωδίωση Ethernet εκτός ερμαρίου αυτοματισμού: σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού 

8.3 ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Όλα τα ερμάρια θα έχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργήσουν σωστά και να 

προστατευθούν κατάλληλα, εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, 

διακοπτών, ενδεικτικών λυχνιών και μπουτόν χειρισμού. 

Συγκεκριμένα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Κεντρική ασφάλεια 

 Κλέμμες κατάλληλες σε διατομή και χρωματισμό για την τροφοδοσία του 

ερμαρίου με 230 VAC 

 Κατάλληλο αριθμό αυτόματων ασφαλειών για την διακοπή 

τροφοδοσίας/προστασία του καρτών εισόδων/εξόδων 

 Ρευματοδότη σούκο με αυτόματη ασφάλεια για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών 

εργασιών μικρής κλίμακας 

 Ηλεκτρονόμους απομόνωσης των εξόδων του PLC 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη ύπαρξης τάσης 

 Μπουτόν χειρισμού όπου αυτό απαιτείται για τον έλεγχο αντλιών κ.λπ. 

Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι 

αγωγοί που εισέρχονται στο ερμάριο από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς 

πίνακες αντλιών ή βανών και από υπόλοιπο συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν 

σε κλεμμοσειρές ράγας αριθμημένες, ενώ θα περνάνε από κατάλληλης διατομής 

στυπιοθλίπτες. 
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8.4 ΚΙΒΩΤΙΟ PILLAR 

Τα επιδαπέδια κιβώτια Pillar που θα χρησιμοποιηθούν για τη προστασία των 

πινάκων που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει είναι 

κατασκευασμένα από σιδηρό πλαίσιο και λαμαρίνα αλουμινίου 2mm. 

Το μέγεθός τους θα καθορίζεται από τα μεγέθη των πινάκων αυτοματισμού που θα 

προστατεύουν και θα προσαρμόζονται εύκολα σε αυτά. 

Θα πρέπει να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία 

και ανθεκτικά στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες (σκόνη, θερμοκρασία, 

δονήσεις κ.λπ.). 

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

9.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ETHERNET) 

Σε όσους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) εγκατασταθεί εξωτερικός εξοπλισμός 

για Wi-Fi επικοινωνία απαιτείται η εγκατάσταση εξειδικευμένης αντικεραυνικής 

προστασίας. Τα αντικεραυνικά που θα εγκατασταθούν πρέπει να αφορούν την 

προστασία του συγκεκριμένου ή όμοιου εξοπλισμού και θα πρέπει να 

συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον με τα κάτωθι: 

 Υποστήριξη PoE++ ή 4PPoE (4 ζευγών PoE) 

 Ταχύτητες μετάδοσης 100/1000Mbps 

 Προστασία όλων των ζευγών μέσω των τεχνολογιών Gas Discharge Tube 

(GDT) και bi-directional Transient Voltage Suppressing (TVS) 

 Μέγιστη τάση εισόδου PoE (PoE in) 60V 

 Μέγιστο ρεύμα εισόδου PoE 2A 

 Μέγιστη ταχύτητα απόκρισης 3ns 

 Μέγιστη χωρητικότητα 3pF 

 Δύο(2) υποδοχείς τύπου RJ45 με ενσωματωμένη γείωση/προστασία 

 Δυνατότητα προσάρτησης (clamping) και από τις δύο επιφάνειες 

 Ανθεκτικό περίβλημα σε καιρικές συνθήκες και καταπόνηση  

 Οπές τοποθέτησης στην οπίσθια επιφάνεια 

 Ρυθμιζόμενες οπές καλωδίων ανάλογα με το μέγεθος του καλωδίου 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +80°C 

 Ηλεκτρική εμπέδηση (impedance) 100Ω 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής: 

 IEC 61000-4-2 
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 IEC 61000-4-4 

 IEC 61000-4-5 

 IEC 61643-21 

 REACH 

 RoHS 

 IEEE 802.3 at 

9.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΗ - ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Σε όλους τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και σε κάθε ερμάριο αυτοματισμού θα 

εγκατασταθεί αντικεραυνική προστασία των γραμμών τροφοδοσίας 230V. Οι 

συσκευές προστασίας θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

 Ονομαστική τάση 230V AC 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη εναλλασσόμενη τάση 275V AC 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη συνεχής τάση 350V DC 

 Προστασία από πλήγματα ρεύματος έως και 40kA σε χρόνο μικρότερο από 

20μs 

 Προστασία από υπερτάσεις έως και 1,35kV στην ομαλή λειτουργία 

 Προστασία από υπερτάσεις έως και 0,9kV με ρεύμα 5kA  

 Βαθμός ρεύματος βραχυκυκλώματος ISCCR έως 50kA 

 Μέγιστη προστασία από υπερεντάσεις 160 Α gL/gG 

 Χρόνος απόκρισης 25ns 

 Ενδεικτική λυχνία κόκκινου χρώματος 

 Προστασία IP20 

 Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας (-40°C έως 80°C) 

 Τοποθέτηση εσωτερικά του πίνακα σε ράγα DIN rail 35 mm 

 (x2) Ψηφιακές επαφές εξόδου κατάστασης συσκευών 250V/0,5A 

AC,250V/0,1A DC 

Καθώς η προστασία από πλήγματα (κεραυνικά, υπερτάσεις κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων αυτοματισμού, θα 

πρέπει οι παραπάνω συσκευές να συμμορφώνονται βάσει του EN 61643-11:2012 

(IEC 61643-11:2011) «Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge 

protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test 

methods» 
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10 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DC-UPS 

Το τροφοδοτικό και το UPS που θα εγκατασταθούν πρέπει να φέρουν όλες τις 

κατάλληλες προστασίες για την αποφυγή βλάβης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να 

είναι ανθεκτικά σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, ειδικά σχεδιασμένα για 

βιομηχανικό περιβάλλον και να εγκαθίστανται σε ράγα DIN με ενσωματωμένη βάση 

προσάρτησης. Τα υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Πιο συγκεκριμένα το τροφοδοτικό πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τα εξής: 

 Τάση εισόδου 90VAC έως και 264VAC 

 Συχνότητα εισόδου 47Hz έως και 63Hz 

 Βαθμός απόδοσης 88% 

 Ρεύμα διαρροής μικρότερο του 1 mA στα 240VAC 

 Ονομαστική τάση εξόδου 24VDC 

 Εύρος τάσης εξόδου 24VDC-28VDC 

 Διόρθωση τάσης εξόδου(Line Regulation) ±0.5% 

 Διόρθωση φορτίου (Load Regulation) ±1% 

 Διάρκεια συγκράτησης τάσης εξόδου με απώλεια τάσης εισόδου(Hold up 

time) 16ms στα 230VAC 

 Δυνατότητα υπερφόρτωσης 105%-130% 

 Όρια προστασίας από υπέρταση 29VDC-33VDC 

 Προστασία από υπερθέρμανση του υλικού 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +70°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C έως +85°C 

 Υγρασία λειτουργίας 20% έως 95% 

 Αντοχή στις δονήσεις 10Hz έως 500Hz ή 2G για 10 λεπτά 

 Συντελεστής μεταβολής εξόδου με βάση τη θερμοκρασία 0.03%/°C από 0°C 

έως +50°C 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 

 UL 508 

 TUV EN 60950-1 

 EN 55032 

 EN 61204-3 CLASS B 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 EAC TP TC 020 
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 EN 61000-4-2 

 EN 61000-4-3 

 EN 61000-4-4 

 EN 61000-4-5 

 EN 61000-4-6 

 EN 61000-4-8 

 EN 61000-4-11 

 EN 61000-6-2 (EN 50082-2) 

 EN 61204-3 

Η μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τα εξής: 

 Τάση εισόδου 24VDC έως και 29VDC 

 Ρεύμα εισόδου 40A 

 Τάση εξόδου 21VDC-29VDC 

 Ρεύμα εξόδου έως 40A 

 Ρεύμα φόρτισης 2A 

 Ενσωματωμένη λειτουργία για τον έλεγχο της μπαταρίας 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, κατάσταση μπαταρίας και 

εκφόρτιση μπαταρίας 

 Επαφές εξόδου ρελέ για την λήψη σήματος ανάλογα με την κατάσταση της 

μονάδας(π.χ. DC OK, BATTERY DISCHARGE, κ.λπ.) 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +70°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +85°C 

 Υγρασία λειτουργίας 20% έως 90% 

 Αντοχή στις δονήσεις 10Hz έως 500HZ ή 2G για 10 λεπτά 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 

 IEC 600068-2-6 

 EN 55032 CLASS B 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 EN 61000-4-2 

 EN 61000-4-3 

 EN 61000-4-4 

 EN 61000-4-5 

 EN 61000-4-6 

 EN 61000-4-8 
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 EN 61000-4-11 

Ο κατασκευαστής τόσο του τροφοδοτικού όσο και της μονάδας αδιάλειπτης παροχής 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:2015, ISO14001:2015 και 

OHSAS18001:2007. 

Η χωρητικότητα των προσφερόμενων μπαταριών θα πρέπει να είναι 12Ah. 

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν βασίζονται στις 

προδιαγραφές εξοπλισμού διεθνών κατασκευαστών αντίστοιχου εξοπλισμού. Είναι 

προφανές ότι μη ουσιώδεις διαφοροποιήσεις είναι αποδεκτές για τον μη αποκλεισμό 

από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ εξοπλισμού ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών που 

ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών. 

Ο ελεγκτής είναι μια ελεύθερα προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού 

(Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, Programmable Logic Controller - PLC), 

αποτελούμενη από ανεξάρτητες εναλλάξιμες μονάδες (βαθμωτό σύστημα - modular 

system). Πιο συγκεκριμένα, για την επικοινωνία – διασύνδεση με το τοπικό και 

απομακρυσμένο περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το 

PLC πρέπει να διαθέτει: 

 Ψηφιακές εισόδους (DI). Για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON / OFF 

(διακόπτες, επαφές relay κ.λπ.). 

 Ψηφιακές εξόδους (DO) τύπου transistor. Για την αποστολή εντολών σε 

κατάλληλο εξοπλισμό (αντλίες, βάνες κ.λπ.). 

 Αναλογικές εισόδους (AI) τύπου ρεύματος ή τάσης. Για την συλλογή 

μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που παρέχουν αναλογικό σήμα 

(σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κ.λπ.). 

 Αναλογικές εξόδους (ΑΟ) τύπου ρεύματος ή τάσης. Για την αποστολή 

κατάλληλων εντολών για την ρύθμιση λειτουργιών (Inverter, βάνες κ.λπ.). 

 Δυνατότητα επικοινωνιών. Για την επικοινωνία με τον ΚΣΕ και άλλους 

απομακρυσμένους ελεγκτές του συστήματος Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού. 

Ο σημερινός αριθμός των εισόδων – εξόδων πρέπει να μπορεί να αυξηθεί ώστε να 

καλύπτει μελλοντικές απαιτήσεις, μόνο με την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα 

επικοινωνούν με τις γειτονικές μονάδες. Η επέκταση του συστήματος PLC θα πρέπει 

να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της 

συσκευής σε εργαστήριο. O χειριστής θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει από το 

Κέντρο Ελέγχου όλα τα σήματα αυτοματισμού των εγκαταστάσεων και να δίνει 
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εντολές σε αυτές ακόμα και στην περίπτωση που προκύψει βλάβη της Κεντρικής 

Μονάδας Επεξεργασίας του τοπικού συστήματος αυτοματισμού. 

11.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU) 

Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο τμήμα του εξοπλισμού ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού και ως τέτοιο πρέπει να διαθέτει τα εξής: 

• Ο κατασκευαστής του θα έχει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2015 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό. 

• CE Declaration of Conformity. Η οικογένεια των PLC θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες και νόρμες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

1. EC Directive 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility” 

2. EC Directive 2014/35/EC “Electrical Equipment Designed for Use 

Within Certain Voltage Limits” 

3. EC Directive 2011/65/EU “Restriction of Hazardous Substances 

(RoHS)” 

• Συμμόρφωση με τα πρότυπα Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

1. EN 61000-4-2: Electrostatic discharge immunity 

2. EN 61000-4-3: Radiated radio-frequency, electromagnetic field 

immunity 

3. EN 61000-4-4: Electrical fast transients/burst immunity 

4. EN 61000-4-5: Surge immunity 

5. EN 61000-4-6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-

frequency fields 

Η CPU θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Απομακρυσμένου, διαμέσου του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου, καθώς 

και τοπικού, μέσω δικτυακής θύρας, προγραμματισμού και διαγνωστικών με 

τη χρήση Η/Υ. 

• Λειτουργία σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -20οC..+60οC και 

αποθήκευση σε περιβάλλον με θερμοκρασία από -30οC..+80οC 

• Η CPU θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διατήρησης της μνήμης σε διακοπή 

τάσης χωρίς τη χρήση μπαταρίας. 

• Προστασία IP41 

11.2 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

Η τροφοδοσία του PLC θα είναι 24 V DC. 
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11.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η CPU θα είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένες θύρες Ethernet, 

τύπου RJ45, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης και 

ταυτόχρονης επικοινωνίας με: 

• το λογισμικό προγραμματισμού του PLC, 

• συσκευές απεικόνισης και χειρισμού, 

• άλλα PLC, 

• υπερκείμενο λογισμικό συλλογής δεδομένων και τηλεελέγχου, 

• συσκευές τρίτων κατασκευαστών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω επικοινωνιακές 

δυνατότητες οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα: 

• Σειριακή επικοινωνία (RS232,RS485) 

• Ethernet επικοινωνία 

• Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα Modbus TCP, Modbus RTU, free ASCII και 

CANopen 

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα επικοινωνίας οφείλουν να υποστηρίζονται από τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό είτε ενσωματωμένα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

είτε ως μονάδες επέκτασης. 

Προσφορές οι οποίες δεν παρέχουν ταυτόχρονα όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές 

δυνατότητες δεν θα ληφθούν υπόψη. 

11.3.1 Μνήμη 

Η CPU πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 

• 800 kB εσωτερικής μνήμης RAM για το πρόγραμμα του χρήστη 

• εκ των οποίων 400 kB θα διατηρούν την κατάστασή τους σε περίπτωση 

απώλειας τάσης 

• εξωτερική μνήμη επέκτασης τύπου flash και χωρητικότητας 4 GB για 

αποθήκευση δεδομένων και καταγραφών 

11.3.2 Προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με όλες τις παρακάτω 

γλώσσες προγραμματισμού: 

• Με διάγραμμα επαφών Ladder Diagram (LD) 

• Με μπλοκ διάγραμμα Function Block Diagram (FBD) 

• Με γλώσσα τύπου Structured Text (ST) 

• Με γλώσσα τύπου Instruction List (IL) 

• Με γλώσσα τύπου Sequential Function Chart (SFC) 
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Προσφορές οι οποίες δεν θα παρέχουν και τις πέντε παραπάνω γλώσσες 

προγραμματισμού ταυτόχρονα θα αππορρίπτονται. 

11.3.3 Διαγνωστικά 

Η CPU θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστική μνήμη όπου θα αποθηκεύονται κυκλικά οι 

αιτίες των πλέον πρόσφατων σφαλμάτων. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να 

διατηρείται ακόμα και μετά από διακοπή τάσης. Στη μνήμη αυτή καταγράφονται με 

ώρα και ημερομηνία γεγονότα που συνδέονται με: 

 Σφάλματα της CPU 

 Σφάλματα περιφερειακών μονάδων 

 Αλλαγές της κατάστασης λειτουργίας της CPU 

 Προγραμματιστικά σφάλματα στο πρόγραμμα του χρήστη 

Η διαγνωστική μνήμη μπορεί να διαβασθεί από Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό είτε 

τοπικά είτε απομακρυσμένα μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου επικοινωνίας. 

11.4 ΟΘΟΝΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (HMI) 

Σε όλους τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει Τοπική Οθόνη 

Απεικόνισης και Χειρισμών (HMI) από την οποία ο χειριστής/συντηρητής θα έχει 

πλήρη εποπτεία του Σταθμού και θα μπορεί ταυτόχρονα να εκτελέσει και χειρισμούς. 

Η Οθόνη θα πρέπει να επικοινωνεί με το PLC και να απεικονίζει όλα τα σήματα που 

λαμβάνει. 

Τα χαρακτηριστικά που θα φέρει η Οθόνη πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής: 

 Τροφοδοσία 24 V DC 

 Διαγώνιος τουλάχιστον 4.3” 

 Τύπος TFT αφής 

 Βάθος χρώματος 16bit 

 Ανάλυση 480x272 Pixels 

 Χρόνος εκκίνησης μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα 

 Διαθέσιμη μνήμη για δεδομένα απεικόνισης 40MB (flash) 

 Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο VNC Server 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C..50°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C..60°C 

 IP65 προστασία στην πρόσοψη της οθόνης 

 IP41 προστασία στην οπίσθια πλευρά της οθόνης 

Στους ΤΣΕ 3 και ΤΣΕ 9, η Οθόνη Τοπικών Ενδείξεων θα έχει τα παραπάνω τεχνικά 

χαρακτηριστικά με τις εξής διαφοροποιήσεις: 
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 Διαγώνιος τουλάχιστον 15.6” 

 Ανάλυση 1366x768 Pixels 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C..50°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C..60°C 

Οι προσφορές που συνδυάζουν CPU μαζί με οθόνη, εφόσον καλύπτουν τα 

χαρακτηριστικά τόσο της οθόνης όσο και της CPU, είναι αποδεκτές. 

11.5 ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ PLC 

Οι κάρτες συλλογής σημάτων των PLC θα πρέπει να διαθέτουν πληθώρα 

διαθέσιμων διατάξεων για τη μέτρηση τόσο ψηφιακών όσο και αναλογικών σημάτων. 

Η τρέχουσα κατάσταση των εισόδων και εξόδων θα μπορεί να προσπελασθεί τοπικά 

κάνοντας χρήση Η/Υ με εγκατεστημένο κατάλληλο πρόγραμμα. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει το εν λόγω πρόγραμμα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. 

Οι κάρτες του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να αλλαχθούν χωρίς να απαιτείται 

η διακοπή της τροφοδοσίας των καρτών ή της λειτουργίας της CPU. Η αλλαγή των 

καρτών δεν θα απαιτεί ειδικά εργαλεία. 

Το σύστημα συνολικά θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί κατά 40 κάρτες 

τουλάχιστον, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες. 

Οι κάρτες εισόδων και εξόδων θα συμμορφώνονται με τα εξής πρότυπα: 

 DIN EN 61000-6-2 “EMC Immunity” 

 DIN EN 61000-6-4 “EMC Immunity” 

 DIN EN 60068-2-8:2008 “Vibration” 

 DIN EN 60068-27:2010 “Shock” 

 RoHS 

 REACH 

Η τροφοδοσία των καρτών θα είναι 24V DC. 

Η θερμοκρασία λειτουργίας των καρτών θα είναι 0°C..60°C, ενώ η θερμοκρασία 

αποθήκευσης θα είναι -20°C..80°C. 

11.5.1 Κάρτα Ψηφιακών Εισόδων 8 DI 

 Οκτώ(8) ψηφιακές εισόδους 

 Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplane bus isolation) 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για κάθε μία 

είσοδο 

 Χαρακτηριστική καμπύλη εισόδων τύπου 2 κατά EN 61131-2 

 Σήμα “0” για εύρος -3V-9V 
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 Σήμα “1” για εύρος 12V-30V 

 Προστασία αντίστροφης πολικότητας στις εισόδους (reverse polarity 

protection) 

11.5.2 Κάρτα Ψηφιακών Εξόδων 8 DO 

 Οκτώ(8) ψηφιακές εξόδους 

 Ρεύμα ανά έξοδο τουλάχιστον 600mA 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης, σφάλματος καθώς και για την 

κατάσταση λειτουργίας κάθε μίας εξόδου 

 Δυνατότητα επέκτασης παλμού εξόδου από 5ms..1275ms 

 Διάγνωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας 

 Ηλεκτρονική προστασία βραχυκύκλωσης κάθε μίας εξόδου ξεχωριστά 

11.5.3 Κάρτα Αναλογικών Εισόδων 4 AI 

 Τέσσερις(4) αναλογικές εισόδους 

 Εύρος μέτρησης 0/4..20mA, ±20mA 

 Ανάλυση 14 bit 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και σφάλματος 

 Ηλεκτρική απομόνωση από τον δίαυλο (backplane bus isolation) και μεταξύ 

των καναλιών (channel isolation) 

 Ρυθμιζόμενη συχνότητα καταστολής ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών 

(interference frequency rate) -/10Hz/50Hz/60Hz/400Hz 

 Παροχή διαγνωστικών για  

 υπέρβαση ανώτατου και κατώτατου ορίου μέτρησης 

(overflow/underflow) 

 ανοιχτοκύκλωμα (wire-break) 

 λανθασμένη εκχώρηση παραμέτρων 

 Δυνατότητα ρύθμισης αναλογικών ορίων για την εμφάνιση ειδοποίησης 

(alarm) ανά κανάλι 

 Όρια σφάλματος: 

 Σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας: ±0.2% σε σχέση με το 

ονομαστικό εύρος 

 Στους 25°C: ±0.1% σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

 Σφάλμα θερμοκρασίας: ±0.005%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

 Σφάλμα γραμμικότητας: ±0.05%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 
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 Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια σε κανονικές συνθήκες (25°C): 

±0.05%/Κ σε σχέση με το ονομαστικό εύρος 

11.6 ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ PLC ΤΥΠΟΥ Α 

Ο Λογικός Ελεγκτής Τύπου Α θα πρέπει καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 

του κεφαλαίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)». 

Όσον αφορά τον αριθμό των σημάτων θα πρέπει να διαθέτει 32 ψηφιακές εισόδους, 

16 ψηφιακές εξόδους και 8 αναλογικές εισόδους. Όλες οι ψηφιακές έξοδοι θα πρέπει 

να διασυνδέονται με τα προς έλεγχο στοιχεία μέσω μικρορελέ (interface relay). 

11.7 ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ PLC ΤΥΠΟΥ B 

Ο Λογικός Ελεγκτής Τύπου Β θα πρέπει καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 

του κεφαλαίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)». 

Όσον αφορά τον αριθμό των σημάτων θα πρέπει να διαθέτει 16 ψηφιακές εισόδους, 

8 ψηφιακές εξόδους και 4 αναλογικές εισόδους. Όλες οι ψηφιακές έξοδοι θα πρέπει 

να διασυνδέονται με τα προς έλεγχο στοιχεία μέσω μικρορελέ (interface relay). 

11.8 ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ PLC ΤΥΠΟΥ Γ 

Ο Λογικός Ελεγκτής Τύπου Γ θα πρέπει καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του 

κεφαλαίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)». 

