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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΧΗ
Το Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ραροχισ Υπθρεςίασ είναι θ τακτικι, προλθπτικι και θ
ζκτακτθ επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ των
δικτφων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ, που αποτελείται από τουσ Τοπικοφσ
Στακμοφσ Ελζγχου, τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου, κακϊσ και το αντίςτοιχο ςφςτθμα τθσ
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων.
Αφορά υπθρεςίεσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ ζτουσ, για τον τθλεζλεγχο και
τθλεχειριςμό των:
 Τοπικϊν Στακμϊν (Σ) που είναι ςυνδεδεμζνοι με εγκαταςτάςεισ του Δικτφου
Φδρευςθσ (αντλιοςτάςια, γεωτριςεισ, δεξαμενζσ),
 Τοπικϊν Στακμϊν Αποχζτευςθσ και Ομβρίων (ΣΑ),
 Τοπικϊν Στακμϊν Μζτρθςθσ Ραραμζτρων Δικτφου (ΣΔ)
 Του εγκατεςτθμζνου Συςτιματοσ Ελζγχου ςτθν ΕΕΛ Λάριςασ (ΕΛ).
Θ γενικι περιγραφι των λειτουργιϊν των εγκατεςτθμζνων τθλεμετρικϊν ςυςτθμάτων
τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ γίνεται ςτο Ραράρτθμα (I) τθσ παροφςασ.
Αναλυτικότερα κα γίνονται εργαςίεσ, οι οποίεσ διακρίνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:
1.1 Προλθπτικι υντιρθςθ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει τακτικό πρόγραμμα προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παρακάτω.
Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των εγκαταςτάςεων ορίηεται ωσ το ςφνολο
των τακτικϊν και ζκτακτων εργαςιϊν που πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
των καταςκευαςτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ και τθν κεκτθμζνθ
εμπειρία του ςυντθρθτι.
Στισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ εκ μζρουσ του Συντθρθτι περιλαμβάνεται επικεϊρθςθ και
ςυντιρθςθ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ αυτοματιςμοφ τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ από
εξειδικευμζνο ςυνεργείο του Αναδόχου, περιοδικά μία (1) φορά (3 μζρεσ) ανά δφο (2)
μινεσ. Σε ότι αφορά τθν ΕΕΛ Λάριςασ ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να κάνει 3 διιμερεσ
επιςκζψεισ κατά τθν διάρκεια του ζτουσ. Ο προσ ςυντιρθςθ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει,

όργανα/ αιςκθτιρια (παροχόμετρα, πιεςόμετρα, ςτακμιμετρα κτλ), πίνακεσ
αυτοματιςμοφ, επικοινωνιακό εξοπλιςμό, Ρρογραμματιηόμενουσ Λογικοφσ Ελεγκτζσ
(PLC), Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ, κακϊσ και προγράμματα (software) που
χρθςιμοποιοφνται.
Ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου (Τ.Σ.Ε.) περιλαμβάνει τισ κάτωκι
εργαςίεσ:
 Επικεϊρθςθ του ςυνολικοφ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ

αυτοματιςμοφ των μθχανθμάτων με:
- Οπτικό ζλεγχο των κεντρικϊν ςυνδζςεων τθσ τάςθσ δικτφου, τθσ γείωςθσ.
- Ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ των διατάξεων/ ςυςτθμάτων.
- Ζλεγχο των διατάξεων ελζγχου που εμπεριζχονται ςτισ ςυςκευζσ/

ςυςτιματα.


Ζλεγχοσ για τθν ςωςτι λειτουργία των μθχανθμάτων όπωσ, ζλεγχοσ τθσ εξόδου
των αναλογικϊν οργάνων ςε mA (επαλικευςθ ορκισ μζτρθςθσ οργάνων), τθν
φπαρξθ ςωςτισ επικοινωνίασ αςφρματθσ ι ενςφρματθσ μεταξφ των μερϊν του
ςυςτιματοσ, και κακαριςμό, διόρκωςθ, ρφκμιςθ τουσ.



Ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ ενδείξεων φκοράσ των υλικϊν (π.χ. ρωγμζσ ςε
όργανα, φκαρμζνα καλϊδια, κατεςτραμμζνα μικροχλικά ςτουσ πίνακεσ), οπότε
και επιςθμαίνονται για τον προγραμματιςμό αντικατάςταςισ τουσ.
 Λιψθ και ανάλυςθ των διαγνωςτικϊν δεδομζνων που διακζτει το ςφςτθμα.
 Τεχνικόσ κακαριςμόσ του PLC (αφαίρεςθ ςκόνθσ από το εςωτερικό του).
 Ζλεγχοσ τάςθσ, ρεφματοσ ειςόδων – εξόδων ςτισ κάρτεσ του PLC.
 Ζλεγχοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ΤΣΕ.