Όσον αφορά τον αριθμό των σημάτων θα πρέπει να διαθέτει 8 ψηφιακές εισόδους, 8 

ψηφιακές εξόδους και 4 αναλογικές εισόδους. Όλες οι ψηφιακές έξοδοι θα πρέπει να 

διασυνδέονται με τα προς έλεγχο στοιχεία μέσω μικρορελέ (interface relay). 

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι επικοινωνιακές δομές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει: 

 Να είναι υψηλής ταχύτητας ούτως ώστε δύο διαδοχικές και ολοκληρωμένες 

επικοινωνίες μεταξύ του SCADA και ενός ΤΣΕ δεν θα απέχουν περισσότερο 

από 10 δευτερόλεπτα η μια από την άλλη. Ο συγκεκριμένος χρόνος 

απόκρισης θα καλύπτει όλους του ΤΣΕ ταυτόχρονα και θα πρέπει να 

πιστοποιηθεί με σχετικές δοκιμές κατά την παράδοση του έργου. 

 Όλες οι ασύρματες επικοινωνίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συχνότητες 

που είναι ελεύθερες και δεν απαιτούν άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία. 
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 Στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στους οποίους απαιτείται GPRS modem 

και Wi-Fi, ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει το δίαυλο επικοινωνίας Wi-Fi ως 

πρωτεύοντα και τον δίαυλο επικοινωνίας 3G ως δευτερεύοντα. Σε περίπτωση 

απώλειας του πρωτεύοντος διαύλου η επικοινωνία του Σταθμού οφείλει να 

μετάγει άμεσα και αυτόματα στη χρήση του δευτερεύοντος διαύλου. Με την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας μέσω του πρωτεύοντος διαύλου η 

επικοινωνία οφείλει να μετάγει άμεσα και αυτόματα στη χρήση αυτού. 

 Το σύνολο της επικοινωνιακής διάταξης θα πρέπει να υποστηρίζει έως και 

τέσσερις ταυτόχρονους επικοινωνιακούς διαύλους μεταξύ οποιουδήποτε ΤΣΕ 

με το SCADA σε διάταξη εφεδρείας. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει την 

Υπηρεσία με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της 

απαίτησης αυτής. 

 Στο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα παρέχεται απαραίτητα η δυνατότητα στους 

χειριστές του έργου να έχουν πλήρη ενοποιημένη απεικόνιση του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου η οποία θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με 

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τρέχουσα ταχύτητα αναμετάδοσης δεδομένων καθώς και ιστορική 

γραφική απεικόνιση αυτής 

 Ενεργός επικοινωνιακός δίαυλος με ταυτόχρονη απεικόνιση των 

σταθμών που έχουν απώλεια επικοινωνιών 

 Uptime επιλεγμένων συσκευών 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία το λογισμικό το οποίο θα 

υλοποιήσει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, πλήρως 

παραμετροποιημένο, προγραμματισμένο και εν λειτουργία. 

12.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟ 

12.2.1 Επικοινωνίες (τύπου GSM/GPRS/3G) 

Η ασύρματη ζεύξη των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) και η επικοινωνία με τον 

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) θα επιτυγχάνεται με τη χρήση τουλάχιστον 3G 

δρομολογητή (modem-router) ο οποίος θα επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Ο δρομολογητής θα πρέπει να είναι συμβατός 

με όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να υποστηρίζει δίκτυο 3G. 

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει Web σελίδα για την παραμετροποίησή του η οποία θα 

επιτρέπει είσοδο στον χρήστη με τη χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα Χρήστη και 

Κωδικός Πρόσβασης). Ο δρομολογητής θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

 Τροφοδοσία 9VDC-30VDC 
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 Ενδεικτικές λυχνίες LED για την ύπαρξη τάσης τροφοδοσίας 

 Ενδεικτικές λυχνίες LED για την κατάσταση ενσύρματης/ασύρματης σύνδεσης 

καθώς και της ισχύος του σήματος κινητής τηλεφωνίας 

 Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

 Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 300ΜHz 

 Μνήμη RAM 64MB 

 Μνήμη αποθήκευσης 16MB τεχνολογίας FLASH 

 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 5W 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20°C έως +70°C 

 Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης -25°C έως +75°C 

 Εύρος υγρασίας λειτουργίας 10% έως 90% 

 Εύρος υγρασίας αποθήκευσης 5% έως 95% 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα 

 EN 60950-1:2006 

 IEC 60950-1:2005 

 CSA C22.2 NO.60950-1:2007 

 UL60950-1:2007 

 EN 62311:2008 

 EN 50383:2010 

 EN 301 489-1 V2.2.0 

 EN 301 489-17 V3.2.0 

 EN 301 489-52 V1.1.0 

 EN 300 328 V2.1.1 

 EN 301 511 V12.5.1 

 EN 301 908-1 V11.1.1 

 EN 301 908-2 V11.1.1 

 REACH 

 Εκπομπή ασύρματου δικτύου σε συχνότητες 2401 – 2483ΜHz βάσει της 

ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 

 Υποστήριξη 3G μέχρι 14.4Mbps και 2G μέχρι 236.8kbps 

 Υποστήριξη στατικής και δυναμικής δρομολόγησης (Static Routing – Dynamic 

Routing) 

 Υποστήριξη των πρωτοκόλλων 

 TCP 

 UDP 
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 IPv4 

 IPv6 

 ICMP 

 NTP 

 DNS 

 HTTP 

 HTTPS 

 FTP 

 SMTP 

 SSL v3 

 TLS 

 ARP 

 VRRP 

 PPP 

 PPPoE 

 UPNP 

 SSH 

 DHCP 

 Telnet 

 SMPP 

 Πόρτα Ethernet LAN με υποστήριξη ταχύτητας 10/100 Mbit 

 Πόρτα Ethernet WAN με υποστήριξη ταχύτητας 10/100 Mbit και δυνατότητα 

προγραμματισμού της ως LAN 

 Υποστήριξη Wireless πρωτοκόλλων 802.11 b/g/n με δυνατότητα χρήσης 

κλειδιού ασφαλείας WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, MAC 

Filter 

 Δυνατότητα σύνδεσης έως και 50 ταυτόχρονων συσκευών στο εκπεμπόμενο 

ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 

 Δυνατότητα για ρύθμιση τείχους προστασίας (firewall) 

 Υποστήριξη DHCP 

 Υποστήριξη VPN Server και Client ταυτόχρονα με δυνατότητα χρήσης 12 

διαφορετικών μεθόδων κρυπτογράφησης 

 Υποστήριξη IPsec (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256), GRE, PPTP, 

L2TP 

 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP v1,v2,v3 και SNMP Trap 
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 Δυνατότητα αποστολής και λήψης SMS μέσω Ethernet 

 Μερική απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχο της συσκευής μέσω Modbus 

TCP 

 Προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος και ψηφιακή έξοδος 

 Ανθεκτικότητα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με βάση τα πρότυπα 

 EN61000-4-2:2009 

 EN61000-4-3:2006 

 EN61000-4-4:2012 

 EN61000-4-5:2006 

 EN61000-4-6:2009 

 EN61000-4-11:2004 

Ο δρομολογητής θα πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου και το κυτίο του πρέπει να 

πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Παροχή προστασίας για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον 

 Δυνατότητα εγκατάστασης του δρομολογητή σε ράγα ωμέγα (DIN rail) 

 Κατασκευή από μέταλλο για απαγωγή της θερμοκρασίας και προστασία 

Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

 Πιστοποιητικό CE για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/EU 

 Πιστοποιητικό European Union’s REACH(Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals) Regulation 

Με δεδομένη την κρισιμότητα των επικοινωνιών μεταξύ των Τοπικών Σταθμών με το 

υπερκείμενο SCADA για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κρίνεται απολύτως 

απαραίτητο το προσφερόμενο GPRS modem να διαθέτει Μέσο Χρόνο Μεταξύ 

Αστοχιών (MTBF) μεγαλύτερο των 300.000 ωρών. 

Η κεραία που θα συνοδεύει τον δρομολογητή θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι: 

 Κατάλληλη κατασκευή από ανθεκτικό PVC, ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία για 

χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 

 Υποστήριξη δικτύων GSM,UMTS,LTE 

 Συχνότητες λειτουργίας 

800MHz,850MHz,900MHz,1800MHz,1900MHz,2600MHz 

 Ηλεκτρική εμπέδηση (σύνθετη αντίσταση) 50Ω 

 Πολυκατευθυντική(omnidirectional) 

 Καλώδιο 5m για διασύνδεση με τον δρομολογητή 

 Κέρδος 0dB 
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 Ηλεκτρική διασύνδεση τύπου SMA 

 Μήκος καλωδίου σύνδεσης με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 5m 

 Μέγιστη ισχύ εκπομπής 20W 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +70°C 

 Βαθμός προστασίας IP65 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο RoHS 

12.2.2 Radio Modem 5 GHz 

Η ασύρματη ζεύξη των σταθμών με τεχνολογία Wi-Fi θα γίνεται με Router εξωτερικού 

χώρου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα για Point-to-Point/Multi-Point σύνδεση. 

Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα για τηλεπρογραμματισμό του radio modem 

μέσω κατάλληλου λογισμικού ή Web Interface με χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα 

Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Ακόμη θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

 Τροφοδοσία 8VDC-30VDC 

 Δυνατότητα τροφοδοσίας είτε μέσω κατάλληλου ακροδέκτη είτε μέσω 

καλωδίου Ethernet(PoE) 

 Ένδειξη ύπαρξης τάσης τροφοδοσίας 

 Ένδειξη ισχύος σήματος 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας της πλακέτας(PCB) του 

 Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

 Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 500MHz 

 Μνήμη RAM 64MB 

 Υποστήριξη Wireless πρωτοκόλλου 802.11 ac 

 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 11,5W 

 Υποστήριξη καναλιών 20/40/80MHz 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -10°C έως +50°C 

 Εκπομπή σε συχνότητες 5.470 – 5.725GHz βάσει της ισχύουσας Ελληνικής 

Νομοθεσίας 

 Συμμόρφωση με τα πρότυπα 

 ETSI EN 62311:2008 - RF Exposure 

 EN 60950-1:2006 - Safety 

 EN60950-22:2006 - Safety 

 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) - EMC 

 ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) - radio 

 Κέρδος κεραίας(gain) 24dbi 
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 Εύρος ζώνης κατ’ ελάχιστο 54Mbit με ευαισθησία δέκτη τα -80dBm 

 Δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας πόλωσης(polarization) 

 Πόρτα Ethernet με υποστήριξη ταχύτητας 10/100/1000 Mbit 

 3dB πλάτος κύματος, H-Plane 10.5° 

 3dB πλάτος κύματος, E-Plane 10.5° 

Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

 Πιστοποιητικό CE για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/EU 

12.2.3 Βιομηχανικό Ethernet Switch 

Επιπρόσθετα όλοι οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου(ΤΣΕ) πρέπει έχουν επάρκεια σε 

θύρες Ethernet ούτως ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνιακή διασύνδεση όλων των 

συσκευών και ταυτόχρονα να υπάρχει και εφεδρεία σε περίπτωση που χρειαστεί να 

τοποθετηθεί επιπλέον εξοπλισμός ή συσκευές προγραμματισμού. Για τον σκοπό 

αυτό θα προσφερθεί εξοπλισμός ethernet switch για κάθε Τοπικό Σταθμό Ελέγχου ο 

οποίος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον, 

ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις και να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Τροφοδοσία 24VDC 

 Ενσωματωμένη βάση προσάρτησης σε ράγα DIN (Integrated DIN Rail 

Installation) 

 5 θύρες Ethernet 10/100Mbps τύπου RJ45 

 Προστασία από υπερτάσεις 

 Προστασία αντίστροφής πολικότητας 

 Εύκολη εγκατάσταση και άμεση λειτουργία χωρίς παραμετροποίηση (plug 

and play) 

 Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +70°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C έως +85°C 

 Υγρασία λειτουργίας 10% έως 90% 

 Ενδεικτικές λυχνίες για την ύπαρξη τάσης και τη δραστηριότητα ανά θύρα 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο CE 

13 Η/Υ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ/ΠΣΕ/ΦΣΕ 

13.1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ SCADA) 

Οι Η/Υ οι οποίοι θα επιτελούν τον ρόλο πελάτη (Client) του συστήματος εποπτείας, 

ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων(SCADA) θα πρέπει να είναι υψηλών 
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δυνατότητων, αναγνωρισμένης εταιρείας με επίσημη αντιπροσωπεία και τεχνικό 

τμήμα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα 

κάτωθι: 

 Επιτραπέζιος Η/Υ 

 Τροφοδοσία 90VAC-264VAC 

 Ενδείξεις λειτουργίας 

 Επεξεργαστής Intel i5-7500 3.4GHz 4 πυρήνων  

 Δύο(2) υποδοχές(slots) για τοποθέτηση καρτών μνήμης RAM 

 8GB RAM DDR4 με δυνατότητα επέκτασης έως 32GB 

 Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 256GB 

 Οπτικός δίσκος ανάγνωσης DVD και CD 

 Κάρτα δικτύου Ethernet(LAN) με υποστήριξη Gbit 

 Λοιπές εξωτερικές συνδέσεις: 

 4xUSB3.1 

 4xUSB2.0 

 HDMI 1.4 

 DisplayPort 

 Audio Line in/Line out 

 Θύρα δικτύου RJ45 

 1xPCIex1, 2xPCIex16 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 35°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C έως 65°C 

 Υγρασία λειτουργίας 10%-90%  

 Υγρασία αποθήκευσης 5%-95% 

 Λειτουργικό Windows 10 Pro 64bit 

Θα πρέπει για τον Η/Υ να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

 Πιστοποιητικά ενεργειακής κλάσης 

Η οθόνη των θέσεων εργασίας(client station) πρέπει να έχει τουλάχιστον τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

 Μέγεθος 27” 

 Τεχνολογία LED 

 Ανάλυση 1920x1080 

 Γωνίες θέασης 178° κατακόρυφα/178° οριζόντια 
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 Λόγος δυναμικής αντίθεσης 8000000:1 

 82 PPI (Pixel per inch) 

 Φωτεινότητα 300 cd/m2 

 Χρόνος απόκρισης 6ms 

 Συχνότητα 75Hz 

 Θύρες HDMI,VGA 

 16.7 εκατομμύρια χρώματα 

 Αναλογία οθόνης 16:9 

 Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας 

 Ρυθμιζόμενη κλίση από -5° έως 21° 

 Μέγιστη κατανάλωση 31 Watt 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 40°C 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως 60°C 

 Υγρασία λειτουργίας 20%-80%  

 Υγρασία αποθήκευσης 10%-90% 

Θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν τα εξής: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

 Πιστοποιητικά ενεργειακής κλάσης 

13.2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 

Ο εκτυπωτής που θα προσφερθεί θα πρέπει έχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογίας Laser με δυνατότητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης  

 Οθόνη LCD δύο (2) γραμμών. 

 Η ταχύτητα ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εκτύπωσης να είναι  τριάντα (30) 

σελίδες ανά λεπτό. 

 Η ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση 

ετοιμότητας να είναι εννέα (9) δευτερόλεπτα. 

 Η ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση 

ετοιμότητας να είναι δέκα (10) δευτερόλεπτα. 

 Σε μηνιαία βάση ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτυπώνει 

60.000 σελίδες. 

 Η βέλτιστη ποιότητα ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εκτύπωσης να είναι 9.600 x 

600 dpi με τεχνολογίες ανάλυσης ReCP. 
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 Τα διαθέσιμα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα εκτύπωσης θα είναι SPL, PCL5, 

PCL6, PS3, PDF V1.7. 

 Η βασική μνήμη του εκτυπωτή να είναι τουλάχιστον 256 MB. 

 Η επεξεργαστική ισχύς του να είναι τουλάχιστον 800MHz. 

 Να μπορεί στην είσοδο να δέχεται τουλάχιστον 2x550 φύλλα. 

 Να μπορεί στην έξοδο συλλέγει τουλάχιστον 150 φύλλα. 

 Να υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη: A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Oficio, 

Φάκελος DL, Φάκελος C5, Φάκελος C6, Κάρτ Ποστάλ 

 Να υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους μέσων: Απλό, λεπτό, παχύ, πιο 

παχύ, χαρτόνι, διαφάνεια, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, αρχειοθέτησης, 

bond, ετικέτα, φάκελος, βαμβακερό, χρωματιστό, διάτρητο, επιστολόχαρτο, 

γυαλιστερό 

 Ο εκτυπωτής θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα ασύρματης 

εκτύπωσης (NFC, εφαρμογές φορητών συσκευών, Cloud print κ.λπ.) 

 Θύρα Hi-Speed USB 2.0 

 Ενσωματωμένη θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX  

 Μνήμη RAM 1 GB 

13.3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PLOTTER 

Ο εκτυπωτής τύπου Plotter που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογίας Laser με δυνατότητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης  

 Έγχρωμη οθόνη αφής 4.3 ιντσών 

 Η ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης μονής ή διπλής όψης να είναι  πενήντα 

(50) σελίδες ανά λεπτό 

 Η ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης μονής ή διπλής όψης να είναι σαράντα 

πέντε (45) σελίδες ανά λεπτό 

 Η ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση 

ετοιμότητας να είναι 5,2 δευτερόλεπτα 

 Η ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση 

ετοιμότητας να είναι 7,7 δευτερόλεπτα 

 Σε μηνιαία βάση ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτυπώνει 

225.000 σελίδες 

 Η βέλτιστη ποιότητα ασπρόμαυρης ή έγχρωμης εκτύπωσης να είναι 1.200 x 

1.200 dpi 
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 Τα διαθέσιμα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα εκτύπωσης θα είναι PCL 5C, 

PCL6, PS3, PDF V1.6 

 Η βασική μνήμη του εκτυπωτή να είναι τουλάχιστον 1024 MB 

 Η επεξεργαστική ισχύς του να είναι τουλάχιστον 1.2GHz 

 Να μπορεί στην είσοδο να δέχεται τουλάχιστον 620 φύλλα 

 Να μπορεί στην έξοδο συλλέγει τουλάχιστον 500 φύλλα 

 Να υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 

Φάκελος 7 3/4, Φάκελος DL, Φάκελος C5, Φάκελος C6, Φάκελος 10, Oficio, 

Folio  

 Να υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους μέσων: Ετικέτες, χαρτόνι, απλό χαρτί, 

διαφάνειες, φάκελοι, γυαλιστερό χαρτί 

 Ο εκτυπωτής θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα ασύρματης 

εκτύπωσης (NFC, εφαρμογές φορητών συσκευών, Cloud print κ.λπ.) 

 Θύρα Hi-Speed USB 2.0 

 Ενσωματωμένη θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX  

 Μνήμη RAM 1 GB 

13.4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PLC ΚΑΙ SCADA 

O φορητός Η/Υ που θα επιτελεί τον ρόλο φορητού σταθμού προγραμματισμού θα 

πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

αυξημένες απαιτήσεις των λογισμικών προγραμματισμού και παραμετροποίησης των 

Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών(PLC). Επιπλέον ο φορητός Η/Υ θα πρέπει 

να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας με επίσημη αντιπροσωπεία και τεχνικό τμήμα 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Τροφοδοσία 100VAC-240VAC με ανοχή +/- 10% 

 Οθόνη 15.6” ανάλυσης 1920x1080 τύπου LED 

 Ενδείξεις λειτουργίας 

 Επεξεργαστής Intel i7-6820EQ 2.8GHz με δυνατότητα 3.5GHz (turbo mode) 

τεσσάρων (4) πυρήνων με 8MB cache 

 Δύο (2) υποδοχές(slots) για τοποθέτηση καρτών μνήμης RAM 

 32GB RAM DDR4  

 Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD 1ΤB 

 Οπτικός δίσκος ανάγνωσης DVD και CD 

 Υποδοχή ExpressCard 

 Υποδοχή ανάγνωσης Smart Card 
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 Υποδοχή ανάγνωσης καρτών μνήμης SDHC, MMC 

 Υποδοχή ανάγνωσης καρτών μνήμης SIMATIC 

 Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης Bluetooth 4.0 

 Κάρτα ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) με υποστήριξη πρωτοκόλλου 802.11ac 

 Δύο (2) ανεξάρτητες κάρτες δικτύου Ethernet(LAN) με υποστήριξη Gbit τύπου 

RJ45 

 Λοιπές εξωτερικές συνδέσεις: 

 4xUSB3.0 (3xType A, 1xType C) 

 1xPROFIBUS/MPI 

 1xRS232  

 DVI-I 

 DisplayPort 

 VGA 

 DisplayPort 

 Audio Jack 3.5mm 

 2xΘύρα δικτύου RJ45 

 Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών 

 Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου 8,8Ah 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 5οC έως 40οC 

 Θερμοκρασία αποθήκευσης -20οC έως 60οC 

 Υγρασία λειτουργίας 5%-85% 

 Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας Kensington 

 Μεταλλικό περίβλημα με αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις 

 Λειτουργικό Windows 10 64bit Enterprise 

Θα πρέπει για τον Η/Υ να προσκομιστούν τα παρακάτω: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια λειτουργίας 

 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

Ο φορητός σταθμός εργασίας θα πρέπει να έχει προεγκατεστημένα τους όλα τα 

απαραίτητα πακέτα προγραμματισμού των υφιστάμενων αλλά και των νέων PLC 

που θα εγκατασταθούν. Τα πακέτα λογισμικού θα πρέπει να φέρουν όλες τις 

απαραίτητες άδειες λειτουργίας. 

13.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου θα περιλαμβάνει 

δρομολογητή (Router) ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες συνδεσιμότητας τόσο των 
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συσκευών που συνδέονται τοπικά στον ΚΣΕ όσο και των τηλεπικοινωνιακών 

συσκευών που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣΕ. 

Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα για τηλεπρογραμματισμό μέσω κατάλληλου 

λογισμικού ή Web Interface με χρήση διαπιστευτηρίων (Όνομα Χρήστη και Κωδικός 

Πρόσβασης). Στον δρομολογητή θα καταλήγουν όλες οι συνδέσεις των ΤΣΕ είτε 

μέσω κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω Wi-Fi. Ο δρομολογητής οφείλει να ενταχθεί στο 

λογισμικό απεικόνισης των επικοινωνιακών διατάξεων όπως αυτό περιγράφεται στο 

κεφάλαιο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και να απεικονίζει πληροφορίες 

όπως κατ’ ελάχιστον η ταχύτητα επικοινωνίας ανά δίαυλο, η χρήση CPU, uptime 

κ.λπ. Ο δρομολογητής θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

 Κατάλληλος για τοποθέτηση σε Rack βιομηχανικού τύπου με μέγεθος 1U 

 Τροφοδοσία 15VDC-57VDC με χρήση διπλού τροφοδοτικού (redundant) για 

μέγιστη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των 

δύο (2) τροφοδοτικών 

 Δυνατότητα τροφοδοσίας είτε μέσω κατάλληλου ακροδέκτη είτε μέσω 

καλωδίου Ethernet (PoE) 

 Ενδεικτικές λυχνίες LED για την ύπαρξη τάσης τροφοδοσίας 

 Ενδεικτικές λυχνίες LED για την κατάσταση ενσύρματης σύνδεσης 

 Έγχρωμη LCD οθόνη αφής ενδείξεων, γραφημάτων και διαγνωστικών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της θερμοκρασίας της CPU και της πλακέτας 

(PCB) 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και του ρεύματος τροφοδοσίας  

 Δυνατότητα εξαγωγής διαγνωστικών και καταγραφών 

 Συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή 1,2GHz 

 Ο επεξεργαστής θα διαθέτει τουλάχιστον οκτώ πυρήνες 

 Hardware encryption για συνδέσεις VPN IPsec 

 Ο τυπικός ρυθμός διέλευσης δεδομένων με χρήση 256 VPN IPsec AES-256-

CBC + SHA256 tunnels και μέγεθος πακέτων 1400 bytes θα είναι κατ’ 

ελάχιστον 2600 Mbps 

 Ελάχιστος ρυθμός διέλευσης δεδομένων 18Gbps 

 Μνήμη RAM 2GB 

 Μνήμη αποθήκευσης 128MB τεχνολογίας NAND 

 Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 34W 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -20°C έως +60°C 

 Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU και 2014/30/EU 
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 Επτά (7) ανεξάρτητες ελεύθερα προγραμματιζόμενες πόρτες Ethernet με 

υποστήριξη ταχύτητας 10/100/1000 Mbit ανά θύρα  

 Κατανομή bandwidth μέσω της CPU για την εξασφάλιση μεγαλύτερου 

throughput 

 Θύρα Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (micro-USB) τύπου AB 

 Θύρα οπτικής ίνας (SFP) συμβατή με 1000BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-

BX και 1.25G SFP 

 Σειριακή θύρα RS232 με υποδοχή DB9 

 Υποστήριξη Έξυπνης Κάρτας (Smart Card) 

 Θύρα κάρτας μνήμης microSD 

Θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

 Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

 Πιστοποιητικό CE για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/EU 

13.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ LAN 

Στον εξοπλισμό δικτύου LAN θα συμπεριλαμβάνονται το Βιομηχανικό Ethernet 

Switch όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ETHERNET 

SWITCH» καθώς και όλα τα απαραίτητα προκατασκευασμένα καλώδια Ethernet 

κατηγορίας 6 (Cat 6). 

14 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

14.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SERVER - CLIENT - WEB 

ACCESS) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ Η/Υ (SCADA) 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα επεκταθεί ο αριθμός των 

μεταβλητών του υφιστάμενου συστήματος SCADA και θα αναπτυχθούν όσες νέες 

οθόνες και λειτουργίες απαιτούνται για την ενσωμάτωση όλων των νέων σταθμών 

στο υφιστάμενο σύστημα, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους 

συστήματα αυτοματισμού (PLC). Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα καλύπτει τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

 Κεντρικός έλεγχος των λειτουργικών συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης, 

επεξεργασίας και απεικόνισης όλων των ορισμένων μεταβλητών, όπως των 

μετρήσιμων τιμών, μηνυμάτων λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων. 
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 Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση 

στη μορφή αναφορών και γραφημάτων. 

 Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης 

δεδομένων επεξεργασίας. 

 Απεικόνιση του λειτουργικού και διαδικαστικού συστήματος σε δυναμική 

μορφή μιμικού διαγράμματος με γραφικές απεικονίσεις όλων των 

απαιτούμενων αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών. 

 Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων. 

 On line παραμετροποίηση του συστήματος με τη χρήση φιλικών, εύχρηστων 

διαλογικών μενού οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων βοήθειας. 

 Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας. 

Στο SCADA θα παρέχεται απαραίτητα η δυνατότητα στους χειριστές του έργου να 

έχουν πλήρη ενοποιημένη απεικόνιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου η οποία θα 

ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τρέχουσα ταχύτητα αναμετάδοσης δεδομένων καθώς και ιστορική γραφική 

απεικόνιση αυτής 

• Ενεργός επικοινωνιακός δίαυλος με ταυτόχρονη απεικόνιση των σταθμών 

που έχουν απώλεια επικοινωνιών 

• Uptime επιλεγμένων συσκευών 

14.1.1 Λογισμικό SCADA για πρόσβαση Client 

Συστήματα με πολλαπλές θέσεις εργασίες μπορούν  να λειτουργήσουν με βάση την 

αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων 

καθώς και της ασφάλειας που απαιτείται συνιστάται οι servers να λειτουργούν με ένα 

από τα παρακάτω ή ισοδύναμα λογισμικά: 

 Windows Server 2008 R2 SP1 64-Bit 

 Windows Server 2012 R2 64-Bit 

 Windows Server 2016 64-Bit 

Οι servers επιτελούν διάφορες λειτουργίες μεταξύ άλλων τον συντονισμό των clients 

καθώς και τον συγχρονισμό των δεδομένων και της αρχειοθέτησης. 

Οι υπηρεσίες των servers θα είναι διαθέσιμες στους clients οι οποίοι είναι συμβατοί 

με τα παρακάτω λογισμικά ή ισοδύναμα: 

 Windows 7 SP1 32/64-Bit (Professional, Enterprise και Ultimate) 

 Windows 8.1 32/64-Bit (Professional και Enterprise) 

 Windows 10 64-Bit (Professional και Enterprise) 
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Η επικοινωνία clients με servers θα επιτυγχάνεται μέσω του δικού τους τερματικού 

δικτύου, το οποίο ταυτόχρονα τους επιτρέπει και σύνδεση σε επίπεδο γραφείου. Για 

την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το 

τυποποιημένο πρωτόκολλο TCP/IP μέσω ενός δικτύου Ethernet (PC LAN) πάνω στο 

οποίο θα βρίσκονται διασυνδεδεμένοι οι clients και οι servers. 

Οι clients πρέπει αναζητούν αυτόματα τον server που τους έχει ανατεθεί για τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή μέσω του project το οποίο τρέχουν ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η μεταγενέστερη ενεργοποίησή τους χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε 

επίπτωση στη λειτουργία του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο θα καθίσταται δυνατή 

η αυξομείωση του αριθμού των clients οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί χωρίς να 

δημιουργηθεί οιασδήποτε μορφής δυσλειτουργίας. 

Σε περίπτωση που o server δεν χρησιμοποιείται σαν σταθμός εργασίας θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν διεργασία των Windows εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν χρειάζεται 

στον server να εισέλθει κάποιος χρήστης(user login) ή να αλληλοεπιδρά κάποιος με 

τον συγκεκριμένο Η/Υ για να επιτελέσει τη λειτουργία του. Επιπλέον, ο 

συγκεκριμένος server θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υφιστάμενη δομή IT της 

υπηρεσίας. 

Ο server επίσης θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός εργασίας εάν 

εξυπηρετεί το πολύ τέσσερις (4) clients, διαφορετικά θα χρησιμοποιείται μόνο ως 

server και όχι και ως σταθμός εργασίας. Σε κάθε σύστημα πρέπει να είναι δυνατή η 

εγκατάσταση μέχρι και δεκαοκτώ (18) servers (standalone ή redundant) και μέχρι 

τριάντα δύο (32) clients με χρήση λειτουργικού Windows Server 2008 R2 SP1 64-

Bit® ή Windows Server 2012 R2 64-Bit® ή Windows Server 2016 64-Bit® ή 

ισοδύναμου. 

Όλα τα δεδομένα παραμετροποίησης και επεξεργασίας θα βρίσκονται κεντρικά σε 

έναν φάκελο έργου σε δίσκο, συνήθως του server, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

προσπελάσιμα εύκολα για να γίνουν αλλαγές από οποιοδήποτε άλλο σταθμό (online 

configuration). Οι clients ωστόσο είναι επιθυμητό να μπορούν να διαθέτουν οι ίδιοι 

τοπικά εικόνες και δυνατότητες επεξεργασίας, ώστε να μπορούν να επιταχύνουν την 

επιλογή των εικόνων και να αποφορτιστεί ο server. Αλλαγές στα δεδομένα της 

εφαρμογής θα μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας χωρίς 

να επηρεαστεί η εκτελούμενη διεργασία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει λογισμικό client κατάλληλης έκδοσης και τύπου 

για την ένταξή στο υφιστάμενο σύστημα SCADA. 
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14.1.2 Λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA (αναβάθμιση από 8Κ σε 65Κ) 

Για την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SCADA ο Ανάδοχος 

οφείλει να προσφέρει τα κάτωθι: 

1. Αναβάθμιση και των δύο SCADA Servers στην τελευταία έκδοση του 

λογισμικού SCADA. 

2. Επέκταση των διαθέσιμων μεταβλητών (Tags) του SCADA από 8192 σε 

65536. 

3. Προσθήκη 5000 νέων μεταβλητών αρχείου (Archive Tags) ανά SCADA 

Server. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους κωδικούς προϊόντων και το πλήθος 

των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του SCADA που θα προσφέρει. 

 

14.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) 

Το λογισμικό προγραμματισμού και παραμετροποίησης των Προγραμματιζόμενων 

Λογικών Ελεγκτών (PLC) πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώνει, να 

προγραμματίζει, να δοκιμάζει και να διαγιγνώσκει τα PLC σε πραγματικό χρόνο. 

Επιπλέον, το λογισμικό θα προσφέρει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη, 

αποτελεσματική και διαισθητική λύση για όλες τις απαιτήσεις του συστήματος 

αυτοματισμού. 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα παρέχει συντάκτες (editors) προγραμματισμού με 

βελτιστοποιημένους μεταγλωττιστές (compilers) οι οποίοι θα υποστηρίζουν και τις 

πέντε γλώσσες προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3: 

 Με διάγραμμα επαφών - Ladder Diagram (LD) 

 Με μπλοκ διάγραμμα - Function Block Diagram (FBD) 

 Με γλώσσα τύπου Structured Text (ST) 

 Με γλώσσα τύπου Instruction List (IL) 

 Με γλώσσα τύπου Sequential Function Chart (SFC) 

Ακόμη, το σύστημα θα διαθέτει ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες με συναρτήσεις που 

χρησιμοποιούνται συχνά για βασικές λειτουργίες συστημάτων αυτοματισμού 

καθιστώντας έτσι εύκολη και ταχεία τη σύνταξη προγραμμάτων που αφορούν όμοια 

υποσυστήματα. 

Η πλατφόρμα λογισμικού πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη και διαθέσιμη βοήθεια 

χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο έτσι ώστε να παρέχονται στον χρήστη 
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άμεσα και εύκολα όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη προγραμμάτων, 

αναγνώριση σφαλμάτων καθώς και γενικότερης λειτουργίας αυτού. 

Τα προγράμματα θα μπορούν να προστατευθούν με κωδικό πρόσβασης ούτως ώστε 

να αποφευχθούν φαινόμενα αλλοίωσης ή ανεπιθύμητης τροποποίησης αυτών από 

μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

Το πακέτο λογισμικού θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ταυτόχρονη εργασία 

από περισσότερους του ενός(1) χρήστες στο ίδιο project και θα συμπεριλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής γλωσσικά πακέτα: 

 Αγγλικά 

 Γαλλικά 

 Γερμανικά 

 Ιταλικά 

 Ισπανικά 

Τέλος, θα είναι συμβατό με Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 10 

(64 Bit) και Windows Server (64 Bit). 

15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

Το σύνολο των λογισμικών & εφαρμογών του τρέχοντος κεφαλαίου θα είναι 

αναγνωρισμένο εμπορικό λογισμικό πακέτο Διεθνών κατασκευαστών και θα 

συνυπάρχουν σε ένα λογισμικό πακέτο του ιδίου κατασκευαστή. 

15.1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΆΔΕΙΕΣ S/W) 

15.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά λογισμικού 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι ένα εξειδικευμένο πακέτο 

υδραυλικής επίλυσης, δυναμικής προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης και 

προσομοίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Το λογισμικό θα πρέπει να λειτουργεί σε 

περιβάλλον τύπου Windows ή ισοδύναμο και ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων και 

παρουσίασης αποτελεσμάτων να είναι φιλικός προς τον χρήστη. 

Στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

εξής: 

 να είναι εμπορικό προϊόν, 

 να είναι ένα δοκιμασμένο διεθνώς και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης δικτύων, 
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 να έχει τη δυνατότητα δυναμικής προσομοίωσης, 

 να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή/και μέσα από το περιβάλλον 

λειτουργίας λογισμικών τύπου ArcMap και AutoCAD ή ισοδύναμα, 

 να έχει τη δυνατότητα επίλυσης μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων, 

 να έχει τη δυνατότητα μοντελοποίησης δικτύων από υφιστάμενα δεδομένα 

οποιασδήποτε μορφής (π.χ. DXF, XLS, ODBC, shapefile, dwg κ.λπ.), 

 να έχει τη δυνατότητα διασυνδέσεων ODBC, βάσεων δεδομένων και φύλλων 

εργασίας, 

 να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με shapefiles, χωρικές βάσεις δεδομένων, 

και SDE, 

 να παρέχει υποστήριξη για Oracle Spatial ή ισοδύναμο, 

15.1.2 Η/Υ και Λειτουργικό Σύστημα 

Στην προσφορά πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά η δυνατότητες του S/W 

πακέτου, η μελέτη εφαρμογής του στα υδρευτικά δίκτυα του δήμου και οι δυνατότητες 

επέκτασης του στο σύνολο των υδρευτικών δικτύων του Δήμου. Το λογισμικό θα 

λειτουργεί σε Η/Υ ( IBM συμβατό ή ισοδύναμο) με λειτουργικό τύπου Microsoft 

Windows ή ισοδύναμο. 

15.1.3 Γλώσσα Λογισμικού 

Το λογισμικό θα είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

15.1.4 Τύποι Προσομοίωσης 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την στατική και τη δυναμική προσομοίωση 

χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρονική περίοδο ( πχ 1 ημέρα, 7 ημέρες κ.λπ. ) και 

βήμα προσομοίωσης ( πχ 15 λεπτά, 1 ώρα κ.λπ. ). 

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει το Διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης. 

15.1.5 Μέγεθος Μοντέλου Δικτύου 

Το λογισμικό θα διαθέτει τη δυνατότητα προσομοίωσης δικτύων τα οποία 

αποτελούνται από τουλάχιστον 2000 κόμβους και 2000 στοιχεία ( αγωγούς, αντλίες, 

δεξαμενές κ.λπ. ). Ο προσφέρων, ανάλογα με την επιλογή του λογισμικού θα 

αιτιολογήσει την επάρκεια του μεγέθους του ώστε να υπερκαλύπτει τα δίκτυα 

ύδρευσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

15.1.6 Δημιουργία Αρχείων 

Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μοντέλου του δικτύου 

ύδρευσης με τους εξής τρόπους : 
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 με την ψηφιοποίηση επί της οθόνης (on screen digitizing). Γι’ αυτή τη 

λειτουργία θα πρέπει να είναι δυνατή η επίδειξη στην οθόνη υποβάθρων υπό 

την μορφή raster ή διανυσματικών (vector) χαρτών. 

 με τη δημιουργία αρχείων, τα οποία θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του δικτύου (συντεταγμένες, παροχές, 

μήκη αγωγών, κ.λπ.). 

15.1.7 Τροποποίηση Δεδομένων 

Όλα τα αρχεία δεδομένων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι σε μορφή τέτοια 

ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση σε οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου. Επίσης 

το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων απευθείας 

μέσα από το γραφικό περιβάλλον του λογισμικού, με απεριόριστο αριθμό αναίρεσης 

ή επαναφοράς των αλλαγών (undo/redo) 

15.1.8 Διαχείριση Δεδομένων Ζήτησης 

Το λογισμικό θα επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών κατηγοριών κατανάλωσης σε 

κάθε κόμβο κατανάλωσης. Σε κάθε κατηγορία κατανάλωσης θα δίνεται η δυνατότητα 

εφαρμογής ενός προφίλ ημερήσιας διακύμανσης.  

Τα δεδομένα κατανάλωσης θα πρέπει να μπορούν να τροποποιηθούν συνολικά, ανά 

κατηγορία ή κατά περιοχή του μοντέλου. 

15.1.9 Δυνατότητες Προσομοίωσης 

Το λογισμικό μέσω ενός κέντρου ελέγχου σεναρίων θα πρέπει να επιτρέπει την 

οργάνωση θα επιτρέπει την οργάνωση αμέτρητων σχεδίων, απαιτήσεων παροχής, 

λειτουργιών και σεναρίων τοπολογίας δικτύων, προτείνοντας άμεσες λύσεις και 

συγκρίνοντας αποτελέσματα. 

Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρει ένα περιβάλλον λήψης άμεσων αποφάσεων και 

επίλυσης κρίσιμων καταστάσεων. 

15.1.10 Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων 

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής, επίλυσης και τροποποίησης δεδομένων, το 

λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει μη αποδεκτά ή μη υπάρχοντα 

δεδομένα. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται η επιλογή της επαλήθευσης δεδομένων όπου 

επιτρέπεται ο  προσδιορισμός - καθορισμός επιτρεπτών ορίων στις τιμές των 

περισσοτέρων από τις παραμέτρους κλειδιά σε ένα μοντέλο. 
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15.1.11 Επαλήθευση Μοντέλου 

Για την επαλήθευση ενός μοντέλου, το λογισμικό θα διαθέτει την δυνατότητα 

σύγκρισης των προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών πίεσης και παροχής υπό τη 

μορφή γραφημάτων, δυναμικών πινάκων και θεματικών χαρτών. 

15.1.12 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

Οι περισσότερες λειτουργίες του λογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη 

βοήθεια mouse και τη χρήση εικονιδίων ή γραφικών συμβόλων, έτσι ώστε το 

λογισμικό να διαθέτει τις ίδιες εύχρηστες ιδιότητες που διαθέτουν οι εφαρμογές που 

έχουν αναπτυχθεί σε παραθυρικό περιβάλλον. 

Για την εύχρηστη λειτουργία το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω: 

 Γραμμές εργαλείων και εικονίδια - Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στον 

χρήστη την δημιουργία γραμμών εργαλείων έτσι ώστε να μπορούν να 

δημιουργηθούν λογικές ομάδες με εντολές που θα επαναλαμβάνονται συχνά 

στα διάφορα στάδια της κατασκευής και χρήσης ενός μοντέλου. Αυτές οι 

εντολές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Εστίαση ( Zoom in & out ) 

 Επερώτηση / τροποποίηση κόμβων και στοιχείων 

 Απεριόριστο αριθμό undo/redo 

 Πρόσθεση και αφαίρεση αγωγών /δικλείδων /αντλιών /κόμβων 

 Δημιουργία γραφημάτων 

 Αποθήκευση / εισαγωγή αρχείων δεδομένων 

15.1.13 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι παράμετροι του δικτύου 

και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης να παρουσιάζονται γραφικά. 

15.1.13.1 Γραφήματα 

Το λογισμικό θα επιτρέπει την δημιουργία γραφημάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

Τα γραφήματα που θα εμφανίζονται στην οθόνη θα τυπώνονται σε εκτυπωτή ή 

σχεδιoγράφο και ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τη διαμόρφωση της εκτύπωσης, 

δηλαδή τα ακόλουθα: 

15.1.13.2 Γραμματοσειρές 

Το λογισμικό θα υποστηρίζει όλες τις γραμματοσειρές των Windows. 
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15.1.13.3 Εκτυπωτές / Σχεδιογράφοι / Ψηφιοποιητές 

Το λογισμικό να μπορεί να υποστηρίζει οποιονδήποτε εκτυπωτή ή σχεδιογράφο με 

διαθέσιμο οδηγό για Windows και η εκτύπωση γραφημάτων ή εκθέσεων να είναι 

ακριβώς αυτή που φαίνεται και στην προεπισκόπηση. Επίσης το λογισμικό πρέπει να 

υποστηρίζει οποιοδήποτε ψηφιοποιητή. 

Επιπλέον των παραπάνω βασικών χαρακτηριστικών, το προσφερόμενο σύστημα θα 

πρέπει να διαθέτει και τις εξής επιπρόσθετες δυνατότητες: 

15.1.14 Σενάρια Επέκτασης ή Αποκατάστασης Δικτύου 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία σεναρίων επέκτασης ή 

αποκατάστασης δικτύου όπου το κάθε σενάριο θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή των δεδομένων τα οποία αποτελούν την βάση του σεναρίου. 

 Ένα σύνολο αγωγών που πρόκειται να εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν. 

 Περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως αυξομειώσεις 

κατανάλωσης, πίεση, ροή, κ.λπ. 

 Η έκταση του νέου ή προς αντικατάσταση δικτύου και τα σχετιζόμενα κόστη. 

 Έναν αριθμό σχεδιαστικών δοκιμών για τον έλεγχο του σεναρίου. 

 Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών. 

Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει τη θέσπιση προτεραιοτήτων μέσω μιας από τις 

ακόλουθες τρεις επιλογές: 

 Χαμηλότερου κόστους.  Η ιδανική λύση θα είναι αυτή με το χαμηλότερο 

κόστος, μέσα στα πλαίσια των περιορισμών ροής και πίεσης που έχουν τεθεί. 

 Μεγαλύτερου Οφέλους. Να θέτει ως προτεραιότητα την απόδοση  του δικτύου 

(μετρούμενης από τις πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία). Η ιδανική λύση και 

από οικονομικής πλευράς θα είναι αυτή της οποίας το κόστος είναι κάτω από 

το όριο του προϋπολογισμού. 

 Συμφερότερης Λύσης. Εδώ επαφίεται στον γενικό αλγόριθμο υπολογισμού να 

αποφασίσει τον ιδανικό συμβιβασμό μεταξύ κόστους και απόδοσης του 

δικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να μπορούν να 

αναπαραχθούν και γραφικά 

15.1.15 Λειτουργίες Βαθμονόμησης Δικτύου 

Η λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την επιλογή αυτοματοποιημένων μεθόδων 

βαθμονόμησης  ροών του δικτύου, με τη χρήση είτε ενός γενικού αλγορίθμου 

υπολογισμού ή είτε μέσω χειροκίνητης αλλαγής των παραμέτρων τροποποίησης  και 

διόρθωσης ευαίσθητων περιοχών. 
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Επιπλέον θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή των βελτιώσεων και αλλαγών που 

έχουν υλοποιηθεί, έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να ανιχνεύουν τις αλλαγές 

αυτές, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

15.1.16 Δεδομένα Πεδίου 

Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει προκαθορισμένα σετ δεδομένων πεδίου, 

πάνω στα οποία θα βασίζεται ο υπολογισμός των αλλαγών που θα 

πραγματοποιηθούν.  Επιπροσθέτως, τα σετ αυτά θα μπορούν να εισαχθούν από το 

σύστημα SCADA ή από άλλες πηγές. 

15.1.17 Βαθμονόμηση 

Τα εργαλεία της εφαρμογής θα πρέπει να επιτρέπουν το δυναμικό καθορισμό των 

καταλληλότερων τιμών των παραμέτρων του δικτύου, όπως: τραχύτητα δικτύου, 

αυξομειώσεις στην απαίτηση κατανάλωσης και ζώνες πιέσεων. 

Βάσει των παραπάνω λειτουργιών, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της 

βέλτιστης λύσης αποδοτικότερης λειτουργίας του δικτύου, τα δε αποτελέσματα των 

υπολογισμών να μπορούν να παρουσιάζονται και με τη μορφή γραφήματος . 

15.1.18 Απλοποίηση Δικτύου 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την απλοποίηση ενός πολυσύνθετου δικτύου με 

την παράλληλη διατήρηση της διασυνδεσιμότητας και των παραμέτρων του πλήρους 

δικτύου. Η απλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα ή χειρωνακτικά 

και με κανόνες (π.χ. με την εξαίρεση αγωγών συγκεκριμένης διαμέτρου ή άλλων 

μεγάλων εγκαταστάσεων του δικτύου). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

προεπισκόπησης του αποτελέσματος πριν από την τελική εφαρμογή. 

15.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ SCADA 

Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα συνεργασίας (ανταλλαγή και 

μεταφορά δεδομένων) με το σύστημα Τηλεμετρίας SCADA χωρίς να απαιτείται η 

ανάπτυξη ειδικού κώδικα για να επιτευχθεί αυτό. Η δυνατότητα αυτή θα είναι ευθέως 

ενσωματωμένη στο λογισμικό προσομοίωσης και φιλική προς το χρήστη. Το 

λογισμικό διασύνδεσης θα μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού χρόνου 

δηλαδή παράλληλα με το SCADA. 

15.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΆΔΕΙΕΣ S/W) 

Το υποσύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υδάτων περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 
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 Απεικόνιση πληροφοριών ποιότητας υδάτων και δυνατότητα αναζητήσεων σε 

ΓΠΣ 

 Κατηγοριοποίηση δικτύων διανομής και επιπέδων ποιότητας ανάλογα με τη 

χρήση 

 Χρήση προς πόση (Σύμφωνα με την κοιν. οδηγία και σχετική Ελληνική 

νομοθεσία: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_manag

ement/l28079_el.htm) 

 Βιομηχανική χρήση 

 Διαχείριση επιπέδων Επιφυλακής 

 Διαχείριση επιπέδων Συναγερμών 

 Διαχείριση Υποδομών & Σημείων Μετρήσεων 

 Αλλαγή επιπέδου Επιφυλακής 

 Ενεργοποίηση Συναγερμών 

 Ειδοποιήσεις Αρμοδίων 

 Αλλαγή Επιπέδου Επιφυλακής 

 Αλλαγή Συναγερμού 

 Εμφάνιση/ Εκτύπωση Αναφορών 

 Ημερολόγιο συναγερμών ανά σημείο μέτρησης ή συνολικό 

 Υπερβάσεις ορίων επιφυλακής ανά περίοδο, ανά σημείο μέτρησης 

 Μέσες τιμές μέτρησης ανά περίοδο ανά σημείο μέτρησης. 

Μέσα από την εφαρμογή μπορεί να γίνει η κατηγοριοποίηση των δικτύων διανομής 

ύδρευσης ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητας νερού ή/και την προοριζόμενη χρήση 

τους. Για παράδειγμα, ο χρήστης του συστήματος μπορεί να έχει συγκεντρωτική 

εικόνα των δικτύων ύδρευσης με νερό προοριζόμενο για πόση, αγροτική, 

βιομηχανική χρήση κ.λπ. Η αντίστοιχη απεικόνιση των δικτύων διανομής νερού 

ανάλογα με την κατηγοριοποίηση τους δύναται να εμφανίζεται στον ψηφιακό χάρτη 

με διαφορετικό χρωματισμό. 

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των μετρήσεων 

υδροληψίας (από αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο) με την αντίστοιχη γεωγραφική τους 

απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη, έτσι ώστε να υπάρχει μια καθολική εικόνα για το 

δίκτυο ύδρευσης με επιπλέον στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων σε κάθε σημείο 

υδροληψίας. Η εμφάνιση τάσεων σχετικά με τα επίπεδα ποιότητας νερού σε 

συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στον Οργανισμό 

Ύδρευσης. 
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Στη διαχείριση ποιότητας ύδατος συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες όπως η διαχείριση 

των υποδομών και των σημείων μέτρησης, η διαχείριση των επιπέδων επιφυλακής 

και των συναγερμών. 

Όταν οι μετρήσεις για τα επίπεδα ποιότητας νερού υπερβούν τα προκαθορισμένα 

όρια που έχουν τεθεί σε προηγούμενο στάδιο, τότε αλλάζει το επίπεδο επιφυλακής 

και δύναται να ενεργοποιηθούν συναγερμοί. 

Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης του συστήματος μπορεί με έναν εύκολο τρόπο 

να εξάγει αναφορές, αναλύσεις, διάφορα στατιστικά κι αντίστοιχα διαγράμματα. Η 

εφαρμογή παρέχει συνολικά τυποποιημένες αναφορές προκειμένου να γίνεται 

ευκολότερη η εμφάνιση σχετικών πληροφοριών. Οι διαθέσιμες αναφορές, οι οποίες 

μπορούν και να εκτυπωθούν, περιλαμβάνουν: ημερολόγιο συναγερμών ανά σημείο 

μέτρησης ή συνολικό, υπερβάσεις ορίων επιφυλακής ανά περίοδο ή ανά σημείο 

μέτρησης, μέσες τιμές ανά περίοδο ή ανά σημείο μέτρησης. 

15.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ) 

(ΆΔΕΙΕΣ S/W) 

Το υποσύστημα Συσχετισμού Παραγωγής-Κατανάλωσης περιλαμβάνει τις εξής 

λειτουργίες: 

 Προβολή στατιστικών στοιχείων παροχής νερού 

 Ανά περίοδο 

 Ανά δεξαμενή 

 Ανά περιοχή 

 Ανά ζώνη 

 Σύγκριση συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημένο όγκο 

 Ανά περίοδο 

 Ανά ζώνη 

 Καταχώρηση στοιχείων δικτύου και υδρομέτρων 

 Σύνδεση στοιχείων παροχής και κατανάλωσης. 

Μέσα από το σύστημα, η Υπηρεσία έχει επίσης στη διάθεση του όλα τα στατιστικά 

στοιχεία παροχής νερού (Ισοζύγιο Νερού – παραγόμενη & προς κατανάλωση 

ποσότητα) και δύναται να αναζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία βάσει κριτηρίων όπως 

χρονική περίοδος, δεξαμενή, ζώνη και περιοχή ακόμα και συνδυαστικά. Με τη χρήση 

του Λογισμικού Υδραυλικής προσομοίωσης η προβολή των ανωτέρω στοιχείων 

μπορεί να  περιλαμβάνει και τη γεωγραφική τους διάσταση και την απεικόνιση τους 

σε ψηφιακό χάρτη. 
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Με την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για όλα τα σημεία διανομής νερού 

προς κατανάλωση, λαμβάνοντας τιμές για την τιμολογήσιμη κατανάλωση νερού από 

το αρμόδιο τμήμα (π.χ. οικονομική υπηρεσία) μπορούν να γίνουν οι ανάλογες 

συγκρίσεις (συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημένο όγκο) και να 

κατηγοριοποιηθούν τα στοιχεία ανά περίοδο και ανά ζώνη, επιτρέποντας παράλληλα 

την αντίστοιχη αναζήτηση. 

16 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

16.1 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι μετρητές παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμής (inline) με 

φλάντζες ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος του σωλήνα και την κλίμακα της 

παροχής. Η αρχή λειτουργίας των μετρητών θα είναι ο Νόμος του Faraday για την 

ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπολογισμένη διάμετρος των μετρητών παροχής 

είναι διαφορετική από την ονομαστική διάμετρο των αγωγών, θα χρησιμοποιηθούν 

συστολές ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες ταχύτητες ροής που αναφέρονται 

παραπάνω. Το κόστος των συστολών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η εγκατάσταση των μετρητών παροχής θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η 

ακρίβεια της μέτρησης και η συμπεριφορά τους από παρακείμενους αγωγούς 

ηλεκτρικού ρεύματος (μέση ή χαμηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους 

υπάρχοντες αγωγούς νερού, με βάση τις προδιαγραφές IEC/EN 61326 και NAMUR 

Recommendation 21 (NE 21) που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

Επιπρόσθετα τα καλώδια σύνδεσης αισθητηρίου-σώματος θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό στάνταρ EN 55011 (Class A) που αφορά τα όρια 

των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. Για το λόγο αυτό ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 

προσκομίσει υποχρεωτικά με την προσφορά του τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα του προϊόντος που προσφέρει. 

Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυποποιημένες εφαρμογές στην 

βιομηχανία του πόσιμου νερού. 

16.1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ο σχεδιασμός του αισθητήρα θα είναι συμπαγής. 

Θα πρέπει να μπορεί να έχει μικρό μήκος εγκατάστασης (DVGW/ISO). 

Ο μεταδότης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην διάβρωση. 
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Θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένο WEB Server, με την βοήθεια του οποίου 

θα γίνεται ο προγραμματισμός και η παραμετροποίηση της συσκευής είτε τοπικά είτε 

εξ αποστάσεως, από το κέντρο ελέγχου ΚΣΕ. 

Η τροφοδοσία του θα γίνεται από πηγή 100-240VAC / 24V AC/DC.  

Θα πρέπει απαραίτητα να μπορεί να διαθέτει κάρτες επικοινωνίας (Plug-in module) 

που να καθιστούν δυνατή την επικοινωνία του παροχομέτρου με άλλες συσκευές 

μέσω πρωτοκόλλων PROFIBUS-DP, Modbus και EtherNet/IP μέσω των οποίων θα 

έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με το PLC του σταθμού στον οποίο έχει 

τοποθετηθεί το παροχόμετρο.   (Το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων πολλών μετρητών 

του ίδιου  σταθμού θα γίνεται με  διάταξη αστέρα  ή  βρόγχου που θα ξεκινά και θα 

καταλήγει στο PLC). 

Μέσω της σύνδεσης αυτής θα μπορεί το PLC να συλλέγει στοιχεία όπως η τρέχουσα 

παροχή, αθροιστές, διαγνωστικά κ.λπ. 

Το σώμα – αισθητήριο των μετρητών παροχής θα εγκατασταθεί σε σημείο τέτοιο που 

θα εξασφαλίζει τη σωστή συνδεσμολογία και τα απαραίτητα ευθύγραμμα τμήματα για 

την επίτευξη κατά το δυνατόν στρωτής ροής και ακρίβειας μετρήσεων. Οι 

ηλεκτρονικοί μετατροπείς θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένη θέση εντός 

υφιστάμενου οικήματος ή ερμαρίου τύπου πίλαρ. Σε οποιονδήποτε εκ των δύο 

προαναφερθέντων τύπων εγκατάστασης θα διασφαλίζεται στεγανότητα του 

εξοπλισμού κατ’ ελάχιστον IP66. Ο μετατροπέας δεν θα εγκατασταθεί μέσα σε 

σκάμμα ή φρεάτιο το οποίο μπορεί να πλημμυρήσει. Στην περίπτωση που υπάρχει 

αυτό το ενδεχόμενο τότε θα προτιμάται η απομακρυσμένη εγκατάσταση του 

ηλεκτρονικού μετατροπέα εντός οικίσκου ή πίλαρ ανάλογων προδιαγραφών 

προστασίας. Στην περίπτωση αυτή το σώμα του παροχόμετρου που θα παραμένει 

εγκατεστημένο μόνο του στο φρεάτιο θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68. 

Το κυτίο του μετατροπέα θα είναι από αλουμίνιο με κατάλληλη βαφή ή ανθεκτικό 

συνθετικό υλικό με κατάλληλη βαφή. Ο μετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για τη 

σήμανση της κατάστασης του αγωγού όταν αυτός είναι άδειος (empty pipe 

detection). Επίσης θα διαθέτει ξεχωριστή ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν 

αυτά ανιχνεύονται από τα αυτοδιαγνωστικά του μετατροπέα.  

Οι μετατροπείς θα έχουν δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Κάθε μετατροπέας θα φέρει ενσωματωμένη φωτιζόμενη 

αλφαριθμητική οθόνη και πληκτρολόγιο. Η οθόνη θα έχει την ικανότητα να 

απεικονίζει τις τρέχουσες μετρήσεις καθώς επίσης και θα εμφανίζει την κατάσταση 

του αισθητηρίου και του μετατροπέα. 

Η ηλεκτρολογική σύνδεση θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη M20. 
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Η εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι από Πολυουρεθάνη. 

Οι φλάντζες θα είναι σχεδιασμένες για να τοποθέτηση σε δίκτυο με χαρακτηριστικά 

PN10. Οι φλάντζες για διατομές έως και DN300 θα είναι ανοξείδωτες. Όλες οι 

φλάντζες θα είναι ελεύθερα περιστρεφόμενες ούτως ώστε να καθίσταται πολύ εύκολη 

η εγκατάστασή τους στον αγωγό. Θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο EN 1092-1 

(DIN2501). 

Τα ηλεκτρόδια θα είναι τύπου 1.4435/316L, με ακροδέκτη τύπου σφαίρας (bullet 

nose). 

Η ακρίβεια του οργάνου θα είναι 0,5%. 

Θα διαθέτει πιστοποιήσεις KTW/W270, WRAS BS6920, ACS και NSF 61 για πόσιμο 

νερό. 

Θα διαθέτει τέλος την δυνατότητα να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους με την 

βοήθεια των οποίων θα ενημερώνει το σύστημα αυτοματισμού ότι έχει απορυθμιστεί. 

Τα αυτοδιαγνωστικά μηνύματα θα είναι σχεδιασμένα βάση προτύπου IEC61508, η δε 

πληροφορία που θα παρέχουν θα είναι σύμφωνη με NAMUR NE107 

χρησιμοποιώντας μηνύματα κειμένου και όχι κωδικούς σφαλμάτων. Επιπρόσθετα θα 

παρέχει προτεινόμενες ενέργειες για την άρση της βλάβης όπως και συστάσεις για 

προληπτική συντήρηση. Θα εκδίδει πιστοποιητικό το οποίο θα βεβαιώνει την καλή 

λειτουργία του μετρητή για όλα τα στοιχεία του οργάνου και το οποίο θα 

αποθηκεύεται αυτόματα εσωτερικά στη μνήμη του οργάνου και θα είναι διαθέσιμο 

στους χειριστές του έργου. 

16.1.2 Κατασκευαστής 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην κατασκευή 

ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής και άλλων συστημάτων αυτοματισμού και να 

παρέχει άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού του στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 

14001 του κατασκευαστή. 

16.1.3 Βαθμονόμηση 

Οι δοκιμές βαθμονόμησης του εργοστασίου θα γίνουν με τα πρότυπα του 

κατασκευαστή. Κάθε μετρητής παροχής θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

βαθμονόμησης του κατασκευαστή και θα αναφέρει πάνω σε αυτό το σειριακό αριθμό 

του μετρητή καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών βαθμονόμησης. 

Η βαθμονόμηση του μετρητή παροχής θα έχει απαραίτητα τη δυνατότητα να είναι 

επαληθεύσιμη, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του μετρητή από τον αγωγό και με την 

ελάχιστη ενόχληση. Η διαδικασία της επαλήθευσης θα είναι αυτόματη και τα 
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αποτελέσματά της θα αποθηκεύονται στη μνήμη του μετρητή. Θα υπάρχει 

επιπρόσθετα η δυνατότητα για εκτέλεση της διαδικασίας επαλήθευσης μέσω 

χειροκίνητης διαδικασίας. Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής θα έχουν 

απαραίτητα τη δυνατότητα για έλεγχο ενός αριθμού παραμέτρων χωρίς να 

απομακρυνθούν από το δίκτυο. Οι παράμετροι αυτές αφορούν τον πλήρη έλεγχο της 

μόνωσης του συστήματος του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή και των καλωδιώσεών 

του, τον έλεγχο των μαγνητικών ιδιοτήτων του αισθητηρίου, τον έλεγχο του κέρδους 

του ηλεκτρονικού μετατροπέα καθώς και την γραμμικότητα των μετρήσεων και την 

ρύθμιση του μηδενός. 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούν να πιστοποιούνται με την έκδοση κατάλληλου 

πιστοποιητικού επαλήθευσης το οποίο θα εκδίδεται μόνο για τους μετρητές παροχής 

που πέρασαν τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των οποίων δεν παρουσίασαν 

διαφοροποίηση σε σύγκριση με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των μετρητών παροχής. 

16.1.4 Εξομοίωση Λειτουργίας 

Το αισθητήριο θα πρέπει να είναι ικανό να εξομοιώσει συνθήκες πραγματικής ροής - 

χωρίς αυτή να υφίσταται - προκειμένου να είναι εφικτή η εξακρίβωση της ορθής 

λειτουργίας όλου του συστήματος αυτοματισμού που λαμβάνει τα σήματα του 

αισθητηρίου, προτού αυτό τεθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 

Για το σκοπό αυτό η δυνατότητα εξομοίωσης θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη 

ρύθμιση όλων των μετρούμενων μεταβλητών του αισθητηρίου και θα δίνει τη 

δυνατότητα εξομοίωσης σφάλματος του πηνίου και του ηλεκτρονικού μετατροπέα και 

όποιων άλλων καταστάσεων σφάλματος υποστηρίζει το εν λόγω αισθητήριο. 

16.1.5 Προδιαγραφές Εγκατάστασης 

16.1.5.1 Εγκατάσταση Αισθητήρα (Σώματος) 

Οι αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε θέσεις όπου δεν θα επιδρούν έντονα αξονικά 

φορτία. 

Η εγκατάσταση των αισθητήρων θα γίνει σύμφωνα με τα τελικά σχέδια που θα 

εγκρίνει η υπηρεσία. 

Όταν η εγκατάσταση είναι συμπαγής (compact) και γίνεται σε υπαίθριο χώρο ή σε 

υπόγειο φρεάτιο που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει ο βαθμός προστασίας θα είναι 

κατ’ ελάχιστο IP66/67 . Όταν η εγκατάσταση είναι απομακρυσμένη (remote) και 

υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, η προστασία του αισθητήρα θα είναι IP68 και του 

μετατροπέα ΙΡ66/67. 

Όπου εγκαθίσταται αισθητήρας σε αγωγούς με καθοδική προστασία, η εγκατάσταση 

θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ειδικές απαιτήσεις του κατασκευαστή. 



 
 

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 102 
 

16.1.5.2 Μέθοδος Εγκατάστασης 

Ο μετρητής παροχής θα εγκατασταθεί με τρόπο κατάλληλο για την λειτουργία του είτε 

ίσο-διαμετρικά με τον αγωγό σύνδεσης είτε με τη χρήση συστολών. Η μείωση της 

διαμέτρου των αγωγών μέχρι τον αισθητήρα θα κατασκευαστεί από τμήματα 

συστολών με γωνία προσβολής όχι μεγαλύτερη από 7,5°. 

Για την επίτευξη ακριβούς μέτρησης της παροχής, ο τρόπος εγκατάστασης των 

μετρητών θα καθορισθεί μετά από προσεκτική εξέταση των ειδικών υδραυλικών 

χαρακτηριστικών ροής της κάθε θέσης. Ο μετρητής θα εγκατασταθεί έτσι ώστε η ροή 

ανάντι να έχει ένα συμμετρικό προφίλ ταχύτητας, να μην έχει στροβιλισμούς και να 

μην είναι παλλόμενη. Ο μετρητής θα είναι πάντα πλήρης και υπό πίεση. 

Ανάντι και κατάντι του μετρητή, μεταξύ του μετρητή και των ειδικών εξαρτημάτων που 

προκαλούν στροβιλισμούς, θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα μήκη ευθύγραμμων 

τμημάτων αγωγού, σύμφωνα με τα κατάλληλα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες 

του κατασκευαστή των μετρητών. 

Ο μετρητής δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση όπου είναι πιθανή η είσοδος αέρα 

στον αγωγό. 

Η διάταξη εγκατάστασης του μετρητή θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 

απομόνωσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του μετρητή και ο έλεγχος της 

μηδενικής παροχής. Για την διευκόλυνση της εγκατάστασης και αφαίρεσης του 

μετρητή, η διάταξη θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο προσαρμοστικά φλάντζας. 

Στην περίπτωση ανάγκης εγκατάστασης δικλείδας (πολλών θέσεων ή on/off ανάντι 

του μετρητή), η απαίτηση για ροή με συμμετρικό προφίλ ταχύτητας και χωρίς 

στροβιλισμούς θα ισχύει για όλο το εύρος των θέσεων της δικλείδας. 