Σε επίπεδο Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (Κ.Σ.Ε.), θ προλθπτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει
τισ κάτωκι εργαςίεσ:
 Επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ του ερμαρίου του Διαχειριςτι Επικοινωνίασ.
 Τεχνικόσ κακαριςμόσ (αφαίρεςθ ςκόνθσ) των Θ/Υ του ςυςτιματοσ.
 Ζλεγχοσ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ Τοπικοφ Δικτφου LAN μεταξφ των PLC των

Κεντρικϊν Υπολογιςτϊν και των Τερματικϊν Υπολογιςτϊν. Ζλεγχοσ καλωδίων
κεραιϊν αςφρματθσ επικοινωνίασ.
 Λιψθ εφεδρικϊν αντιγράφων (back up) εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου SCADA ςε

οπτικό δίςκο.
Ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ ςυςτιματοσ ΕΕΛ Λάριςασ, ο οποίοσ κα λαμβάνει χϊρα ςτισ
εγκαταςτάςεισ του βιολογικοφ κακαριςμοφ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ:
 Συντιρθςθ, αντικατάςταςθ αναλωςίμων, ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ των
επιμζρουσ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ των δικτφων
επικοινωνίασ (κφριο & εφεδρικό).
 Στθν διάρκεια των επιςκζψεων ο οποίοσ κα εκτελείται από ειδικευμζνο μθχανικό
του αναδόχου, κα πραγματοποιοφνται όλοι οι απαραίτθτοι ελζγχοι και δοκιμζσ,

ενϊ κα λαμβάνεται το απαραίτθτο αντίγραφο αςφαλείασ (back-up) των
εφαρμογϊν PLC και SCADA τθσ εγκατάςταςθσ, το οποίο κα διατθρεί ο ανάδοχοσ
και αντίγραφο αυτοφ κα παραδίδεται ςτον υπεφκυνο τθσ εγκατάςταςθσ.
 Ακολοφκωσ, κα εγκαταςτακεί ειδικό λογιςμικό για τον απομακρυςμζνο ζλεγχο
τθσ εγκατάςταςθσ μζςω του διαδικτφου ι τθλεφωνικισ γραμμισ, προκειμζνου ςε
περιπτϊςεισ αςτοχίασ ι εμφάνιςθσ προβλιματοσ, να μπορεί άμεςα ο τεχνικόσ
του αναδόχου, να ζχει τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ από τθν ζδρα του, ϊςτε να
κατευκφνει το προςωπικό τθσ εγκατάςταςθσ ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
 Τζλοσ, κα γίνεται ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ ςτισ ςυνδζςεισ τθσ οπτικισ ίνασ για
τυχόν αςτοχίεσ.
1.2 Διαδικαςία εκτζλεςθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ
Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ αυτοματιςμοφ περιλαμβάνει τθν επικεϊρθςθ και
ςυντιρθςθ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ αυτοματιςμοφ τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ από
εξειδικευμζνο ςυνεργείο του Αναδόχου, περιοδικά μία (1) φορά (3 μζρεσ) ανά δφο (2)
μινεσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει ςτο διάςτθμα του ενόσ ζτουσ, που διαρκεί θ ςφμβαςθ
ςυντιρθςθσ, να επιςκεφκεί όλουσ τουσ ΤΣΕ που βρίςκονται ςτθ λίςτα και τον ΚΣΕ
τουλάχιςτον (2) φορζσ. Σε ότι αφορά τθν ΕΕΛ Λάριςασ ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να
κάνει (3) επιςκζψεισ διάρκειασ (2) θμερϊν θ κάκε μίασ ςτθν διάρκεια του ζτουσ.
Για τθν ςωςτι εκτζλεςθ των εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθν ΔΕΥΑ Λάριςασ, τουλάχιςτον δφο (2)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν μετάβαςι του ςτουσ υπό ςυντιρθςθ χϊρουσ. Θα ενθμερϊνει
τθν υπθρεςία για το πρόγραμμα τθσ μετάβαςισ του, ζτςι ϊςτε θ ΔΕΥΑ Λάριςασ να
φροντίηει για τθν αςφάλεια των υπό επίςκεψθ Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου.
Κατά τθν άφιξθ του αναδόχου ςυντιρθςθσ ςτθ ΔΕΥΑ Λάριςασ, ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ
τθσ υπθρεςίασ κα παραδίδει τα κλειδιά των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου ςτο ςυνεργείο. Ο
ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ των ΤΣΕ – ΚΣΕ ςε
ϊρεσ που κα υποδεικνφει θ ΔΕΥΑ Λάριςασ. Με το πζρασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, ο
ανάδοχοσ κα φροντίηει για τθν κακαριότθτα των χϊρων των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου,
κα παραδίδει τα κλειδιά ςτθν υπθρεςία και κα ςυντάςςει πρωτόκολλο προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ με τισ εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν. Το πρωτόκολλο αυτό κα
υπογράφεται και κα φυλάςςεται και από τισ δφο πλευρζσ.
1.3 Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Τποςτιριξθσ
Στθν Υπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Υποςτιριξθσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:


Τθλεφωνικι επικοινωνία μζςω τθσ γραμμισ hotline (θ οποία απαντάει
οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα) με τεχνικοφσ του αναδόχου, ςτουσ οποίουσ
μποροφν να μεταφζρουν πλθροφορίεσ για τισ επιτόπου του ζργου ςυνκικεσ (π.χ.
καιρικζσ, βλάβεσ παροχισ ιςχφοσ κλπ). Θ τθλεφωνικι υποςτιριξθ κα ιςχφει κακ’
όλο το εικοςιτετράωρο, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα. Θ εν λόγω υπθρεςία δεν κα
χρεϊνεται επιπλζον από τον Ανάδοχο ςυντιρθςθσ.



Επικοινωνία μζςω απευκείασ ςφνδεςθσ του αναδόχου με τον ΚΣΕ τθσ ΔΕΥΑ
Λάριςασ. Μζςα από τον ΚΣΕ υπάρχει απευκείασ ςφνδεςθ με όλουσ τουσ ΤΣΕ με
αποτζλεςμα τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν που μποροφν να βοθκιςουν ςτον
εντοπιςμό των αιτίων των πικανϊν προβλθμάτων – βλαβϊν.



Απομακρυςμζνθ επζμβαςθ ςτθν εφαρμογι SCADA, μετά από ειδοποίθςθ τθσ
υπθρεςίασ με ςκοπό τθ διόρκωςθ του προγράμματοσ ι κάποιασ παραμζτρου.

1.4 Επιδιορκωτικι υντιρθςθ – Αντιμετϊπιςθ βλαβϊν
Ωσ επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ ορίηεται οιανδιποτε ενζργεια ι υπθρεςία του Αναδόχου θ
οποία ζχει ςαν ςκοπό τθν επιδιόρκωςθ βλάβθσ ςε κφριο ι βοθκθτικό εξοπλιςμό του
Συςτιματοσ.
Οι υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν αφοροφν τθν μετάβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΔΕΥΑ Λάριςασ, προςωπικοφ του Αναδόχου, για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν του
Συςτιματοσ Τθλελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, αφοφ ζχουν προθγουμζνωσ εφαρμοςτεί οι
υπθρεςίεσ απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ (τθλεφωνικι επικοινωνία, απομακρυςμζνθ
πρόςβαςθ ςτουσ Κεντρικοφσ Υπολογιςτζσ τθσ ΔΕΥΑΛ από τον Ανάδοχο) χωρίσ τθν
ςυνολικι επίλυςι τουσ.
Θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βλάβθσ περιλαμβάνει:


Τθν αναγνϊριςθ τθσ βλάβθσ και των ςυνκθκϊν τθσ εγκατάςταςθσ.



Τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αςφαλοφσ εργαςίασ.



Τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, ανεξαρτιτωσ των όποιων εξαρτθμάτων
απαιτθκοφν, μζςω τθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των αναγκαίων υλικϊν, τα
οποία οφείλει να διακζςει ςτθ ΔΕΥΑΛ (για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζνα μινα, μζχρι
τθν οριςτικι επίλυςθ τθσ προμικειασ των απαιτοφμενων υλικϊν). Διευκρινίηεται
ότι θ προμικεια των υλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν οριςτικι αποκατάςταςθ
των βλαβϊν, δεν περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν υποχρζωςθ
τθσ ΔΕΤΑΛ.

Σαν τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ, μπορεί να επιλεχκεί μια εναλλακτικι λφςθ
που αποκακιςτά τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ, ενϊ ςυγχρόνωσ ο ανάδοχοσ εξετάηει
τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ. Τζτοια μπορεί να είναι, ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι
κακισ λειτουργίασ ενόσ οργάνου, θ προςωρινι αντικατάςταςι του με νζο από τθν
αποκικθ ανταλλακτικϊν που διατθρεί θ ΔΕΥΑ Λάριςασ, ωσ τθν επιςκευι του, ενϊ ςε
περίπτωςθ βλάβθσ ι κακισ λειτουργίασ ενόσ προγράμματοσ ι Θ/Υ, τότε μπορεί
εναλλακτικά να χρθςιμοποιθκεί κάποιο άλλο πρόγραμμα ι εφεδρικό αντίγραφο (back
up) του ςυςτιματοσ που ζχει κρατθκεί ι ακόμα και να αντικαταςτακεί ο Θ/Υ από άλλον
μζχρι τθν επιςκευι του αρχικοφ. Οι εν λόγω εργαςίεσ τθσ επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ κα
πραγματοποιοφνται από τον Ανάδοχο ςυγκεντρωτικά και ςε ςυμφωνία με τθν ΔΕΥΑΛ
κατά τθν διάρκεια των μεταβάςεων για τισ εργαςίεσ τθσ Ρρολθπτικισ ςυντιρθςθσ και κα
περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ αυτϊν.


Τα αναγκαία μικροχλικά για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ.



Τισ δοκιμζσ αποδοτικισ λειτουργίασ τοπικά και μζςω του SCADA.



Τθν κακαριότθτα του περιβάλλοντα χϊρου ςτο ςθμείο τθσ βλάβθσ.



Τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (εργαλεία και όργανα) που απαιτοφνται για τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ.