16.2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 

Για τη συνεχή και αποτελεσματική μέτρηση της πίεσης του νερού θα εγκατασταθούν 

αναλογικοί μετρητές πίεσης συμπαγούς κατασκευής. Ο αισθητήρας πίεσης θα 

πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μέτρησης: 0-10 bar 

 Τάση τροφοδοσίας: 9-35 VDC με προστασία από αντίστροφη πολικότητα 

 Αναλογική έξοδος 4..20mA 

 Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5% πλήρους κλίμακος 

 Επίδραση στη μέτρηση από την τάση τροφοδοσίας: : ≤ ±0,002% της πλήρους 

κλίμακας/V  

 Υλικό μεμβράνης: Al2O3 

 Υλικό περιβλήματος: Ανοξείδωτο ατσάλι CrNi 



 
 

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 103 
 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C..+70°C 

 Προστασία: IP69K/IP67 

 Αντοχή σε καταπόνηση 50g (11ms) σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60068-

2-27 

 Αντοχή σε δονήσεις 20g (10-2000 Hz) σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 

60068-2-6 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 61326 (class B, industrial range) 

 Πιστοποίηση CE 

16.3 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Για τη συνεχή και αποτελεσματική επιτήρηση της στάθμης υδάτων θα 

χρησιμοποιηθούν αναλογικοί μετρητές στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου. Η αρχή 

λειτουργίας τους στηρίζεται στη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ της 

υδροστατικής πίεσης του ύψους νερού πάνω από το αισθητήριο και της 

ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μέτρησης: 0-10 μέτρα στήλης ύδατος 

 Τάση τροφοδοσίας: 11,5-30 VDC με προστασία από αντίστροφη πολικότητα 

 Αναλογική έξοδος 4-20mA 

 Ακρίβεια μέτρησης: ±0,2% της πλήρους κλίμακος 

 Επίδραση στη μέτρηση από αλλαγή στη θερμοκρασία: ±1% της πλήρους 

κλίμακας /10°C  

 Επίδραση στη μέτρηση από την τάση τροφοδοσίας: ±0,02% της πλήρους 

κλίμακας /10V  

 Δυνατότητα υπερφόρτωσης: 9 φορές την πλήρη κλίμακα μέτρησης 

 Ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις 

 Υλικό αισθητήρα: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L/AISI 316Ti 

 Υλικό καλωδίου σύνδεσης: Πολυαιθυλένιο 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C..+70°C 

 Δείκτης στεγανότητας αισθητηρίου: IP68 

 Αντοχή σε δονήσεις 15g (11ms) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60068-2-

27 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN 61326-1 

(class B, industrial range) 
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Οι μετρητές στάθμης θα συνοδεύονται από γάντζο ανοξείδωτο στήριξης καθώς και 

από κουτί διακλάδωσης το οποίο θα διαθέτει κατάλληλη οπή με φίλτρο για την 

εξισορρόπηση με την ατμοσφαιρική πίεση. Τα παραπάνω συνοδευτικά τεμάχια θα 

είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

16.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 

16.4.1 Ψηφιακός Ελεγκτής και Οθόνη Απεικόνισης των Μετρήσεων 

Ο ψηφιακός ελεγκτής που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα 

πρέπει να είναι κατάλληλος για τη συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των 

μετρήσεων. Ο ψηφιακός ελεγκτής θα πρέπει να δέχεται όλα τα σήματα από τα 

αισθητήρια και να συνδέεται με τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή του κάθε 

σταθμού για τον απομακρυσμένο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνολικού 

συστήματος. Ο ψηφιακός ελεγκτής επιθυμητό  είναι να έχει τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

 Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας κατά τη μέτρηση του ελεύθερου 

υπολειμματικού χλωρίου, μέσω κατάλληλου αισθητηρίου θερμοκρασίας 

 Δυνατότητα να δεχθεί δεδομένα από αισθητήριο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, 

δυναμικού οξειδοαναγωγής (ORP) και ολικού χλωρίου νερού, καθώς και από 

αναλογικό αισθητήριο 0..20 mA ή 4..20 mA τρίτων κατασκευαστών 

 Ευανάγνωστη οθόνη οπίσθιου φωτισμού, όπου θα μπορούν να 

απεικονιστούν τα επιμέρους μενού, οι εκάστοτε μετρήσεις και γραφήματα 

αυτών, η ημερομηνία και η ώρα καθώς και οι ειδοποιήσεις (alarms). Ο 

χειρισμός της οθόνης θα γίνεται μέσω των κατάλληλων πλήκτρων, ενώ το 

μενού θα είναι φιλικό προς τον χρήστη 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (data logging) και των ρυθμίσεων του ελεγκτή 

σε κάρτα μνήμης τύπου SD ή microSD 

 Τέσσερις (4) ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή επαφές άνευ δυναμικού 

με δυνατότητα προγραμματισμού τους από τον χρήστη 

 Τρεις (3) ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή αναλογικές εισόδους 0..20 

mA ή 4..20 mA και μία (1) αναλογική έξοδο 0..20 mA ή 4..20mA 

 Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας του ελεγκτή με PLC μέσω των 

πρωτοκόλλων PROFIBUS DP, Modbus TCP και PROFINET IO. Το εκάστοτε 

κύκλωμα επικοινωνίας θα πρέπει να τοποθετείται επί της μητρικής πλακέτας, 

ως επέκταση αυτής, στο εσωτερικό του ψηφιακού ελεγκτή 
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 Ενσωματωμένη στον ψηφιακό ελεγκτή θύρα RS485 για τη συνεργασία με 

άλλες όμοιες μονάδες και τη δημιουργία δικτύων μετρήσεων. Επιπρόσθετα θα 

μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες, κάνοντας χρήση ειδικού για τον σκοπό 

αυτό OPC Server, με το υπερκείμενο σύστημα SCADA. 

 Υποστήριξη αυτόματου και αυτόνομου ελέγχου του συστήματος 

δοσομέτρησης χλωρίου, χωρίς να μεσολαβεί ηλεκτρονικός υπολογιστής ή 

κάποιο σύστημα με SCADA/PLC. Ο καθορισμός της δοσολογίας του 

απολυμαντικού μέσου θα πραγματοποιείται μέσω ελεγκτή PI ή PID βάσει της 

εκάστοτε μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, σε τουλάχιστον μια από 

τις ενσωματωμένες στον ψηφιακό ελεγκτή αναλογικές εισόδους, θα συνδέεται 

η αναλογική έξοδος παροχομέτρου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

συνυπολογισμού της παροχής νερού κατά τον καθορισμό της 

προαναφερθείσας δοσολογίας απολυμαντικού μέσου  

 Τροφοδοσία 24V DC 

 Δείκτης στεγανότητας IP66 

16.4.2 Αισθητήριο Απευθείας Μέτρησης  Ελεύθερου Υπολειμματικού Χλωρίου και 

Θερμοκρασίας 

Το αισθητήριο απευθείας μέτρησης ελευθέρου χλωρίου που θα συνδέεται με τον 

αναλυτή επιθυμητό είναι  να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Μέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική 

 Εύρος μέτρησης: 0-20 ppm 

 Βήμα μέτρησης : 0,01 ppm 

 Χρόνος απόκρισης (Τ90): < 25 sec 

 Να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας για αυτόματη αντιστάθμιση της 

μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου 

 Εύρος πίεσης: 0,2-3,5 bar 

 Να συνοδεύεται από κυψελίδα μέτρησης, στην οποία θα είναι τοποθετημένα 

όλα τα απαραίτητα αισθητήρια. Η κυψελίδα μέτρησης θα διατηρεί σταθερή 

την παροχή του δείγματος στο αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, 

θα διαθέτει λειτουργία καθαρισμού για το αισθητήριο αυτό, η οποία θα 

εξασφαλίζει την αύξηση της ακρίβειας αλλά και τη μείωση των επικαθίσεων. Η 

κυψελίδα μέτρησης θα διαθέτει δείκτη στεγανότητας IP66 

 Να είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον ψηφιακό ελεγκτή, με τον οποίο θα γίνεται η 

διαχείριση των μετρήσεων, η δε εγκατάσταση του να είναι επιτοίχια 
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πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο τον μέγιστο βαθμό προστασίας από την 

υγρασία. 

16.4.2.1 Συνολική Διάταξη 

Η συνολική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

 Να λειτουργεί για εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος και δείγματος νερού: 

5°C..50°C 

16.5 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι μετρητές και αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας θα καθιστούν δυνατή την 

αποτελεσματική και ακριβή μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, ρεύματος, 

συχνότητας, ενεργού και άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, ενέργειας κ.λπ.) σε 

μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με γνώμονα τη 

βελτιστοποίηση χρήσης των φορτίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τον 

περιορισμό των οικονομικών δαπανών. 

16.5.1 Μετρητής Ενέργειας 

Στους σταθμούς ΤΣΕ 2, ΤΣΕ 3, ΤΣΕ 4, ΤΣΕ 5, ΤΣΕ 6, ΤΣΕ 9, ΤΣΕ 17, ΤΣΕ 18, ΤΣΕ 

19, ΤΣΕ 24, ΤΣΕ 34 και ΤΣΕ 84 θα τοποθετηθεί μετρητής ενέργειας χωρίς οθόνη, του 

οποίου τα μεγέθη θα απεικονίζονται στην τοπική οθόνη ενδείξεων του PLC. 

Ο μετρητής ενέργειας οφείλει να είναι κάρτα του προσφερόμενου συστήματος PLC 

και να μπορεί να αντικαθίσταται, σε περίπτωση βλάβης, χωρίς της διακοπή 

λειτουργίας του τοπικού PLC (υπό τάση). 

Πιο συγκεκριμένα, ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Μέγιστη μετρούμενη τάση: 400VAC  

 Τέσσερις (4) φωτεινές ενδείξεις LED που ειδοποιούν τουλάχιστον για τα 

ακόλουθα: Συσκευή σε λειτουργία, Πρόβλημα με τη Φάση 1, Πρόβλημα με τη 

φάση 2, πρόβλημα με τη φάση 3 

 Παροχή διαγνωστικών σε περιπτώσεις υπερτάσεων, υποτάσεων κ.λπ. 

 Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα 

 Σύνδεση με μετασχηματιστές έντασης δευτερεύοντος 5 A 

 Λειτουργία σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος από 0°C μέχρι 60°C 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας DIN EN 

61000-6-2 αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας DIN EN 

61000-6-4 αναφορικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
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 Αντοχή σε καταπονήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60068-27:2010 

(Shock) 

 Αντοχή σε δονήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60068-2-8:2008 

(Vibration) 

 Πιστοποιήσεις CE, RoHS και REACH 

16.5.2 Αναλυτής Ενέργειας με Οθόνη 

Στους σταθμούς ΤΣΕ 1, ΤΣΕ 7, ΤΣΕ 8, ΤΣΕ 20, ΤΣΕ 21, ΤΣΕ 27, ΤΣΕ 31, ΤΣΕ 33, 

ΤΣΕ 40, ΤΣΕ 82, ΤΣΕ 83, ΤΣΕ 84, ΤΣΕ 86 και ΤΣΕ 87 θα τοποθετηθεί αναλυτής 

ενέργειας με οθόνη, ο οποίος θα παρέχει δυνατότητες ανάλυσης και ελέγχου της 

ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 10-300VAC  

 Εύρος μέτρησης πολικών τάσεων: 17-520VAC 

 Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 40-70Hz 

 Μέτρηση της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος 

 Μέτρηση αρμονικών έως 50ης τάξης 

 Δύο (2) ενσωματωμένες στον αναλυτή ψηφιακές έξοδοι και μια (1) 

ενσωματωμένη στον αναλυτή ψηφιακή είσοδος  

 Έγχρωμη οθόνη γραφικών ανάλυσης τουλάχιστον 240x240 εικονοστοιχείων. 

Στην οθόνη θα μπορούν να απεικονιστούν τα μετρούμενα μεγέθη και 

γραφήματα αυτών καθώς και οι ρυθμίσεις του αναλυτή 

 Κλείδωμα της συσκευής με κωδικό ασφαλείας 

 Πλήκτρα χειρισμού και φιλικό προς τον χρήστη μενού  

 Ενσωματωμένη στον αναλυτή θύρα Ethernet  

 Υποστήριξη Modbus TCP 

 Υποστήριξη Webserver 

 Υποστήριξη DHCP 

 Απευθείας σύνδεση στο SCADA του έργου χωρίς την χρήση επιπρόσθετου 

λογισμικού ή την διαμεσολάβηση PLC 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500MB 

 Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία 

 Χρονοσήμανση των μετρήσεων 

 Δυνατότητα συγχρονισμού του ρολογιού μέσω πρωτοκόλλου NTP  
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 Ενσωματωμένη στον αναλυτή USB υποδοχή για την παραμετροποίηση του 

αναλυτή και την εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων 

 Γαλβανική απομόνωση των εσωτερικών κυκλωμάτων του αναλυτή, των 

εισόδων και των εξόδων του 

 Δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 50160 και συνοπτική 

απεικόνιση στην οθόνη του αναλυτή των αποτελεσμάτων συμμόρφωσης ή μη 

συμμόρφωσης 

 Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των ενδιάμεσων αρμονικών, 

του flicker (Pst και Plt), των βυθίσεων, των υπερυψώσεων και των διακοπών 

της τάσης 

 Δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των κυματομορφών τάσης και ρεύματος 

(Λειτουργία Παλμογραφήματος) 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση που 

απαιτείται η χρήση επιπρόσθετου λογισμικού για την επίτευξη αυτής της 

επικοινωνίας ο Ανάδοχος οφείλει να το παραδώσει στην Υπηρεσία χωρίς 

επιπρόσθετη χρέωση 

 Υποστήριξη συνεργασίας με PLC 

 Ενσωματωμένο ελεγκτή για την αυτόνομη εκτέλεση απλών λογικών και 

μαθηματικών πράξεων 

 Σήμανση CE 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας:  

 EN 61000 – 4 - 2 

 EN 61000 – 4 - 3 

 EN 61000 – 4 - 4 

 EN 61000 – 4 - 5 

 EN 61000 – 4 - 6 

 EN 61000 – 4 - 11 

 EN 55011 

 EN 55022 

16.5.3 Φορητός Αναλυτής Ενέργειας 

Ο φορητός αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική 

και ακριβή μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, ρεύματος, συχνότητας, ενεργού και 

άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, ενέργειας κ.λπ.) σε μονοφασικά και τριφασικά 

δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με γνώμονα τη βελτιστοποίηση χρήσης των 

φορτίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οικονομικών 
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δαπανών. Ο φορητός αναλυτής θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον σταθερό 

αναλυτή ενέργειας με οθόνη και θα διαθέτει ίδιες ή παρόμοιες δυνατότητες με αυτόν. 

O φορητός αναλυτής θα παρέχει ευελιξία στον χρήστη, θα μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα και θα μπορεί να λειτουργήσει υπό αντίξοες συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 100-270VAC  

 Εύρος μέτρησης πολικών τάσεων: 173-468VAC 

 Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 40-70Hz 

 Μέτρηση της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος 

 Μέτρηση αρμονικών έως 50ης τάξης 

 Έγχρωμη οθόνη γραφικών ανάλυσης τουλάχιστον 240x240 εικονοστοιχείων. 

Στην οθόνη θα μπορούν να απεικονιστούν τα μετρούμενα μεγέθη και 

γραφήματα αυτών καθώς και οι ρυθμίσεις του αναλυτή 

 Κλείδωμα της συσκευής με κωδικό ασφαλείας 

 Πλήκτρα χειρισμού και φιλικό προς τον χρήστη μενού  

 Θύρα Ethernet  

 Υποστήριξη Modbus TCP 

 Υποστήριξη Webserver 

 Υποστήριξη DHCP 

 Απευθείας σύνδεση στο SCADA του έργου χωρίς την χρήση επιπρόσθετου 

λογισμικού ή την διαμεσολάβηση PLC 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500MB 

 Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία 

 Χρονοσήμανση των μετρήσεων (time stamping) 

 Δυνατότητα συγχρονισμού του ρολογιού μέσω πρωτοκόλλου NTP  

 Ενσωματωμένη στον αναλυτή υποδοχή USB για την παραμετροποίηση του 

οργάνου και την εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων 

 Γαλβανική απομόνωση των εσωτερικών κυκλωμάτων του αναλυτή, των 

εισόδων και των εξόδων του 

 Έλεγχος συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 50160 και συνοπτική απεικόνιση 

στην οθόνη του αναλυτή των αποτελεσμάτων συμμόρφωσης ή μη 

συμμόρφωσης 
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 Παρακολούθηση και καταγραφή των ενδιάμεσων αρμονικών, του flicker (Pst 

και Plt), των βυθίσεων, των υπερυψώσεων και των διακοπών της τάσης 

 Αναλυτική καταγραφή των κυματομορφών τάσης και ρεύματος (Λειτουργία 

Παλμογραφήματος) 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση που 

απαιτείται η χρήση επιπρόσθετου λογισμικού για την επίτευξη αυτής της 

επικοινωνίας ο Ανάδοχος οφείλει να το παραδώσει στην Υπηρεσία χωρίς 

επιπρόσθετη χρέωση 

 Υποστήριξη συνεργασίας με PLC 

 Χρήση μετασχηματιστών έντασης τύπου Rogowski 

 Σήμανση CE 

 Προστασία IP65 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: 

 EN 61000 – 4 - 2 

 EN 61000 – 4 - 3 

 EN 61000 – 4 - 4 

 EN 61000 – 4 - 5 

 EN 61000 – 4 - 6 

 EN 61000 – 4 - 11 

 EN 55011 

 EN 55022 

16.6 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΥΠΟΥ CLAMP-ON 

16.6.1 Κεντρική Μονάδα 

Η κεντρική μονάδα που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα 

πρέπει να είναι κατάλληλη για τη συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή των 

μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την απομακρυσμένη εποπτεία του 

συστήματος.  

Η κεντρική μονάδα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω ενσωματωμένης 

μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών και πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους ρεύματος 4..20mA 

 Δύο (2) ψηφιακές εισόδους με υποστήριξη ανάγνωσης παλμών 

 Μια (1) ψηφιακή είσοδο/έξοδο, παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

 Ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα διεπαφή RS485, RS232 και SDI-12 
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 Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας 12V, 350mA 

 Χωρητικότητα μπαταρίας 32Ah 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Χώρος αποθήκευσης 8GB 

 Υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και LTE για τη μετάδοση των 

δεδομένων της κεντρικής μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα 

από τον χρήστη 

 Διπλή κάρτα SIM για χρήση περισσότερων του ενός τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων 

 Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας επικοινωνιών, θα γίνεται 

εναλλαγή μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σύνδεση στον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ λήψης 

 Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας 

 Θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένη παραμετροποίηση καθώς και 

απομακρυσμένη εποπτείας των μετρήσεων μέσω Web περιβάλλοντος. Η 

επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τον διακομιστή που λαμβάνει τις 

μετρήσεις θα είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη μέσω AES-256 

 Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού χρηστών στην εφαρμογή 

τηλεεποπτείας / τηλεχειρισμού / τηλεπαραμετροποίησης με προσαρμοσμένα 

επίπεδα πρόσβασης ανά χρήστη 

 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU και ASCII 

 Ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα δέκτης GPS για τον εντοπισμό της 

ακριβούς τοποθεσίας της κεντρικής μονάδας. Μέσω του Web περιβάλλοντος 

ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει την εκάστοτε ακριβή θέση εγκατάστασης 

του οργάνου στον παγκόσμιο χάρτη. Το όργανο θα ενημερώνει τον 

διακομιστή αυτόματα για κάθε αλλαγή της θέσης του. Προσφορές που δεν θα 

διαθέτουν το εν λόγω χαρακτηριστικό δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πέραν της αυτόνομης λειτουργίας μέσω μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών, 

δυνατότητα τροφοδοσίας DC στο εύρος 5-28V. Σε περίπτωση διακοπής της 

εν λόγω DC τροφοδοσίας η τροφοδοσία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω 

της μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών 

 Απαραίτητα δυνατότητα διασύνδεση με το υπερκείμενο SCADA του έργου 

μέσω OPC-UA και DNP3 

 Προστασία: IP68 
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 Δυνατότητα τοποθέτησης εντός υπόγειου φρεατίου 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αναφορικά με 

τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B 

αναφορικά με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Πιστοποίηση CE 

Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω γραπτού μηνύματος 

SMS και μέσω e-mail, ενώ επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει το είδος των ειδοποιήσεων 

καθώς και τους παραλήπτες αυτών. 

16.6.2 Αισθητήριο Μέτρησης Παροχής 

Τα αισθητήριο μέτρησης παροχής που θα συνεργάζεται με την κεντρική μονάδα θα 

είναι τεχνολογίας υπερήχων και θα τοποθετείται εξωτερικά του αγωγού. Δεν θα 

απαιτείται σε καμία περίπτωση η διακοπή ή η διάτρηση των αγωγών για τη 

διεξαγωγή των μετρήσεων παροχής. Θα διαθέτει επίσης κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ακρίβεια μετρήσεων: 2% 

 Επαναληψιμότητα μετρήσεων: 0,5% 

 Λειτουργία για ταχύτητες ρευστών στο εύρος: 0,03 m/s- 6 m/s 

 Δυνατότητα τοποθέτησης του ίδιου αισθητηρίου σε αγωγούς ονομαστικής 

διαμέτρου από 5 cm μέχρι 30 cm 

 Η τροφοδοσία του μετρητή θα γίνεται από την Κεντρική Μονάδα στην οποία 

θα είναι συνδεδεμένος 

 Θα πραγματοποιεί μετρήσεις ροής και προς τις δυο κατευθύνσεις 

 Δεν θα προκαλεί καμία πτώση πίεσης στον αγωγό όπου προσαρτάται 

 Θα είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση 

 Δυνατότητα μέτρησης διαφορετικών ρευστών 

 Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ρευστών στο εύρος -20°C 

μέχρι 60°C 

 Προστασία IP65 

16.6.3 Συσσωρευτές μετρητή παροχής 

Η διάταξη του μετρητή παροχής υπερήχων θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς 

να απαιτείται η παροχή τροφοδοσίας από δίκτυο της ΔΕΗ. Η παροχή τροφοδοσίας 

στις διατάξεις μέτρησης παροχής υπερήχων θα παρέχεται μέσω κατάλληλων 

συσσωρευτών οι οποίοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι: 
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 Κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός της κεντρικής μονάδας της διάταξης 

 Λιθίου 

 Χωρητικότητα 32Ah 

 Δυνατότητα αντικατάστασης στο πεδίο 

 Τάση εξόδου ανά συσσωρευτή 3.9VDC 

 Ρεύμα εξόδου ανά συσσωρευτή μέχρι 3A 

 Ανθεκτικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 

16.6.4 Υλικά Διασύνδεσης Φορητού Μετρητή 

Ο φορητός μετρητής παροχής υπερήχων πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 

απαραίτητα υλικά διασύνδεσής του τα οποία θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: 

 Καλώδιο διασύνδεσης αισθητηρίων 

 Καλώδιο παροχής τροφοδοσίας κατάλληλα για παράλληλη χρήση με τους 

συσσωρευτές 

 Υλικά στήριξης/προσάρτησης κλπ. 

16.7 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Σε όσα σημεία της πόλης των Χανίων ζητείται, θα εγκατασταθούν αναλυτές 

ποιότητας νερού. Οι αναλυτές αυτοί θα αποτελούνται από δύο (2) διατάξεις 

μέτρησης:  

 μία (1) που αφορά τη μέτρηση συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου και  

 μία (1) που αφορά τη μέτρηση παροχής και πίεσης του ύδατος. 

16.7.1 Διάταξη Μέτρησης Συγκέντρωσης Υπολειμματικού Χλωρίου 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό είναι 

νευραλγικής σημασίας σε κάθε δίκτυο ύδρευσης όπου χρησιμοποιείται η χλωρίωση 

ως μέθοδος απολύμανσης. Δεδομένου ότι η συγκέντρωση του υπολειμματικού 

χλωρίου ενδέχεται να ποικίλλει σε διαφορετικά σημεία του δικτύου ύδρευσης, κρίνεται 

σκόπιμη η παρακολούθηση της μέσω αυτόνομων διατάξεων μέτρησης.  

Οι διατάξεις μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου θα μπορούν να τοποθετηθούν σε 

διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης, θα τροφοδοτούνται από ενσωματωμένη 

μπαταρία/συστοιχία μπαταριών και θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους μέσω δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η εν λόγω διάταξη επιθυμητό είναι να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μέθοδος μέτρησης: Αμπερομετρική με χρήση αισθητήρα μεμβράνης  

 Εύρος μέτρησης της συγκέντρωσης ελεύθερου  υπολειμματικού χλωρίου: 

0,02-2,00 mg/l 
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 Ανάλυση μέτρησης: 0,01 mg/l 

 Χρόνος απόκρισης (T90) < 5 λεπτά 

 Ενσωματωμένη στη διάταξη λειτουργία διατήρησης σταθερής παροχής 

δείγματος προς τον αισθητήρα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 

 Ροή δειγματοληψίας που δεν υπερβαίνει τα 7 l/h 

 Η ροή στο σωλήνα δειγματοληψίας θα είναι σταθερή με δυνατότητα 

ανάγνωσής  της. 

 Να μην επηρεάζεται η μέτρηση από την ταχύτητα ροής εφόσον καλύπτεται η 

ελάχιστη ροή δειγματοληψίας 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Ενσωματωμένο στη διάταξη modem για την αποστολή δεδομένων μέσω 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας  

 Δυνατότητα απομακρυσμένης παραμετροποίησης της διάταξης καθώς και 

απομακρυσμένης εποπτείας των μετρήσεων της μέσω Web περιβάλλοντος 

 Ενσωματωμένη στη διάταξη διεπαφή RS232. 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 5°C -40°C 

 Εύρος πιέσεων λειτουργίας: 1-10 bar 

 Προστασία: IP68 

 Συμμόρφωση με το πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN 301 489-

1 v 1.6.1, EN 301 489 - 3 v 1.4.1 και EN 61326-1:2006 

16.7.2 Διάταξη Μέτρησης Παροχής και Πίεσης 

16.7.2.1 Κεντρική Μονάδα 

Η κεντρική μονάδα που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα 

πρέπει να είναι κατάλληλη για τη συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή των 

μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την απομακρυσμένη εποπτεία του 

συστήματος.  

Η κεντρική μονάδα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω ενσωματωμένης 

μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών και πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους ρεύματος 4..20mA 

 Δύο (2) ψηφιακές εισόδους με υποστήριξη ανάγνωσης παλμών 

 Μια (1) ψηφιακή είσοδο/έξοδο, παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

 Ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα διεπαφή RS485, RS232 και SDI-12 

 Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας 12V, 350mA 
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 Χωρητικότητα μπαταρίας 32Ah 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Χώρος αποθήκευσης 8GB 

 Υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G, 4G και LTE για τη μετάδοση 

των δεδομένων της κεντρικής μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

οριζόμενα από τον χρήστη 

 Διπλή κάρτα SIM για χρήση περισσότερων του ενός τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων 

 Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας επικοινωνιών, θα γίνεται 

εναλλαγή μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σύνδεση στον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ λήψης 

 Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας 

 Θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένη παραμετροποίηση καθώς και 

απομακρυσμένη εποπτείας των μετρήσεων μέσω Web περιβάλλοντος. Η 

επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τον διακομιστή που λαμβάνει τις 

μετρήσεις θα είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη μέσω AES-256 

 Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού χρηστών στην εφαρμογή 

τηλεεποπτείας / τηλεχειρισμού / τηλεπαραμετροποίησης με προσαρμοσμένα 

επίπεδα πρόσβασης ανά χρήστη 

 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU και ASCII 

 Ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα δέκτης GPS για τον εντοπισμό της 

ακριβούς τοποθεσίας της κεντρικής μονάδας. Μέσω του Web περιβάλλοντος 

ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει την εκάστοτε ακριβή θέση εγκατάστασης 

του οργάνου στον παγκόσμιο χάρτη. Το όργανο θα ενημερώνει τον 

διακομιστή αυτόματα για κάθε αλλαγή της θέσης του. Προσφορές που δεν θα 

διαθέτουν το εν λόγω χαρακτηριστικό δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πέραν της αυτόνομης λειτουργίας μέσω μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών, 

δυνατότητα τροφοδοσίας DC στο εύρος 5-28V. Σε περίπτωση διακοπής της 

εν λόγω DC τροφοδοσίας η τροφοδοσία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω 

της μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών 

 Απαραίτητα δυνατότητα διασύνδεση με το υπερκείμενο SCADA του έργου 

μέσω OPC-UA και DNP3 

 Προστασία: IP68 

 Δυνατότητα τοποθέτησης εντός υπόγειου φρεατίου 
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 Συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αναφορικά με 

τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B 

αναφορικά με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Πιστοποίηση CE 

Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω γραπτού μηνύματος 

SMS και μέσω e-mail, ενώ επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει το είδος των ειδοποιήσεων 

καθώς και τους παραλήπτες αυτών. 

16.7.2.2 Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης 

Για την αποτελεσματική μέτρηση της πίεσης του νερού θα εγκατασταθούν αναλογικοί 

μετρητές πίεσης συμπαγούς κατασκευής οι οποίοι θα συνδέονται με την κεντρική 

μονάδα. Ο μέτρησης πίεσης θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Εύρος μετρήσεων: 0-16 bar 

 Τάση τροφοδοσίας: 9-32 VDC 

 Αναλογική έξοδος 4-20mA 

 Ακρίβεια μέτρησης: 0,5% 

 Ανοχή σε υπερπιέσεις διπλάσιες της πλήρους κλίμακας 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργία κατά το οποίο διατηρείται η παραπάνω 

ακρίβεια: 0°C..85°C  

 Υλικό βρεχόμενων υλικών: Ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH 

 Προστασία IP65 

16.7.2.3 Αισθητήριο Μέτρησης Παροχής 

Η μέτρηση της παροχής θα γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο, όπως αυτό 

προδιαγράφεται στην παράγραφο «Μετρητές Παροχής». 

16.8 ΦΟΡΗΤΟ ΚΙΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

16.8.1 Κεντρική Μονάδα 

Η κεντρική μονάδα που είναι ο εγκέφαλος του προσφερόμενου συστήματος θα 

πρέπει να είναι κατάλληλη για τη συλλογή, αρχειοθέτηση και αποστολή των 

μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την απομακρυσμένη εποπτεία του 

συστήματος.  

Η κεντρική μονάδα θα λειτουργεί αυτόνομα μέσω ενσωματωμένης 

μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών και πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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 Τέσσερις (4) αναλογικές εισόδους ρεύματος 4..20mA 

 Δύο (2) ψηφιακές εισόδους με υποστήριξη ανάγνωσης παλμών 

 Μια (1) ψηφιακή είσοδο/έξοδο, παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη 

 Ενσωματωμένη στην κεντρική μονάδα διεπαφή RS485, RS232 και SDI-12 

 Μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφοδοσίας 12V, 350mA 

 Χωρητικότητα μπαταρίας 32Ah 

 Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

 Χώρος αποθήκευσης 8GB 

 Υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G και LTE για τη μετάδοση των 

δεδομένων της κεντρικής μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα 

από τον χρήστη 

 Διπλή κάρτα SIM για χρήση περισσότερων του ενός τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων 

 Για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας επικοινωνιών, θα γίνεται 

εναλλαγή μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σύνδεση στον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ λήψης 

 Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας 

 Θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένη παραμετροποίηση καθώς και 

απομακρυσμένη εποπτείας των μετρήσεων μέσω Web περιβάλλοντος. Η 

επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τον διακομιστή που λαμβάνει τις 

μετρήσεις θα είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη μέσω AES-256 

 Δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού χρηστών στην εφαρμογή 

τηλεεποπτείας / τηλεχειρισμού / τηλεπαραμετροποίησης με προσαρμοσμένα 

επίπεδα πρόσβασης ανά χρήστη 

 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus RTU και ASCII 

 Ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα δέκτης GPS για τον εντοπισμό της 

ακριβούς τοποθεσίας της κεντρικής μονάδας. Μέσω του Web περιβάλλοντος 

ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει την εκάστοτε ακριβή θέση εγκατάστασης 

του οργάνου στον παγκόσμιο χάρτη. Το όργανο θα ενημερώνει τον 

διακομιστή αυτόματα για κάθε αλλαγή της θέσης του 

 Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20°C μέχρι 60°C 

 Πέραν της αυτόνομης λειτουργίας μέσω μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών, 

δυνατότητα τροφοδοσίας DC στο εύρος 5-28V. Σε περίπτωση διακοπής της 

εν λόγω DC τροφοδοσίας η τροφοδοσία θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω 

της μπαταρίας/συστοιχίας μπαταριών 
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 Διασύνδεση με το υπερκείμενο SCADA του έργου μέσω OPC-UA, DNP3 ή 

CSV 

 Προστασία: IP68 

 Δυνατότητα τοποθέτησης εντός υπόγειου φρεατίου 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο ETSI EN 301 489-1/-17 Class B αναφορικά με 

τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο CFR 47 FCC Part 15 Subpart B Class B 

αναφορικά με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 Πιστοποίηση CE 

Επιπλέον, ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις μέσω γραπτού μηνύματος 

SMS και μέσω e-mail, ενώ επίσης θα μπορεί να ρυθμίσει το είδος των ειδοποιήσεων 

καθώς και τους παραλήπτες αυτών. 

16.8.2 Αισθητήρια Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Δικτύου Διανομής 

Νερού 

Τα μετρούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής νερού περιλαμβάνουν: 

Το υπολειμματικό χλώριο, την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία του νερού καθώς και 

την πίεση εντός του αγωγού. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται από ένα 

πολυαισθητήριο, ενώ δεν θα απαιτείται η εξαγωγή νερού από τους αγωγούς για την 

πραγματοποίηση των μετρήσεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις 

μετρήσεις από τον πολυαισθητήρα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

16.8.2.1 Μέτρηση Υπολειμματικού Χλωρίου: 

 Εύρος μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου: 0,01-2 mg/l 

 Χρόνος απόκρισης: < 30 sec 

 Ακρίβεια μέτρησης: ±5% ή ±0,03ppm 

16.8.2.2 Μέτρηση Αγωγιμότητας: 

 Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας: 50-1000 μS/cm  

 Ακρίβεια μέτρησης: ±5% ή ±5 μS/cm 

16.8.2.3 Μέτρηση Πίεσης: 

 Εύρος μέτρησης πίεσης: 0-10 bar  

 Ακρίβεια μέτρησης: ±100 mbar 

16.8.2.4 Μέτρηση Θερμοκρασίας: 

 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0-40°C 

 Ακρίβεια μέτρησης: ±1,2°C 
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Το πολυαισθητήριο θα συνδέεται με την κεντρική μονάδα και θα μπορεί να 

τοποθετηθεί εντός αγωγών εξωτερικής διατομής από 60mm μέχρι 250mm και να 

λειτουργήσει κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες συνθήκες: 

 Εύρος pH νερού: 5-9 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C μέχρι 40°C  

 Εύρος πίεσης λειτουργίας: 0-10bar 

 Αντοχή σε παροδικές υπερπιέσεις της τάξης των 30bar 

Ταχύτητα ροής εντός του αγωγού από 0,03m/s -1,5m/s 

16.9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ 

Ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών αγωγών ύδρευσης αποτελείται από μία διάταξη 

μέτρησης παροχής όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο «Μετρητής Παροχής 

Τύπου Clamp-on» καθώς και από ένα όργανο μέτρησης πίεσης όπως αυτό 

περιγράφεται στην παράγραφο «Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης» 

17 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (Soft Starter) 

Ο ομαλός εκκινητής που θα εγκατασταθεί στο σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να 

είναι κατάλληλος για εφαρμογές εκκίνησης / παύσης ασύγχρονων τριφασικών 

κινητήρων τύπου IEC ή NEMA. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερα 

με αυτά που αφορούν τους ομαλούς εκκινητές (EN / IEC 60947-4-2) 

Στα πλαίσια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με την Κλάση Α η οποία αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο EN / IEC 

60947-4-2 και αφορά τις εκπομπές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμμόρφωσης και με την Κλάση Β 

όταν το ονομαστικό ρεύμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα 170 A. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά UL 508 και CSA (Industrial 

Control Equipment). 

17.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ 

Η παύση των τριφασικών κινητήρων μέσω του ομαλού εκκινητή θα μπορεί να γίνεται 

είτε ελεύθερα (freewheel) είτε με ράμπα χρόνου. 

Η αρχή λειτουργίας του ομαλού εκκινητή θα πρέπει να βασίζεται κατά τις μεταβατικές 

φάσεις στη ροπή του κινητήρα που οδηγεί και όχι μόνο στα όρια ρεύματός του ή στη 

ράμπα τάσης. 

Κατά τη φάση επιτάχυνσης, ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να παρέχει ράμπα ροπής. 
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Ο ομαλός εκκινητής κατά την περίοδο εκκίνησης θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου 

ροπής και αν υπάρχει η ανάγκη να είναι σε θέση να παρέχει σταθερή ροπή στον 

κινητήρα. 

Για εφαρμογές όπου απαιτείται η οδήγηση αντλιών, ο ομαλός εκκινητής θα έχει τη 

δυνατότητα επιβράδυνσης βάσει ράμπας ροπής. 

Όλοι οι διαφορετικοί ομαλοί εκκινητές αναφορικά με την ισχύ τους που θα 

χρησιμοποιηθούν στο σύστημα αυτοματισμού, θα πρέπει να διαθέτουν 

πανομοιότυπο πίνακα τοπικών χειρισμών (control board). Η μοναδική 

διαφοροποίηση θα πρέπει να είναι στο μέγεθος (βάσει ζήτησης ισχύος)  

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο σύστημα παράκαμψης της 

μεταφοράς ισχύος στον κινητήρα όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση επιτάχυνσης ή 

επιβράδυνσης. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης έντασης 

ρεύματος του κινητήρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του. Η μέτρηση έντασης 

θα πρέπει να είναι ενεργή ακόμα και όταν το ρελέ παράκαμψης (bypass relay) είναι 

ενεργοποιημένo και δεν βρίσκεται ο ομαλός εκκινητής σε κατάσταση επιτάχυνσης ή 

επιβράδυνσης. 

Θα πρέπει οι κλέμμες τάσης εισόδου να είναι τοποθετημένες στο επάνω μέρος του 

ομαλού εκκινητή, ενώ αντίστοιχα οι κλέμμες εξόδου να είναι τοποθετημένες στο κάτω 

μέρος. 

17.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας 

 -10 °C έως +40 °C χωρίς μείωση απόδοσης του ομαλού εκκινητή 

 +40 °C έως +60 °C με μείωση έως 2.2% του ομαλού εκκινητή για κάθε ένα 

βαθμό κελσίου πάνω από τους +40°C 

 -25 °C έως +70 °C για αποθήκευση του ομαλού εκκινητή 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική υγρασία να είναι 95% χωρίς συμπύκνωση ή 

υγροποίηση νερού και να είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC60947-4-2. 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο ορθής λειτουργίας του ομαλού εκκινητή θα να 

είναι 1000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην περίπτωση υπέρβασης του 

ορίου αυτού, ο ομαλός εκκινητής επιβαρύνεται με μείωση απόδοσης έως 2% ανά 100 

μέτρα άνω των 1000. 

Η μέτρηση θερμοκρασίας του ομαλού εκκινητή θα καθορίζει τη λειτουργία των 

ανεμιστήρων. 
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Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει αναλυτικά διαγράμματα σύνδεσης του 

ομαλού εκκινητή (ασφάλειες, επαφές, διακόπτες κ.λπ.). 

17.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει έναν ομαλό εκκινητή ο 

οποίος να πληροί τα κάτωθι: 

 Κάλυψη εύρους τάσης εισόδου από 208V έως 600V (ανοχή: -15% +10%) 

 Κάλυψη εύρους του ονομαστικού ρεύματος μεταξύ 17A έως 590A. 

 Δυνατότητα προσαρμογής στη συχνότητα δικτύου αυτόματα (50Hz ή 60Hz) 

με ανοχή ±10%. 

 Τουλάχιστον τρείς (3) διαθέσιμες λογικές ψηφιακές εισόδους 24VDC ή 

110VAC 

 Τουλάχιστον δυο (2) διαθέσιμα ρελέ εξόδου ΝΟ/NC 2 A στα 250VAC και 

30VDC 

 Πηγή τροφοδοσίας 24VDC ή εξωτερική 110VAC για λειτουργία των λογικών 

ψηφιακών εισόδων. 

17.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση των αντιστάσεων 

ελέγχου θερμοκρασίας (PTC Probes) για την διασφάλιση προστασίας από 

υπερεντάσεις. 

Θα πρέπει αδιάλειπτα (ακόμα και όταν δεν παρέχεται ενέργεια στον κινητήρα) να 

λαμβάνει τη μέτρηση θερμοκρασίας και να πραγματοποιεί τους κατάλληλους 

υπολογισμούς. 

Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού υποφόρτωσης του κινητήρα (με 

υστέρηση) και να έχει τη δυνατότητα την πληροφορία αυτή να τη μεταφέρει μέσω των 

ρελέ εξόδου (τύπου alarm). Το κατώφλι της τιμής έντασης που δηλώνει υποφόρτωση 

καθώς και ο χρόνος εντοπισμού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα (ο χρόνος να 

ξεκινάει από 1s και πάνω). 

Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εντοπισμού υπερφόρτωσης του κινητήρα 

(με υστέρηση) και να έχει τη δυνατότητα τη πληροφορία αυτή να τη μεταφέρει μέσω 

των ρελέ εξόδου (τύπου alarm). Το κατώφλι της τιμής έντασης που δηλώνει 

υπερφόρτωση καθώς και ο χρόνος εντοπισμού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα (ο 

χρόνος να ξεκινάει από 0.1s και πάνω) 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει επίσης να έχει προστασία όταν εμφανιστεί επιστροφή 

ισχύος από τον κινητήρα. 
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Προστασία επίσης θα πρέπει να παρέχεται όταν εμφανιστεί απώλεια φάσης προς 

κινητήρα ή απώλεια τροφοδοσίας από το δίκτυο στον ομαλό εκκινητή.  

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν εξωτερικά σήματα είτε βρίσκεται 

σε bypass λειτουργία είτε όχι και να μεταβαίνει σε κατάσταση σφάλματος. 

17.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει στη βασική του συγκρότηση μια σειριακή θύρα 

κατάλληλη για επικοινωνία πολλαπλών σημείων πρωτοκόλλου Modbus. 

Ο ομαλός εκκινητής θα πρέπει να έχει τη ικανότητα να δεχθεί μια πρόσθετη κάρτα 

επικοινωνιών μέσω της οποίας θα μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Ethernet καθώς και 

άλλα δίκτυα. 

Οι παραπάνω επικοινωνιακές δυνατότητες του ομαλού εκκινητή θα δίνουν 

πρόσβαση στον έλεγχο, ρύθμιση και επιτήρηση της λειτουργίας του. 

17.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Ο ομαλός εκκινητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα δεύτερο, 

προκαθορισμένο σετ παραμέτρων όταν πάρει εντολή μέσω ψηφιακής εισόδου. 

Το ρελέ bypass θα ενεργοποιείται αυτόματα με το πέρας του χρόνο επιτάχυνσης και 

θα απενεργοποιείται στην αρχή του χρόνου επιβράδυνσης. 

Ο ομαλός εκκινητής θα μπορεί επιπρόσθετα να ελέγξει τον ηλεκτρονόμο του 

συνδεδεμένου κινητήρα. Ο ηλεκτρονόμος θα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του κινητήρα ενώ θα παραμένει ανοικτός κατά τη στάση του κινητήρα. 

Η πρόσβαση σε παραμέτρους του ομαλού εκκινητή θα προστατεύεται με χρήση 

κωδικού. Η ανάγνωση των μεγεθών λειτουργίας θα παραμένει διαθέσιμη και 

προσβάσιμη χωρίς τη χρήση κωδικού. 

17.7 ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει μια βασική οθόνη και πλήκτρα προγραμματισμού. 

Στην οθόνη αυτή θα μπορούν να απεικονίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ένταση ρεύματος ανά φάση 

 Κατάσταση κινητήρα 

 Τρέχουσα κατάσταση ομαλού εκκινητή (επιτάχυνση, επιβράδυνση, κ.λπ.) 

 Χρόνος λειτουργίας 

 Τελευταίο σφάλμα που παρουσιάστηκε 

 Ιστορικό σφαλμάτων 

 Κατάσταση ψηφιακών εισόδων/εξόδων 
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18 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (Inverter) 

Αυτό το τμήμα της προδιαγραφής περιγράφει τις γενικές απαιτήσεις των ρυθμιστών 

στροφών, οι οποίοι στην παρούσα αναφέρονται ως Ρυθμιστές Στροφών AC, για 

χρήση με κινητήρες AC τυπικού σχεδιασμού με βάση τα πρότυπα IEC ή [NEMA A] 

[NEMA B] [NEMA D] [NEMA E] και σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Οι 

ονομαστικές τιμές, τα τυπικά έγγραφα και οι ελάχιστες επιδόσεις του ρυθμιστή 

στροφών ορίζονται σε αυτό το μέρος. Ο Ρυθμιστής Στροφών AC δεν περιλαμβάνει 

τον κινητήρα σε αυτή την προδιαγραφή. 

18.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ 

πιστοποίηση ISO 9001 και το αντίστοιχο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να διαθέτει 

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση ISO 14001 για EcoDesign (οικολογικό 

σχεδιασμό). 

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να επιδείξει το 

έγγραφο περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών προϊόντος (P.E.P.) εάν αυτό του 

ζητηθεί. 

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με την ευρωπαϊκή οδηγία ROHS-2 (Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, 

Ευρωπαϊκή Οδηγία CE 2002/95) η οποία απαγορεύει τη χρήση υλικών όπως 

μόλυβδος, 6-σθενές χρώμιο κ.λπ. 

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με την ευρωπαϊκή οδηγία REACH (κανονισμός ΕΕ 1907/2006)  

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 

ο σχεδιασμός της συσκευής θα είναι ανακυκλώσιμος σε βαθμό μεγαλύτερο 

του 70%.  

 Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών AC θα πρέπει να σχεδιάσει τη 

συσκευή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες IEC 62635 για την 

ελάττωση του ισοδύναμου ρυπαντικού φορτίου. 

18.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ AC  

18.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα 

καθώς και τις υποδείξεις όσον αφορά τον ηλεκτρολογικό έλεγχο βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων: 
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 ANSI/NFPA 70 

 EN61800-5 

 CSA C22.2 No. 14-M91 

 IEC 68 Part 2-3 

 IEC 146.1 

 IEC 664 

 IEC 447 

 IEC 439 

 IEC 364 

 IEC 204/NFPA 79 

 IEC 106 

 IEC 529 

 IEC 1000 

 IEC 1800 

 IEC 721 

 IEC 255-8 

 IEC 801-2,-3,-4,-5 

 NEMA ICS Part 4 

 NEMA ICS7 

 UL 508C 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκκίνησης και ελέγχου 

των στροφών ενός τυπικού επαγωγικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα AC και 

σύγχρονου κινητήρα. 

Οι ρυθμιστές στροφών AC θα φέρουν σήμανση CE, σε συμμόρφωση με τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες χαμηλής τάσης (73/23/CEE και 93/68/CEE) και EMC 

(89/336/CEE)  

Οι ρυθμιστές στροφών AC θα πρέπει να κατασκευάζονται προκειμένου να είναι 

συμβατοί με τα πρότυπα IEC. 