Για ζκτακτα περιςτατικά, αφοφ ζχουν προθγθκεί υπθρεςίεσ απομακρυςμζνθσ
υποςτιριξθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβεί ςτισ εγκαταςτάςεισ εφόςον αυτό
κρικεί απαραίτθτο από τθν ΔΕΥΑΛ. Θ χρζωςθ αυτϊν των ζκτακτων μεταβάςεων κα
γίνεται με τθν ϊρα, με ελάχιςτθ χρζωςθ τισ 4 ϊρεσ.
Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει ζντυπα παρακολοφκθςθσ για κάκε Υποςφςτθμα. Στο
ζντυπο αυτό κα αναγράφονται: Ο αφξων αρικμόσ, ο καταςκευαςτισ, το μοντζλο και το
serial number, θ θμερομθνία τελευταίασ επζμβαςθσ και το όνομα του ςυντθρθτι, που
πραγματοποίθςε τθν τελευταία επζμβαςθ.
Οι βλάβεσ, που κα παρουςιαςτοφν ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό και τον
αυτοματιςμό κατά τθ λειτουργία κα αναφζρονται άμεςα ςτθν ΔΕΥΑΛ, κα αίρονται
αμζςωσ και κα περιγράφονται αναλυτικά ςτο θμερολόγιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ.
Σε όλεσ τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν
Επιβλζπουςα Υπθρεςία, αναφζροντασ ςτθν ςχετικι ζκκεςθ, τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ
υλικϊν ι υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. Θ ΔΕΥΑΛ
αφοφ εξετάςει τθν ζκκεςθ του Αναδόχου, εγκρίνει τθν διαδικαςία αποκατάςταςθσ τθσ
βλάβθσ και προχωρά ςτθν προμικεια των υλικϊν.
Επιςθμαίνεται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, το ηθτοφμενο είναι οι βλάβεσ να περιορίηονται
ςτο ελάχιςτο με ςωςτι επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και εκτζλεςθ των εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ ΔΕΥΑΛ δεν μεριμνιςει είτε για τθν άμεςθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ
των υλικϊν για τθν επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ, είτε για τθν ζγκαιρθ
αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ.
Ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ φκορϊν ι καταςτροφϊν του
εξοπλιςμοφ και λοιπϊν υποδομϊν των εγκαταςτάςεων που οφείλονται ςε βανδαλιςμό,
κλοπι, δολιοφκορά ι φυςικι καταςτροφι.
1.5 Προγραμματιςμζνθ Βελτίωςθ Τφιςτάμενων Λογιςμικϊν Εφαρμογισ
Θ υπθρεςία αυτι, αφορά τθν προγραμματιςμζνθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων
λογιςμικϊν εφαρμογισ των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου και του Κεντρικοφ Στακμοφ
Ελζγχου τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ, με βάςει τισ ανάγκεσ που μζχρι ςιμερα ζχουν προκφψει ι
πικανόν να προκφψουν. Τα λογιςμικά εφαρμογισ περιλαμβάνουν τα προγράμματα των
PLC των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου, τα προγράμματα επικοινωνιϊν των ΤΣΕ και ΚΣΕ
κακϊσ και τθν εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου SCADA που ζχει αναπτυχκεί ςτον Κεντρικό
Στακμό Ελζγχου.
Οι βελτιϊςεισ των λογιςμικϊν εφαρμογισ περιλαμβάνουν τα κάτωκι:
1. Αλλαγι των ςεναρίων λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ενόσ Τοπικοφ

Στακμοφ Ελζγχου.

2. Ρρογραμματιςμόσ ςτο PLC και απεικόνιςθ ςτο SCADA νζου εξοπλιςμοφ

ενόσ ΤΣΕ, όπωσ για παράδειγμα ζνα νζο όργανο μζτρθςθσ
(παροχόμετρο, πιεςόμετρο κτλ), θλεκτροκίνθτθσ δικλείδασ, αντλίασ
χλωρίωςθσ κτλ.
3. Αλλαγι παραμζτρων Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου ςε επίπεδο SCADA.
4. Βελτιϊςεισ επικοινωνιακοφ προγράμματοσ μεταξφ ΚΣΕ – ΤΣΕ για τθν

αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ τθλελζγχου – τθλεχειριςμοφ.
Οι παραπάνω εργαςίεσ βελτίωςθσ των λογιςμικϊν εφαρμογισ τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ,
μποροφν να πραγματοποιθκοφν είτε επί τόπου του ζργου κατά τθν διάρκεια των
προγραμματιςμζνων επιςκζψεων, είτε απομακρυςμζνα μζςω τθλεεπζμβαςθσ του
Αναδόχου, πάντα με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ. Ενϊ, το κόςτοσ αυτϊν περιλαμβάνεται
ςτο κόςτοσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.
Αξίηει τζλοσ να ςθμειωκεί ότι, θ εν λόγω υπθρεςία δεν περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν για τθν ζνταξθ νζου Τοπικοφ Στακμοφ Ελζγχου ςτο ςφςτθμα τθλελζγχου –
τθλεχειριςμοφ τθσ ΔΕΥΑ Λάριςασ.
1.6 υμβουλευτικζσ – Λοιπζσ Τπθρεςίεσ
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον να:
•

Να κάνει ζγγραφεσ προτάςεισ για προμικεια υλικϊν και λογιςμικϊν που κα
βελτιϊνουν τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ.