Οι ρυθμιστές στροφών AC θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση UL σύμφωνα με το UL 

508C 

Οι ρυθμιστές στροφών AC θα πρέπει να φέρουν σήμανση CSA σύμφωνα με το CSA 

22.2 N14-05. 

Οι ρυθμιστές στροφών AC θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση EAC (GOST) για 

την αγορά της ανατολικής Ευρώπης.  
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Οι ρυθμιστές στροφών AC θα αποτελούν ψηφιακά ελεγχόμενες διατάξεις οι οποίες 

θα χρησιμοποιούν κατ' ελάχιστο διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM) με λειτουργία 

ελέγχου στροφών και λειτουργία ασφαλείας. Θα πρέπει να διαθέτουν IGBT στο 

τμήμα αναστροφέα για το σύνολο του εύρους ισχύος, και θα διαθέτουν τις παρακάτω 

ελάχιστες προδιαγραφές. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το SEMI F47: λειτουργία 

υποβαθμισμένης κίνησης υπό συνθήκες τάσης. 

18.2.1.1 Ονομαστική τάση εισόδου και εύρος ισχύος 

Τριφασική τροφοδοσία ισχύος:  

 200V -15% 240V +10%, τριφασική μέχρι 75 KW 

 380V -15% 480V +10%, τριφασική μέχρι 160 KW 

 500 έως 690V -15% / +10%, τριφασική μέχρι 315 KW 

Μονοφασική παροχή ισχύος: 

 200V -15% 240V +10%, μονοφασική μέχρι 75 ίππους 

 380V -15% 480V +10%, μονοφασική μέχρι 125 ίππους 

18.2.1.2 Ονομαστική συχνότητα εισόδου 

50 Hz -5% έως 60 Hz + 5% 

18.2.1.3 Βαθμός προστασίας 

IP21, UL τύπος 1 μέχρι 90 KW 

18.2.1.4 Σύστημα ψύξης 

Με ψήκτρα απαγωγής θερμότητας και εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα 

18.2.1.5 Αρμονικές σύμφωνα με το IEC/EN 61000-3-12 

Αρμονικές <48% THDi 

18.2.2 Τύπος Ελέγχου Κινητήρα 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

διαφορετικούς τύπους λειτουργίας κινητήρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε 

εφαρμογής. 

 VTS  μεταβλητή ροπή, τυπική  

 LAM  λειτουργία προσαρμογής φορτίου  

 CTS   σταθερή ροπή, τυπική  

 UF5  εξατομικευμένο προφίλ φορτίου, πέντε σημεία 

 PML   φορτίο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη 
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Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει εύρος στροφών 1:100 σε λειτουργία 

κινητήρα για διανυσματικό έλεγχο ροπής χωρίς ανάδραση 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει εύρος στροφών 1:50 σε λειτουργία 

κινητήρα για διανυσματικό έλεγχο ροπής χωρίς ανάδραση 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει ικανότητα υπέρβασης ροπής τουλάχιστον 

110% της χαρακτηριστικής ροπής του κινητήρα μέσα σε 60δλ σε κανονική λειτουργία 

κάθε 10 λεπτά. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει ικανότητα υπέρβασης ροπής τουλάχιστον 

150% της χαρακτηριστικής ροπής του κινητήρα μέσα σε 60δλ σε λειτουργία βαρέως 

τύπου κάθε 10 λεπτά. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει ακρίβεια ταχύτητας ± 10% της 

χαρακτηριστικής ολίσθησης του κινητήρα  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει ακρίβεια ελέγχου ροπής ± 15%  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εξασφαλίζει μέγιστο μεταβατικό ρεύμα 150% για 60δλ 

του ονομαστικού ρεύματος 

18.2.3 Διατάξεις Προστασίας 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα είναι προδιαγραφών UL 508C για χρήση σε συστήματα 

διανομής. Ο ρυθμιστής στροφών AC διαθέτει χαρακτηριστική τιμή βραχυκυκλώματος 

(SCCR, Short Circuit Current Ratio) με σχεδίαση κατά UL 508C και NEMA ICS 7.1. Ο 

ρυθμιστής στροφών AC δεν θα αποτελεί κίνδυνο στην περίπτωση βραχυκυκλώματος 

σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο ρυθμιστή στροφών AC, όταν συνδέεται σε πηγή 

ρεύματος όπως προβλέπεται στην πινακίδα αναγνώρισης και η προστασία του θα 

είναι όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο οδηγιών 

Κατά τη θέση στο ρεύμα, ο ρυθμιστής στροφών AC θα προβαίνει σε αυτόματο 

έλεγχο καλής λειτουργίας της μνήμης, της προαιρετικής μονάδας (κάρτες Ι/Ο, δικτύου 

κ.λπ.), απώλειας τις αναλογικής εισόδου αναφοράς, απώλεια επικοινωνιών, 

τροφοδοσία ρεύματος DC προς DC, ισχύ ελέγχου και το κύκλωμα προφόρτισης. 

Ο Μετατροπέας Ισχύος θα φέρει προστασία από βραχυκυκλώματα ανάμεσα στις 

φάσεις εξόδου και τη γείωση και τις λογικές και αναλογικές εξόδους. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει κατ' ελάχιστο ικανότητα χρόνου υπέρβασης 

απώλειας ισχύος από υπόταση AC, ίση με 200 msec.  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει επιλέξιμη λειτουργία υπέρβασης η οποία 

επιτρέπει στη λογική να διατηρεί τον έλεγχο για ένα δευτερόλεπτο κατ' ελάχιστο 

χωρίς βλάβη. 

H θέση λειτουργίας επιβράδυνσης του ρυθμιστή στροφών AC θα είναι 

προγραμματιζόμενη για κανονικές συνθήκες και για συνθήκες σφάλματος. Οι 
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λειτουργίες σταματήματος θα περιλαμβάνουν σταμάτημα με ελεύθερη περιστροφή 

και άμεσο σταμάτημα. 

Με την απώλεια του αναλογικού σήματος ταχύτητας, ο ρυθμιστής στροφών AC θα 

καταγράψει σφάλμα και/ή θα λειτουργεί σε οριζόμενη από το χρήστη ταχύτητα, η 

οποία ρυθμίζεται από ρυθμίσεις ταχύτητας προγραμματισμένες σε λογισμικό ή την 

τελευταία ταχύτητα. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εμπεριέχει προστασία έναντι υπερθέρμανσης 

κυκλωμάτων IGBT, η οποία διαφέρει από την υπερθέρμανση της ψήκτρας απαγωγής 

θερμότητας. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει θερμική προστασία ηλεκτρονικού τύπου, κατά 

UL και η οποία είναι σύμφωνη το πρότυπο UL 508C ως προστασία από 

υπερφόρτωση Κλάσης 20, και επίσης συμμορφώνεται με το IEC 947.  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα υποστηρίζει διατήρηση θερμικής μνήμης του κινητήρα. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα έχει τη δυνατότητα προστασίας του κινητήρα όταν 

συνδέονται αισθητήρια PTC. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης διάφορων τύπων 

αισθητήρων PTC. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα έχει τη δυνατότητα περιορισμού των αιχμών τάσης του 

κινητήρα ( dv/dt ) στο διπλάσιο της τάσης του DC bus 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρουσιάζει όλες τις βλάβες σε απλό κείμενο και θα 

υπάρχουν διαθέσιμες οθόνες βοήθειας για την καθοδήγηση του χρήστη στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων. Δεν γίνονται αποδεκτοί κωδικοί. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εμφανίζει σφάλματα με κωδικούς QR για την 

καθοδήγηση του χρήστη κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα εμφανίζει σήμα μέσω LED κοντά στο σημείο σύνδεσης 

της συσκευής όταν υπάρχει επικίνδυνη τάση. 

18.3 ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΈΞΟΔΟΙ 

Θα παρέχονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω τυπικές είσοδοι και έξοδοι προς χρήση 

στο περιβάλλον χειρισμού με το σύστημα ελέγχου: 

 3 Προγραμματιζόμενες είσοδοι ρεύματος 0(4) - 20mA ή 0 – 10V 

 2 Προγραμματιζόμενες αναλογικές έξοδοι ρεύματος 0(4) - 20mA ή 0-10V 

 6 Προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι σε απομόνωση από το ρεύμα 

δικτύου. Όλες οι ψηφιακές είσοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν με 

ενεργοποίηση με 24V (λογική source) είτε σε 0V (λογική sink). Δύο ψηφιακές 

είσοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι παλμών μέχρι 30 kHz. Δύο 
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είσοδοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία ασφαλείας STO, 

Safe Torque Off. 

 3 Προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι με μεταγωγική επαφή, ελεύθερη 

τάσης. 

Θα είναι δυνατή η επέκταση του αριθμού εισόδων / εξόδων του ρυθμιστή στροφών 

AC μέχρι: 

 12 λογικές εισόδους 

 5 αναλογικές εισόδους 

 2 αναλογικές εισόδους 

 1 λογική έξοδος (ανοικτού συλλέκτη) 

 6 ρελέ 

18.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει στη βασική συγκρότηση μια ενσωματωμένη 

θύρα Modbus και μια ενσωματωμένη θύρα Ethernet Modbus TCP. 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να έχει τη ικανότητα να δεχθεί μια πρόσθετη 

κάρτα επικοινωνιών. Τα παρακάτω πρωτόκολλα θα είναι τα ελάχιστα διαθέσιμα: 

 CANopen daisy Chain, 2 θύρες, RJ45. 

 CANopen SUB-D, 1 θύρα, SUB-D9. 

 Ακροδέκτες CANopen, 1 θύρα, ακροδέκτης 5 σημεία. 

 Profibus DP V2, 1 θύρα, SUB-D9. 

 Profinet, 1 θύρα, RJ45. 

 DeviceNet, 1 θύρα, ακροδέκτης 5 σημείων. 

 Ethernet IP / Modbus TCP, 2 θύρες, RJ45. Δίδυμη θύρα για daisy chain 

Η εντολή και αναφορά ταχύτητας περιστροφής μπορεί να προέρχεται από ποικίλες 

πηγές ελέγχου: 

 Ακροδέκτες I/O 

 Δίκτυο επικοινωνιών  

 Διακομιστής Web 

 Απομακρυσμένη οθόνη γραφικών 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα τίθεται σε λειτουργία χωρίς πρόσθετο λογισμικό  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει Web server με ενσωματωμένες σελίδες, για 

την εποπτεία και διαγνωστικά του ρυθμιστή στροφών AC από το browser του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Internet explorer, Mozilla Firefox κ.λπ.) 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρέχει SNMP για επικοινωνία και διαχείριση 

δικτύωσης 
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Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρέχει συγχρονισμό ωρολογίου μέσω SNTP 

δικτύωσης 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο 

διαχείρισης διευθύνσεων IP, IPv6 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρέχει Modbus TCP server  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρέχει δυνατότητα scanning Ethernet IP  

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο 

Management ISA Secure /Achilles για ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

18.5 ΟΘΟΝΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει αποσπώμενη οθόνη γραφικών με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Η επικοινωνία μεταξύ της οθόνης και του ρυθμιστή στροφών AC θα γίνεται με 

χρήση τυποποιημένου διεθνούς πρωτοκόλλου επικοινωνιών. 

 Πληκτρολόγιο σχεδιασμένο για δυσμενείς συνθήκες IP65 με οθόνη γραφικών. 

 Η εξ αποστάσεως τοποθέτηση θα είναι δυνατή σε απόσταση 10m. 

 Η οθόνη θα διαθέτει προγραμματιζόμενη ένδειξη με οπίσθιο φωτισμό. 

 Η οθόνη θα διαθέτει έγχρωμη ένδειξη σε κόκκινο φόντο για την περίπτωση 

που εμφανίζεται προειδοποίηση. 

 Τα εμφανιζόμενα μηνύματα θα είναι απλό κείμενο με δυνατότητα εμφάνισης 

σε πολλαπλές γλώσσες. 

 Δεν γίνονται αποδεκτά κωδικοποιημένα μηνύματα. 

18.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα 

χαρακτηριστικά και τις διαμορφώσεις φυγοκεντρικών αντλιών. 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία εποπτείας 

αντλίας για τον προσδιορισμό δεδομένων συναφών με την αντλία 

(επιτάχυνση, μειωμένη ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα κ.λπ.)  

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα παρέχει λειτουργία «μονάδων εφαρμογής» 

(Application Units) για τον προσδιορισμό των μονάδων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές  

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει «Προστασία κυκλικής εκκίνησης 

αντλιών» προκειμένου να προστατεύεται η αντλία από υπερβολικό αριθμό 

επανεκκινήσεων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
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18.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει λειτουργία απεμπλοκής (antiJam) για 

την αυτόματη αφαίρεση ξένων σωμάτων που προκαλούν μπλοκάρισμα στην 

φτερωτή της αντλίας. 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει λειτουργία καθαρισμού αγωγών με 

στόχο την ανά διαστήματα εκκίνηση της αντλίας για να αποφευχθεί ο 

σχηματισμός ιζημάτων στην φτερωτή της αντλίας 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει προστασία της αντλίας από 

σπηλαίωση 

 Ο ρυθμιστής στροφών AC θα διαθέτει προστασία εισροής για να αποφευχθεί 

η λειτουργία του συστήματος χωρίς νερό. 

19 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

19.1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ  

19.1.1 Γενικά 

Οι δικλείδες αυτές θα είναι στρεφόμενου δίσκου με ηλεκτρικό χειριστήριο, κατάλληλες 

για δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. 

Οι δικλείδες θα διαθέτουν σώμα διαμόρφωσης τύπου semi-lug, θα τοποθετούνται δε 

μεταξύ φλαντζών λαιμού (Welding Neck flanges) όμοιας κλάσης πίεσης, ενώ η 

σύσφιξη ανάμεσά τους θα επιτυγχάνεται με κοχλίες και με ντίζες. 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες τόσο για οριζόντια όσο και για κατακόρυφη 

τοποθέτηση. Επί του σώματος των προσφερόμενων δικλείδων θα υπάρχουν οδηγοί 

για το εύκολο κεντράρισμα κατά την διαδικασία εγκατάστασής τους. 

Η στεγανοποίηση θα επιτυγχάνεται μέσω του ελαστικού δακτυλίου που φέρει κάθε 

δικλείδα. 

19.1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Τα μόνα τμήματα που θα έρχονται σε επαφή με τις προσφερόμενες δικλείδες είναι ο 

δίσκος και ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας, ενώ οι δίσκοι των δικλείδων πρέπει 

να είναι κεντρικά τοποθετημένοι ούτως ώστε η βάνα να λειτουργεί και κατά τις δύο 

φορές. 

Συνθήκες λειτουργίας δικλείδων : 

 Μέσον διέλευσης: Πόσιμο νερό 

 Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας: (+90)° C 

 Μεγίστη πίεση λειτουργίας: 16 bar 
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 Μεγίστη διαφορική πίεση: ΔΡ 16 bar max. 

 Πίεση δοκιμής σώματος: 1.5 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας 

 Πίεση δοκιμής έδρας: 1.1 x Μεγίστη πίεση λειτουργίας 

Υλικά δικλείδων: 

 Σώμα: Ελατός χυτοσίδηρος.  

 Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας  

 Δίσκος: Ανοξείδωτος χάλυβας 

 Έδρα: Αιθυλένιο - προπυλένιο (E.P.D.M.), πλήρως αντικαταστάσιμη  

Χειριστήρια: 

 Το άνοιγμα και κλείσιμο των προσφερόμενων δικλείδων θα επιτυγχάνεται με 

μηχανικά και με ηλεκτρικά χειριστήρια / μειωτήρες, τύπου ACTELEC, 

τροφοδοσίας 400V/ 3phases / 50Hz Α. C., προστασίας IP 67, τα οποία θα 

είναι εφοδιασμένα με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 2 διακόπτες ροπής (1/O - 1/C) 

 2 τερματικοί διακόπτες (1/O - 1/C) 

 Χειροκίνητη λειτουργία 

 Ρυθμιζόμενα όρια περιστροφής 

 Θερμαντική αντίσταση 

19.1.3 Έλεγχοι - Δοκιμές 

Οι ηλεκτρικά ελεγχόμενες δικλείδες στρεφόμενου δίσκου θα είναι δοκιμασμένες 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα, οι δικλείδες θα υπόκεινται σε έλεγχο υδραυλικής δοκιμής 

στεγανότητας του σώματός τους σε πίεση ίση με 1,5 φορά επί την μεγίστη πίεση 

λειτουργίας, με μέσον ελέγχου νερό και σε θέση δίσκου δικλείδας μισάνοιχτη. 

Επιπροσθέτως, οι δικλείδες θα υπόκεινται σε έλεγχο στεγανότητας της έδρας τους σε 

πίεση ίση με 1,1 φορά επί την μέγιστη πίεση λειτουργίας και με μέσον ελέγχου νερό. 

Στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό των δικλείδων 

 Πιστοποιητικό CE του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο 

κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 



 
 

«ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 132 
 

19.2 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΈΜΦΡΑΞΗΣ 

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα εγκατασταθούν τις τοπικούς σταθμούς, 

με σκοπό τον έλεγχο τις παροχής στο κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.  

Οι δικλείδες θα είναι ονομαστικής πίεσης PN16 κοντού σώματος (τύπου F4).  

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη 

στεγανότητα κατά το κλείσιμο και τις δύο πλευρές ανάντι και κατάντι, μακρόχρονη και 

ομαλή λειτουργία, τις και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τις.  

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259/1988 ΤΙΣ, 

με ελαστική έμφραξη και φλάντζες.  

Το σώμα τις δικλείδας θα έχει ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την 

ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του 

σώματος και το σήμα ή την επωνυμία του κατασκευαστή.  

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που 

αντιστοιχεί στην ονομαστική τις διάμετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή 

πτώση πίεσης στο πεδίο λειτουργίας τις.  

Οι δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη 

εγκοπών κ.λπ., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών 

που θα καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο τις βάνας.  

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης 

επισκευής, το κυρίως μέρος τις βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και 

να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λπ.  

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5752.  

Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα 

παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση.  

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-

76. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση για το υλικό κατασκευής του 

κράματος κατασκευής του σώματος των βανών καθώς και τη χημική ανάλυση αυτών.  

Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα 

να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.  

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν 

λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε 

άλλο ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω 

κοιλοτήτων με ξένη ύλη.  

Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και 

απαλλαγή από σκουριά. Τα σώματα των βανών, μετά από αμμοβολή θα 
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επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου 

πάχους τουλάχιστον 50 μικρά. Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικά με δύο στρώσεις 

αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής π.χ. εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, 

λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσης, RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με 

συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 μικρά. Εσωτερικά το 

συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μικρά.  

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από 

ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.  

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος 

των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr 

τουλάχιστον).  

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα 

από EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει 

να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης τις καμπάνας 

(καλύμματος) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION 

TUBE).  

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.  

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση 

του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RINGS (τουλάχιστον 2 τον αριθμό) 

υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες 

μέχρι 60C, ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης με την προϋπόθεση ότι δεν 

θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.  

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

Επιθυμητό είναι να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης 

χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το 

σώμα τις δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού 

υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να 

υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του 

βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου 

να είναι τα ελάχιστα δυνατά.  

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76, θα είναι αδιαίρετος 

και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής EPDM ή 
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NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, 

ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing). Ο προμηθευτής με την 

προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα του 

ελαστικού για πόσιμο νερό.  

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα τις 

βάνας.  

Ο χειρισμός των δικλείδων θα πραγματοποιείται με χειροτροχό που θα παραδοθεί 

μαζί με τις δικλείδες. 

Στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ κατασκευαστικά σχέδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό των δικλείδων  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο 

κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

19.3 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων 

αγωγών κατασκευασμένων από αμιαντοτσιμέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος 

αγωγού όπως χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κ.λπ. από την 

μία πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαμέτρου 

ώστε να συνδέονται με φλαντζωτά εξαρτήματα όπως δικλείδες, παροχόμετρα κ.λπ. 

και θα εγκατασταθούν στους τοπικούς σταθμούς. 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση 

λειτουργίας, σε σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων 

που περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σε περίπτωση που υπάρχει 

απόκλιση επιτρέπεται να είναι μέχρι 2 mm, είτε στο άνω όριο (επί έλαττον) είτε στο 

κάτω όριο (επί μείζον).  

Επίσης, όλοι οι σύνδεσμοι θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των 

συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό 

κατασκευής τους, μέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων που θα φέρουν, τα οποία 

θα είναι τοποθετημένα εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.  

Το σύστημα αγκύρωσης να αποτελείται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές διατάξεις 

κατασκευασμένες από μη οξειδούμενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή 
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ορείχαλκος, τύπου ελάσματος προσαρμοσμένες εντός ειδικού εκτονούμενου 

δακτυλίου.  

Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισμένα 

ινστιτούτα της Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κ.λπ.  

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό 

τμήμα ανάλογης διαμέτρου με λεία κωνική εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα 

μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα 

αγκύρωσης, ενώ στο άλλο άκρο από μία μεταλλική φλάντζα. Η φλάντζα θα έχει, 

κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με διάφορα φλαντζωτά 

εξαρτήματα ίδιας ονομαστικής διαμέτρου. Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση 

τέτοια, ώστε να είναι δυνατή μέσω κοχλιών – εντατήρων, η σύσφιξη του ελαστικού 

δακτυλίου στεγανότητας και του συστήματος αγκύρωσης, μεταξύ του συνδέσμου και 

του ευθέως άκρου σωλήνα. Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα 

σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην 

ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.  

Θα πρέπει η προσαρμογή του συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται 

χωρίς αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου. Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά 

την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να επαναχρησιμοποιείται 

χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. Επίσης οι σύνδεσμοι θα 

πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών όλων 

των τύπων με φλαντζωτά εξαρτήματα, με ταυτόχρονη αγκύρωση και ελάχιστη 

γωνιακή εκτροπή 7°. 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύμφωνα με το ΕΝ 

1092-2.  

Τέλος οι σύνδεσμοι με φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα 

συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, 

από ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού 

στεγανωτικού δακτυλίου. Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν ονομαστική 

Πίεση Λειτουργίας PN16 bar.  

Για μεγάλο εύρος εφαρμογής απαραίτητο είναι οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι να 

διαθέτουν ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο. Επιθυμητό είναι να έχουν εύρος 

εφαρμογής επί εξωτερικής διαμέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω 

πίνακες.  

Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα 

κατασκευής: ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  
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Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): 

Ελατός χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με 

επικάλυψη ελάχιστου πάχους 250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε 

πόσιμο νερό σύμφωνα με το GSK και το ΕΝ 14901.  

Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2) ή 

AISI 316 (A2) με επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο 

στομώματος - αρπάγματος.  

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 682 ή 

ΕPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε 

πόσιμο νερό και αντοχή στην θερμοκρασία τουλάχιστον από 0°C έως +50°C.  

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό, από ανοξείδωτο 

χάλυβα ή ορείχαλκο.  

Υλικό κατασκευής εκτονούμενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό 

κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιμοποιείται 

για την επίτευξη του μεγάλου εύρους εφαρμογής επί των εξωτερικών διαμέτρων των 

συνδεόμενων αγωγών ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση του 

ελαστικού στεγανότητας και η γρήγορη γήρανσή του.  

Κάθε σύνδεσμος θα παραδίδεται έτοιμος για χρήση, μονταρισμένος και θα φέρει 

ανάγλυφη σήμανση ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών 

διαμέτρων) και DN (ονομαστική διάμετρος φλάντζας). 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή σύνδεση και 

αγκύρωση αγωγών όλων των υλικών. Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα 

πρέπει το εύρος εφαρμογής τους να είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ο 

οποίος περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις στις διαμέτρους αγωγών. το απαιτούμενο 

εύρος εφαρμογής θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει όλες τις παρακάτω διατομές. 

Στο παρακάτω απαιτούμενο εύρος γίνεται αποδεκτό στο άνω ή στο κάτω όριο κατά 

μείζον απόκλιση μέχρι 2mm. Δε γίνεται αποδεκτή απόκλιση και στα δύο όρια (και στο 

άνω και στο κάτω) παρά μόνο στο ένα όριο. 
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Ονομ. διάμετρος/ DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

Υλικό κατασκευής 

Τσιμέντο (PN10) 68 72 98 120 145 176  284 340 

Τσιμέντο (PN6/12) 
 74-86  124 

149-

155 
174 228 

268-

280 
334 

Χάλυβας 60,3-

66 

67,1-

88,9 
88,9 

108-

114,3 

133-

139,7 

159-

168,3 

211-

219,1 

267-

273 

316-

323.9 

Χυτοσίδηρος 66 82 98 118 144 170 222 274 326 

Πολυαιθυλένιο 
63 75-90 90 

110-

125 
140 

160-

180 

200-

225 
280 

315-

335 

Πολυβινιλοχλωρίδιο 60,3 79,3 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323.9 

Απαιτούμενο εύρος 

εφαρμογής 
50-70 65-90 

86-

100 

106-

130 

132-

155 

157-

190 

198-

230 

267-

300 

315-

350 

 

Στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ κατασκευαστικά σχέδια του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό των συνδέσμων  

 Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο του οίκου κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο 

κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού 

19.4 ΦΛΟΤΕΡ ΜΠΙΛΙΑΣ (ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ - ΆΔΕΙΑ) 

Προκειμένου να προστατευθούν οι δεξαμενές από υπερχείλιση ή άδειασμα σε σχέση 

με τις αντλίες που τις τροφοδοτούν  θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα Φλοτέρ Μπίλιας. 

Τα συγκεκριμένα φλοτέρ θα διαθέτουν κατάλληλη ηλεκτρική επαφή η οποία θα 

ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τη στάθμη του ύδατος. 

Τα Φλοτέρ Μπίλιας θα τοποθετηθούν σε σημεία των δεξαμενών κοντά στο σημείο 

υπερχείλισης και στο σημείο αδειάσματος αυτών προκειμένου να παρέχουν 

κατάλληλο σήμα στις διατάξεις συλλογής σημάτων το οποίο θα ενημερώνει για την 

ενδεχόμενη υπερχείλιση ή το ενδεχόμενο άδειασμα της εκάστοτε δεξαμενής και 

αντίστοιχα θα εκκινούν ή θα σταματούν τις αντλίες πλήρωσης της δεξαμενής. Το 

σήμα αυτό θα μεταφέρεται στο SCADA αλλά και στις τοπικές οθόνες απεικόνισης. 
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19.5 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Σε όσες δεξαμενές απαιτείται η πλήρωση της δεξαμενής θα ελέγχεται από Φλοτέρ τα 

οποία θα επιτρέπουν τη ροή ύδατος μέχρις ότου αυτό φτάσει σε επιθυμητή στάθμη 

στην οποία και η ροή θα σταματάει. 

Τα φλοτέρ θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε δεξαμενές ύδατος 

ανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλης διατομής. Πιο συγκεκριμένα η διάταξη θα 

αποτελείται από συνδυασμό άξονα και πλωτήρα. Το φλοτέρ θα είναι απόλυτα 

ζυγοσταθμισμένο  και ορθά υπολογισμένο. 

Το σώμα της βαλβίδας θα αποτελείται από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG EN1563 και 

ο άξονας της δικλείδας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Ο άξονας μηχανισμού 

συγκράτησης των πλωτήρων καθώς και ο πλωτήρας ο ίδιος θα αποτελούνται από 

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI304/316 EN 10088. 

Η βαφή θα είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε πάχους 250μm εσωτερικά και 

εξωτερικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 14901 και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η βαφή θα πρέπει να έχει γίνει αφού πρώτα έχει 

προηγηθεί αμμοβολή των επιφανειών. 

Η διάταξη πρέπει να φέρει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 

 ISO 9001 του κατασκευαστή 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN 1074 

 Πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN 10204 

 Πιστοποιητικά καταλληλόλητας των ελαστικών μερών και της βαφής για 

πόσιμο νερό  

19.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

Η κατασκευή φρεατίου εγκατάστασης οργάνων μέτρησης, στοχεύει στην προστασία 

τους από εξωτερικές φθορές και στην εύκολη πρόσβαση του προσωπικού της 

υπηρεσίας για την περιοδική ρύθμισή τους. Τα φρεάτια που θα κατασκευαστούν 

ή/και θα αναβαθμιστούν στα σημεία μέτρησης δικτύου θα είναι από σκυροδετικό 

υλικό με κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί στο εσωτερικό τους 

ο απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισμός που προβλέπεται σε κάθε θέση. Η διαδικασία 

κατασκευής του φρεατίου περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Εκσκαφή 

 Σκυροδέτηση  

 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου 

 Κάλυμμα φρεατίου 
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19.6.1 Εκσκαφή 

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

για εκσκαφή σε οποιαδήποτε μορφολογία του εδάφους. Κατά την διαδικασία 

εκσκαφής η υπηρεσία θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα υποδείξει 

το ακριβές σημείο από το οποίο διέρχεται ο αγωγός και το βάθος του ώστε να 

αποφευχθεί πιθανή ζημιά στον αγωγό ύδρευσης ή σε παρακείμενες οδεύσεις 

καλωδίων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και εξοπλισμό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 

19.6.2 Σκυροδέτηση 

Η κατασκευή του φρεατίου θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το εργοστάσιο 

παραγωγής σκυροδέματος θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Σε όλα τα φρεάτια θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρά 

καλύμματα για το λόγο αυτό η οροφή του φρεατίου θα πρέπει να έχει κατάλληλη 

εσοχή για να δεχθεί το χυτοσιδηρό κάλυμμα με το πλαίσιό του. 

19.6.3 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Χώρου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του 

φρεατίου να αποκαταστήσει πλήρως την επιφάνεια του εδάφους και να απομακρύνει 

τα προϊόντα εκσκαφής. 

20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

20.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 200LT 

20.1.1 Δοσομετρική Αντλία 

Οι δοσομετρικές αντλίες θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: διαφραγματική μονοφασική αντλία με λειτουργία αναλογικού σήματος 

και σήματος τύπου παλμού 

 Χειροκίνητη και αυτόματη ρύθμιση παροχής, μέσω μεταβολής της συχνότητας 

εμβολισμού  

 Ρύθμιση εύρους παλμού: 0-100% 

 Συνδεσιμότητα: 

 Σήμα εισόδου τύπου παλμού για τον έλεγχο της συχνότητας 

εμβολισμού. Θα υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και 

επαφή τύπου relay κατά τον έλεγχο της συχνότητας εμβολισμού 
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 Αναλογικό σήμα εισόδου 0-20 mA ή 4-20 mA για τον έλεγχο της 

συχνότητας εμβολισμού 

 Επαφή εισόδου τύπου relay για τη χαμηλή στάθμη χημικού 

 Επαφή εισόδου τύπου relay για άδεια δεξαμενή χημικού 

 Επαφή εισόδου για την εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ 

αποστάσεως. Θα υποστηρίζεται επαφή τύπου transistor αλλά και 

επαφή τύπου relay για την εκκίνηση/παύση της δοσομέτρησης εξ 

αποστάσεως 

 Επαφή εξόδου τύπου relay που δηλώνει πρόβλημα σχετικό με: 

χαμηλή στάθμη χημικού, άδεια δεξαμενή χημικού, βλάβη αντλίας 

 Επαφή εξόδου εμβολισμού τύπου relay 

 Δυνατότητα αυτόματης έναρξης της δοσομέτρησης κατά τη σύνδεση της 

τροφοδοσίας ρεύματος 

 Μέγιστη παροχή ανά αντλία και περίπτωση: 1,4 έως 2,5 lt/h 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 10 bar 

 Τροφοδοσία: 230VAC, 50Hz  

 Προστασία: IP65 

 Υλικό κεφαλής: PVDF 

 Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

 Ευανάγνωστη οθόνη γραφικών οπίσθιου φωτισμού και ψηφιακό χειριστήριο 

20.1.2 Συνοδευτικά Υλικά Διασύνδεσης 

Η ανωτέρω αντλία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

 Βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών: 

 Η βαλβίδα θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: αντίθλιψη, εκτόνωση 

υπερπίεσης, απαερίωση, εκκένωση, αντεπιστροφή 

 Υλικό σώματος βαλβίδας: PVDF 

 Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

 Σωλήνα αναρρόφησης κατάλληλου υλικού για Υποχλωριώδες Νάτριο (όχι 

PE): 

 Ο σωλήνας αναρρόφησης θα διαθέτει διακόπτη χαμηλής στάθμης 

χημικού, διακόπτη άδειας δεξαμενής, φίλτρο αναρρόφησης και 

κατάλληλη ποδοβαλβίδα 

 Υλικό κατασκευής: PVDF 

 Υλικό στομίων σύνδεσης: FPM 

 Μονάδα έγχυσης σε σωλήνωση: 
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 Η μονάδα έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου σε σωλήνωση θα πρέπει 

να είναι ειδική για διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Θα διαθέτει 

ενσωματωμένα λαστιχένια χείλη για απομάκρυνση καθαλατώσεων 

που σχηματίζονται κατά την έγχυση πυκνού υποχλωριώδους νατρίου 

σε νερό. 

 Πίεση λειτουργίας: 16 bar 

 Υλικό κατασκευής: PVC 

 Θα είναι μεταβλητού μήκους και θα διαθέτει ειδική βάνα από P.V.C.-U  

για τη απρόσκοπτη αφαίρεση του εγχυτήρα χωρίς την διακοπή του 

παρεχόμενου νερού ύδρευσης. 

20.1.3 Δοχείο Αποθήκευσης Υποχλωριώδους Νατρίου 

Το δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Χωρητικότητα: 200 lt 

 Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλενίο με UV σταθεροποίηση 

 Ανάγλυφη απεικόνιση όγκου 

 Να διαθέτει βιδωτό καπάκι με στόμιο σύνδεσης από EPDM ή FPM 

 Να διαθέτει βιδωτή υποδοχή ¾” για την εκκένωση των δοχείων ή την 

τοποθέτηση της γραμμής αναρρόφησης 

 Ενσωματωμένες υποδοχές για τη στερέωση της δοσομετρικής αντλίας+ 

20.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Για την σωστή πρόσμιξη του υποχλωριώδους νατρίου με το νερό θα εγκατασταθεί 

σύστημα έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου ή στατικού αναμίκτη χλωρίωσης. Εάν 

επιλεχθεί η λύση του στατικού αναμίκτη τότε θα διαθέτει τέσσερεις (4) αναμίκτες 

στροβιλισμού που θα μεριμνούν για τη βέλτιστη ανάμιξη με ελάχιστη πτώση πίεσης 

(0,1 bar ανά δίσκο σε μέγιστη ροή). Ο αναμίκτης θα είναι κατασκευασμένος από 

PVC, διαθέτει ελεύθερες φλάντζες κατάλληλης διατομής και θα είναι εξοπλισμένος με 

σημείο έγχυσης του υποχλωριώδους νατρίου. Ο προσφέρων θα περιγράψει στην 

προσφορά του το προσφερόμενο σύστημα πρόσμιξης με το νερό. 

20.3 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Θα προμηθευτούν όλα τα απαιτούμενα μήκη πολύκλωνου καλωδίου για την 

διασύνδεση του συστήματος χλωρίωσης με το σύστημα αυτοματισμού. Το καλώδιο 

θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κλώνων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
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ανταλλαγής ψηφιακών σημάτων όπως αυτές προκύπτουν από την εκάστοτε 

εφαρμογή. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων θα είναι 1mm2. Επιπρόσθετα θα 

προμηθευτούν όλοι οι προστατευτικοί σωλήνες μέσω τον οποίο θα γίνει η όδευση 

του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη ροής και του συστήματος αυτοματισμού. 

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την στήριξη 

των σωληνώσεων και στεγανοποίηση των συνδέσεων τόσο στο σύστημα χλωρίωσης 

όσο και στο σύστημα αυτοματισμού. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή αναλογικών σημάτων όπως 4..20mA ή 0-

10V τότε αυτά θα οδεύσουν μέσω ξεχωριστών καλωδίων με την κατάλληλη 

προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 

20.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΊΟΥ CL 

Το ηλεκτρόδιο στάθμης χλωρίου θα ενεργοποιεί κατάλληλη επαφή στο PLC και θα 

ειδοποιείται ο χειριστής του συστήματος ότι το επίπεδο της στάθμης χλωρίου στο 

δοχείο χλωρίου έχει μειωθεί και πρέπει να προστεθεί επιπλέον χλώριο. 

Το ηλεκτρόδιο στάθμης χλωρίου θα πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τα παρακάτω 

βασικά χαρακτηριστικά: 

• Υλικό κατασκευής: Κατάλληλο για υποχλωριώδες Νάτριο 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +60°C 

• Πίεση λειτουργίας: 1bar 

• Πολλαπλοί τρόποι στήριξης/σύνδεσης 

• Καλώδιο από υλικό PVC 

• Μη επηρεαζόμενοι διακόπτες από ηλεκτρικές παρεμβολές.  

• Αντοχή σε χημικά. 

• Switching capacity: Max STPS 50W 

• Switching voltage: 200Vdc/240Vac 

• Switching current: 0.5A 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

20.5 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ 

Θα προμηθευτούν όλα τα απαιτούμενα μήκη δίκλωνου καλωδίου, διατομής 

τουλάχιστον 1mm2 ανά κλώνο και κατάλληλης επένδυσης για εξωτερική 

εγκατάσταση. Επιπρόσθετα θα προμηθευτούν όλοι οι προστατευτικοί σωλήνες μέσω 
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τον οποίο θα γίνει η όδευση του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη ροής και του 

συστήματος αυτοματισμού.  

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την στήριξη 

των σωληνώσεων και στεγανοποίηση των συνδέσεων τόσο στον διακόπτη ροής όσο 

και στο σύστημα αυτοματισμού. 

20.6 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ INVERTER / SOFT STARTER 

Θα προμηθευτούν όλα τα απαιτούμενα μήκη πολύκλωνου καλωδίου για την 

διασύνδεση του Inverter / Soft Starter με το σύστημα αυτοματισμού. Το καλώδιο θα 

διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κλώνων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανταλλαγής 

ψηφιακών σημάτων όπως αυτές προκύπτουν από την εκάστοτε εφαρμογή. Η 

ελάχιστη διατομή των καλωδίων θα είναι 1mm2. Επιπρόσθετα θα προμηθευτούν όλοι 

οι προστατευτικοί σωλήνες μέσω τον οποίο θα γίνει η όδευση του καλωδίου μεταξύ 

του διακόπτη ροής και του συστήματος αυτοματισμού. 

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την στήριξη 

των σωληνώσεων και στεγανοποίηση των συνδέσεων τόσο στον Inverter / Soft 

Starter όσο και στο σύστημα αυτοματισμού. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή αναλογικών σημάτων όπως 4..20mA ή 0-

10V τότε αυτά θα οδεύσουν μέσω ξεχωριστών καλωδίων με την κατάλληλη 

προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 

20.7 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Στους τοπικούς σταθμούς, όπου δεν υπάρχει παροχή ΔΕΗ, προβλέπεται η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκής διάταξης ικανής ικανής να τροφοδοτεί αδιάλειπτα επί 

εικοσιτετραώρου βάσης και για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες το σύστημα 

αυτοματισμού και τον επικοινωνιακό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στον εν λόγω 

τοπικό σταθμό. 

Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει τις μέγιστες ζητήσεις ισχύος των 

επί μέρους συσκευών και να συνυπολογίσει τις ώρες απουσίας ηλιοφάνειας, ώστε να 

επιλέξει το σύστημα που θα μπορεί να τροφοδοτεί συνεχώς τον εξοπλισμό του 

τοπικού σταθμού.  

Η διάταξη αυτή θα αποτελείται από τα εξής μέρη:  

• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες 

• Ρυθμιστή φόρτισης 

• Βάσεις στήριξης 

• Συσσωρευτή 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει το προσφερόμενο σύστημα να πληροί κατ’ ελάχιστον τις 

ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

• Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Θα είναι ισχύος 200 W. Η ονομαστική τάση στη 

μέγιστη ισχύ θα είναι 35,6V (25°C) με αντίστοιχο ονομαστικό ρεύμα εξόδου 

5,62Α. 

• Ρυθμιστής φόρτισης: Θα είναι τεχνολογίας διαμόρφωσης εύρους παλμών, θα 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης MOSFETS. Η 

ονομαστική τάση θα είναι 12-24V DC με μέγιστη διαχειριζόμενη ένταση 

ρεύματος 8Α. 

• Συσσωρευτής: Ο συσσωρευτής θα είναι κλειστού τύπου, χωρητικότητας 90Ah 

αργής εκφόρτισης και μεγάλης βύθισης. Η ονομαστική τάση θα είναι 12V. Ο 

συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συσσωρευτών θα καθοριστεί από την 

εξυπηρέτηση της ονομαστικής ισχύος για 24 ώρες. 

Στοιχεία που πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια 

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερο 

20.8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Η/Ζ 

Σε όσα σημεία υπάρχει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος πρέπει να προμηθευτούν όλα τα 

απαιτούμενα μήκη πολύκλωνου καλωδίου για την διασύνδεση του ελεγκτή του Η/Ζ με 

τον ελεγκτή του συστήματος αυτοματισμού. Το καλώδιο θα διαθέτει τον απαιτούμενο 

αριθμό κλώνων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανταλλαγής ψηφιακών σημάτων όπως 

αυτές προκύπτουν από την εκάστοτε εφαρμογή. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων 

θα είναι 1mm2. 

Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την στήριξη 

των καλωδιώσεων και των συνδέσεων τόσο στο σύστημα H/Z όσο και στο σύστημα 

αυτοματισμού. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η ανταλλαγή αναλογικών σημάτων όπως 4..20mA ή 0-

10V (π.χ. στάθμη καυσίμου) τότε αυτά θα οδεύσουν μέσω ξεχωριστών καλωδίων με 

την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 

20.9 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρων εσωτερικού χώρου 6-18μ ευρείας γωνίας (20μ με 

κουρτίνα), ρυθμιζόμενη ευαισθησία, απρόσβλητος σε κατοικίδια 12/30Kg, Grade 2 με 

όλα τα απαιτούμε παρελκόμενα για την θέση σε λειτουργία και ένταξή του στο 

σύστημα αυτοματισμού. 
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21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) 

εβδομάδων, δηλαδή 10 εργασίμων ημερών με 6 ώρες το πολύ ημερησίως, σε 

ωράριο της ελεύθερης επιλογής της υπηρεσίας μας (πρωί- απόγευμα ή Σάββατο 

πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων 

τα οποία θα εγκατασταθούν.  

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 σε συνδυασμό με το σύστημα 

προγραμματισμένης συντήρησης, 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 του έργου 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 : 

 Για τους χρήστες του συστήματος (2 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. 

 Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα) - Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη 

διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στους τοπικούς 

σταθμούς και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα) - Η εκπαίδευση 

θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών 
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(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 τοπικούς σταθμούς κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται : 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια 

 Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί - 

Μηχανικοί) που απαιτείται να εκπαιδευτούν 

 Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

 Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική) 

 Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα 

που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις 

επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών. 

22 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και 

Συντήρησης. Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που 

αναφέρεται σε εγχειρίδια που έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά 

ή Αγγλικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις 

λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε 

σταθμού. Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως 

η θέση του συστήματος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγματοποιείται 

βοηθητική αποθήκευση (back up) δεδομένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το 

εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο 

μηχανικό συστημάτων της υπηρεσίας. 
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 Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη 

έντυπα όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: 

 Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών 

 Εξοπλισμός τοπικών σταθμών 

 Συστήματα τηλεπικοινωνιών 

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των 

συσκευών και της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, 

επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο 

όλων των χρησιμοποιουμένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών 

στοιχείων. Τέλος θα περιλαμβάνουν πλήρη χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά 

και κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για κάθε μονάδα ή πλακέτα που 

χρησιμοποιείται στο σύστημα. 

 Εγχειρίδια τοπικών σταθμών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει 

ένα τουλάχιστον πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας, 

συντήρησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών 

εκτελέσεως δοκιμών και ρυθμίσεων των συσκευών ή συστημάτων που 

βρίσκονται στη θέση αυτή. 

 Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε 

τοπικό σταθμό που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων 

καθώς και ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  

 Όλοι οι κώδικες των προγραμμάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό 

ή ψηφιακό μέσο σε επεξεργάσιμη μορφή με όλα τα σχόλια και πλήρη 

τεκμηρίωση. 

23 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ KAI ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει δοκιμαστική λειτουργία τριών (3) μηνών και 

εγγυημένη λειτουργία δύο (2) ετών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν 

το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος, καθώς επίσης και 

για τις συσκευές του συμπληρωματικού εξοπλισμού. 
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Κατά την διάρκεια της  δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & 

software), μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις. Επίσης, 

ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις 

εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ 

αυτά. Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση της προληπτικής 

συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν κατά την 

υλοποίησή της.  

Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης 

ήθελε παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Ο χρόνος 

ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος των 24 ωρών. Σαν βλάβη συσκευής νοείται οποιαδήποτε βλάβη μπορεί 

να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια παρέμβαση ή 

χειριστικό σφάλμα. Θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για τη δοκιμαστική και την 

εγγυημένη λειτουργία σε ότι αφορά:         

 Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο 

μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Οι ημερομηνίες και ώρες θα 

καθορίζονται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

 Στο μέσο χρόνο απόκρισης μεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του 

εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το 

προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση 

βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου. 

 Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του 

προσφερόμενου συστήματος ανταλλακτικών. 

 Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα 

ανταλλακτικά δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο 

ελάχιστος πιθανός χρόνος αναμονής μέχρι την άφιξή τους. 
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