•

Να κάνει ζγγραφεσ προτάςεισ για προμικεια υλικϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και παράλλθλα να διατθρεί θ ΔΕΥΑΛ
ςτθν αποκικθ τθσ ικανό αρικμό ανταλλακτικϊν (κάρτεσ, τροφοδοτικά, PLC,
Modem κτλ.) για άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ςυχνότερων βλαβϊν.



Να εκτελεί εργαςίεσ παραμετροποίθςθσ για τα νζα υλικά αυτοματιςμοφ και
επικοινωνιϊν (κάρτεσ επικοινωνίασ, μετρθτζσ ενεργειακϊν μεγεκϊν,
ςτακμιμετρα και άλλα όργανα μζτρθςθσ) που κα προμθκεφεται θ ΔΕΥΑ Λάριςασ.



Να εγκακιςτά τα νζα υλικά που ςχετίηονται με τον αυτοματιςμό και δεν απαιτοφν
εξειδικευμζνο ςυνεργείο.

2. ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΨΗ - ΣΕΨΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ, επιπλζον ειδικι
τεχνικι- επαγγελματικι ικανότθτα πάνω ςτο δθμοπρατοφμενο αντικείμενο.
Ωσ ελάχιςτθ αποδεκτι ειδικι τεχνικι - επαγγελματικι ικανότθτα κεωρείται :
- Να ζχει δθμιουργιςει, παραδϊςει και κζςει ςε λειτουργία ζνα τουλάχιςτον Σφςτθμα

Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ δικτφων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ παρόμοιο με το προσ
ςυντιρθςθ ςφςτθμα τθσ υπθρεςίασ (ΔΕΥΑΛ), αξίασ άνω των 500.000 € χωρίσ το ΦΡΑ,
τθν τελευταία δεκαετία, υποβάλλοντασ βεβαίωςθ εμπειρίασ.
- Να ζχει εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ - ανάπτυξθ παρόμοιου/ανάλογου με του

υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ ςτθν ΕΕΛ Λάριςασ (PCS7), υποβάλλοντασ βεβαίωςθ εμπειρίασ.

- Να ζχει ςυνάψει Συμβόλαια Συντιρθςθσ Συςτθμάτων Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ

δικτφων φδρευςθσ – αποχζτευςθσ παρόμοια με το προσ ςυντιρθςθ ςφςτθμα τθσ
υπθρεςίασ αξίασ άνω των 50.000€ χωρίσ το ΦΡΑ, τθν τελευταία δεκαετία,
υποβάλλοντασ βεβαίωςθ εμπειρίασ.
- Να διακζτει ι να ςυνεργάηεται με ευκφνθ του, τουλάχιςτον με το παρακάτω

ςτελεχιακό δυναμικό, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ τθσ ηθτοφμενθσ
υπθρεςίασ :
•

Ζναν (1) τουλάχιςτον Διπλωματοφχο μθχανικό ςε ςχετικό αντικείμενο (Θλεκτρολόγο
ι Μθχανολόγο ι άλλθσ ιςότιμθσ ςχολισ), με 10-ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτο
αντικείμενο τθσ Καταςκευισ και Συντιρθςθσ Συςτθμάτων ΤθλελζγχουΤθλεχειριςμοφ δικτφων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ.

•

Ετιςια κατάςταςθ προςωπικοφ που να αποδεικνφει ότι διακζτει εξειδικευμζνο
προςωπικό για ανάπτυξθ λογιςμικοφ.

- Να διακζτει


Βεβαίωςθ υποςτιριξθσ ι ςυνεργαςίασ με τουσ καταςκευαςτζσ ι τουσ
αντιπροςϊπουσ αυτϊν, των κυριότερων υλικϊν του Συςτιματοσ, δθλαδι των
PLC και του SCADA.



Ριςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ εκδιδόμενθ από τον οίκο καταςκευισ
εξοπλιςμοφ PLC - SCADA ι τον επίςθμο αντιπρόςωπο του, ςτο οποίο κα
αναφζρεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ ςε κζματα
Λογιςμικϊν εφαρμογϊν PLC-SCADA.



Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, για μελζτθ, επίβλεψθ και
καταςκευι ζργων πλθροφορικισ ι τεχνικϊν ζργων,

Επί ενώςεων φυςικών ή νομικών προςώπων, η ειδική τεχνική - επαγγελματική ικανότητα,
εμπειρία μπορεί να προκφπτει από ζνα μόνο φυςικό ή νομικό πρόςωπο τησ ζνωςησ.
- Να υποβάλει
•

Βεβαίωςθ από τθν υπθρεςία με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι o Διαγωνιηόμενοσ
ζχει επιςκεφκεί επιτόπου τισ εγκαταςτάςεισ και ζχει ενθμερωκεί για τθν παροφςα
κατάςταςθ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.

•

Βεβαίωςθ Εμπειρίασ ότι ζχει εκτελζςει μία (1) τουλάχιςτον εφαρμογι ςε αντίςτοιχο
ζργο τθλεχειριςμοφ-τθλελζγχου δικτφων φδρευςθσ, όπου το κάκε ζργο κα
περιλαμβάνει ζνα (1) Κεντρικό Στακμό ελζγχου και τουλάχιςτον είκοςι (20)
Τοπικοφσ Στακμοφσ.

•

Θ εμπειρία ςε Ανάπτυξθσ λογιςμικοφ κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι
υποχρεωτικά αντίςτοιχων βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ από τουσ κυρίουσ των
ζργων.

3. ΤΠΟΨΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΨΟΤ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν ςυνεχι, πλιρθ, ζντεχνθ και αποδοτικι
εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο ανωτζρω περιγραφόμενο αντικείμενο,

χωρίσ οποιαδιποτε απόκλιςθ, παρά μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που ρθτά αναφζρονται ςτθν
παροφςα.
Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ και ελλθνικοφσ
κανονιςμοφσ και υπό τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ των αρμόδιων μθχανικϊν τθσ
επιχείρθςθσ.
Πποια κζματα ςχετικά με τα υλικά, τον εξοπλιςμό και με τισ εργαςίεσ που κα
εκτελεςτοφν, δεν καλφπτονται από τθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι, καλφπτονται από
τθν ιςχφουςα ςχετικι ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία και από τισ ελλθνικζσ,
ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ προδιαγραφζσ και τυποποιιςεισ.
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει:
Να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ μελζτθσ. Θα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΕΥΑΛ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει
υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Να εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και τθν
πρόλθψθ κάκε βλάβθσ, ηθμίασ και κάκε κακισ, επιςφαλοφσ ι αντιοικονομικισ
λειτουργίασ τουσ.
Να εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ ελζγχων, δοκιμϊν και μετριςεων για τθν
ανίχνευςθ κάκε βλάβθσ, ηθμίασ και κάκε κακισ, επιςφαλοφσ ι αντιοικονομικισ
λειτουργίασ τουσ.
Να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία κάκε βλάβθ ι ηθμία και κα αποκακιςτά τθν καλι
λειτουργία των εγκαταςτάςεων. Θ ςχετικι δαπάνθ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν, βλαβϊν
και ανταλλακτικϊν κα βαρφνει τθν ΔΕΥΑΛ.
Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα και κα εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ, ϊςτε θ
λειτουργία, θ κατάςταςθ και θ αςφάλεια των εγκαταςτάςεων να πλθροί τουσ κανόνεσ
τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ, τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ,
διατάξεισ και νόμουσ.
Να ςυντάςςει και να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία, κάκε φορά που τοφτο είναι αναγκαίο,
πρόγραμμα αναγκαίων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν για τθν καλι κατάςταςθ και
λειτουργία των εγκαταςτάςεων, με προ μζτρθςθ των εργαςιϊν και πίνακα των
απαιτοφμενων υλικϊν για τθν εκτζλεςι τουσ.
Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα και να εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ
προκειμζνου να εξαςφαλίηει τθν κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων και των χϊρων
αυτϊν, κα περιςυλλζγει τα πάςθσ φφςεωσ άχρθςτα υλικά ι υπολείμματα εργαςιϊν, κα
τα απομακρφνει και κα τα απορρίπτει ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.
Να τθρεί και να ενθμερϊνει ανελλιπϊσ τα βιβλία ι με όποιο άλλο τρόπο ςυμφωνθκεί
τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ και επιςκευϊν των εγκαταςτάςεων και όςα κα
ορίςει θ Υπθρεςία.
Να προγραμματίηει τθν προμικεια πάςθσ φφςεωσ αναγκαίων υλικϊν και μικροχλικϊν
για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν
Υπθρεςία για τθν προμικειά τουσ.
Με τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν με τθν επιςτολι κατακφρωςθσ, νοείται ότι, ο Ανάδοχοσ,
ζλαβε γνϊςθ των χϊρων και των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, κακϊσ και των Γενικϊν & Ειδικϊν

Πρων και Απαιτιςεων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τουσ οποίουσ αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
3.1 Ειδικζσ υποχρεϊςεισ
Οι εργαςίεσ, κα εκτελεςτοφν από εξειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό του
Αναδόχου, ενϊ, υποχρζωςθ του Αναδόχου κα είναι θ διατιρθςθ θμερολογιακισ
κατάςταςθσ (ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι), θ οποία κα ενθμερϊνεται ζπειτα
από κάκε πραγματοποιθκείςα εργαςία (ζκτακτθ ι προγραμματιςμζνθ). Ζπειτα από τθν
διεξαγωγι τθσ εκάςτοτε εργαςίασ και τθν ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ εντφπου ελζγχου, ο
ανάδοχοσ κα παραδίδει το ςυμπλθρωμζνο ζντυπο ελζγχου υπογεγραμμζνο (και ςε
θλεκτρονικι μορφι).
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι μετατροπι απαιτθκεί να γίνει κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, είτε ςτα υλικά είτε ςτισ εργαςίεσ που περιγράφονται ανωτζρο, κα
γίνει μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ και με τθν ζγκριςθ τθσ Τ.Υ. τθσ ΔΕΥΑΛ.
Με τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν, νοείται ότι, ο Ανάδοχοσ, ζλαβε γνϊςθ των χϊρων και
των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, κακϊσ και των όρων - απαιτιςεων τθσ παροφςασ Τεχνικισ
Ρεριγραφισ, τα οποία αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ, όποιων ηθμιϊν προκλθκοφν,
από υπαιτιότθτά του, ςτισ Θ-Μ εγκαταςτάςεισ, ςτα δομικά ςτοιχεία, ςτον
θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ ΔΕΥΑΛ, ςτον χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, με δικά
του μζςα και προςωπικό και με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ.
Για διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ι για παραδρομζσ τθσ
Τεχνικισ Ρεριγραφισ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει περαιτζρω διευκρινίςεισ και
πλθροφορίεσ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΛ, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ
του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται να αποδεχτεί τισ διευκρινίςεισ /
πλθροφορίεσ που κα δοκοφν, εκ των υςτζρων.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα μζτρα και να τθρεί τα προβλεπόμενα από
τθν Νομοκεςία και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για τθν υγεία και αςφάλεια του
προςωπικό του. Θ προμικεια και θ δαπάνθ μζςων αςφάλειασ και υγιεινισ του
προςωπικοφ του κα επιβαρφνουν αποκλειςτικά και μόνον τον ανάδοχο, ενϊ τον
ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ για τθν αμοιβι, τθν αςφάλιςθ, τισ μετακινιςεισ και τα
λοιπά ζξοδα του ιδίου και του προςωπικοφ του. Ραράλλθλα, ο ανάδοχοσ οφείλει να
ςυμμορφϊνεται προσ τουσ κανόνεσ αςφάλειασ τθσ ΔΕΥΑΛ και τθσ Ε.Ε.Λ.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ο ανάδοχοσ μπορεί, για τθν άμεςθ επιδιόρκωςθ του προβλιματοσ,
ςε περίπτωςθ που δεν επθρεάηεται θ λειτουργία του εκάςτοτε αυτοματιςμοφ, τθσ
προςωρινισ επιςκευισ, ζωσ τθν προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ, ςτθν οποία κα επιλυκεί
οριςτικά.
Με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταγράψει και να ελζγξει τον
υπάρχοντα εξοπλιςμό. Οποιαδιποτε βλάβθ ςτισ υποδομζσ και τον θλεκτρομθχανολογικό
εξοπλιςμό κα καταγραφεί. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ, ϊςτε θ κάκε μονάδα να βρεκεί ςε κζςθ να λειτουργεί με τον
καλφτερο τρόπο. Το περιεχόμενο τθσ καταγραφισ και οι παρατθριςεισ του Αναδόχου κα
αποτελοφν τθν «Τεχνικι Ζκκεςθ Ραραλαβισ» για όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ.

Με βάςθ τθν Τεχνικι Ζκκεςθ Ραραλαβισ, ο Ανάδοχοσ και θ ΔΕΥΑΛ κα κακορίςουν από
κοινοφ τισ προτεραιότθτεσ και τισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται
για τθν καλφτερθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων.
Οι υπθρεςίεσ, που αφοροφν τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ / επιςκευισ κα καταγράφονται και
κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Συντιρθςθσ, με
εξαίρεςθ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ (π.χ. φυςικά γεγονότα - βροχζσ, χιονόπτωςθ, κ.α.θ απεργίεσ κλπ), για τθν πιςτοποίθςθ των οποίων κα υπάρχει και θ γραπτι ςφμφωνθ
γνϊμθ του επιβλζποντοσ τθσ ΔΕΥΑΛ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε αυτι να ανταποκρίνεται ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ
τθσ ΔΕΥΑΛ.
3.2 Τποχρεϊςεισ ανακζτουςασ αρχισ
Πςο αφορά τθν ΔΕΥΑΛ βαρφνουν οι εξισ δαπάνεσ:
•

θλεκτρικισ ενζργειασ

•
παντόσ είδουσ υλικϊν (ανταλλακτικϊν εξοπλιςμοφ, κλπ), αποκατάςταςθσ πάςθσ
φφςεωσ βλαβϊν όπωσ οι προκαλοφμενεσ από απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ
•
αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ για τθν βελτίωςθ λειτουργίασ των
εγκαταςτάςεων ι λόγω φκοράσ, βλάβθσ και για οποιαδιποτε άλλθ αιτία
4. ΠΛΗΡΩΜΕ
Θ πλθρωμι του Ανάδοχου κα γίνει εφάπαξ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ μετά
από πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν από τον επιβλζποντα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
5. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΨΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΨΟΤ
Θ υλοποίθςθ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τον Ανάδοχο κατά τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ. Ο Ανάδοχοσ με τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό αποδζχεται και
δθλϊνει ότι, για τθν ςφνταξθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ, επιςκζφκθκε τισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΥΑΛ, όπωσ είχε υποχρζωςθ και διαπίςτωςε επί τόπου τουσ
όρουσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ενθμερϊκθκε για τισ ςχετικζσ
διαδικαςίεσ ενϊ ηιτθςε και ζλαβε κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν ζντεχνθ
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ωσ εκ τοφτου αποδζχεται πλιρωσ ότι δεν ζχει καμιά αξίωςθ
και δεν πρόκειται να προβάλει απαιτιςεισ για αποηθμίωςθ ι προςαφξθςθ τθσ
αμοιβισ του, λόγω ςυνκθκϊν ι καταςτάςεων που δεν του τζκθκαν υπόψθ
προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν οικονομικι του προςφορά.
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Λάριςα …./…./2019

O Συντάξασ

Θεωρικθκε

ΨΛΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡΓΤΡΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (I)

1. Σοπικοί τακμοί Δικτφου Υδρευςθσ
Α.
ΣΤΘΜΟΥ
1

ΘΕΣΘ

2
3

Γ. ΛΑΜΡΑΚΘ & ΑΓ.
ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ
ΧΑΤΗΘΜΙΧΑΛΘ & ΙΗΟΥ
ΚΑΔΙΤΣΘΣ & ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ

4

ΦΑΣΑΛΩΝ & ΡΘΛΕΩΣ

ΔΙΑΤΟΜΘ
Aγωγοφ
DN 150

ΡΙΕΣΘ

ΡΑΟΧΘ































DN 300
DN 300
DN 150







DN 90
DN 80
DN 300
DN 280






DN 355
DN 300
DN 110





DN 80
DN 90
DN 110
DN 150
DN 80
DN 600
DN 280









DN 150
DN 150
DN 200

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΘΕΟΦΑΣΤΟΥ &
ΦΑΣΑΛΩΝ
ΜΑΝΔΘΛΑΑ &
ΡΑΝΑΓΟΥΛΘ
ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΡΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΙ
Ε.Ο. πριν Δ/ΣΘ ΣΥΚΟΥΙΟΥ
ΚΑΔΙΤΣΘΣ ΣΤΘ ΓΕΦΥΑ
Ρ.Ε.Ο.ΤΙΚΑΛΩΝ _
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΟΓΟΡΟΤΑΜΟΥ & Ε.Ο.
ΡΛΑΤΑΜΩΝΟΣ & ΓΑΒΙΑΣ
ΓΕΦΥΑ Ν. ΣΜΥΝΘΣ
ΑΕΟΓΕΦΥΑ Ε.Ο. &
ΜΑΜΑΙΝΘΣ
ΓΚΥΗΘ & ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΦΥΑ ΙΡΡΟΚΑΤΘ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ &
ΩΟΛΟΓΟΡΟΥΛΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ & ΑΝΤΙΡΑΟΥ
ΤΙΩΝ ΙΕΑΧΩΝ & ΑΥΑΣ
ΝΕΓΕΡΟΝΤΘ & ΜΑΤΕΣΘ
ΑΝΘ. ΓΑΗΘ ΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΘΕΟΤΟΚΟΡΟΥΛΟΥ
Ε.Ο. ΘΛΕΚΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ
ΔΕΘ ΧΑΤΗΘΧΑΛΑ

DN 150

DN 200
DN 200

-





-




DN 300
DN 300

27
28
29

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ ΚΑΝΩΝΟΣ
ΡΑΚΙΝΓ ΔΕΥΑΛ (Ρροσ
ΙΡΡΟΚΆΤΘ)
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ COLUMBIA)
ΘΕΟΦΑΣΤΟΥ
ΔΟΣΘ

DN 600 (
DN 500
DN 400


 Ανάντι/
Κατάντι




30

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ (ΘΔΙΣΤΟΝ)

DN 450





31
32
33

ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΕΟΓΕΦΥΑ ΚΑΔΙΤΣΘΣ

DN 500
DN 200
DN 900









34
35

ΜΡΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΕΤΑ
ΤΘΝ ΜΑΝΔΘΛΑΑ
ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ (ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ)

DN 600
DN 600







DN 600





ΘΩΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΡΟΣ ΑΒΕΩΦ
Θ. ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΡΟΣ
ΑΝΘ. ΓΑΗΘ
ΑΣΑΚΘ
ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ ΒΡ

DN 300





Φ300





Φ200
Φ200



Ε.Ο. ΡΟΣ ΙΑΣΩ - ΙΚΕΑ
ΡΑΝΘΕΟΝ ΡΛΑΗΑ
ΡΟΣ ΓΥΤΩΝΘ
ΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΙ
ΡΟΣ ΣΥΚΟΥΙΟ (ΗΑΧΑΕΩΣ)
ΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑ
ΒΟΛΟΥ & ΘΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΙΩΤΟΥ
ΘΩΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &
ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΜΕΝΘ ΓΘ (ΔΙΚΤΥΟ
ΡΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ)
BY PASS ΧΑΤΗΘΜΙΧΑΛΘ

Φ200
Φ100
Φ110
Φ150
Φ160
Φ160
Φ125
Φ160
Φ300


 Ανάντι/
Κατάντι










Φ800



ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ

Φ500

ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ

ΟΜΟΦΟΧΩΙ ΕΙΣΟΔΟΣ
Ε.Ο. ΚΑΔΙΤΣΑΣ (προσ
Μεςοράχθ)
ΤΕΨΙΘΕΑ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ
& ΕΛΕΥΘΕΩΝ)
BOOSTER ΝΙΚΑΙΑΣ –
Ν.ΚΑΥΩΝ (ΡΥΓΟΣ

Φ100
Φ150

 Ανάντι/
Κατάντι



Φ100



Φ100



25
26

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

-






-














ΡΑΟΧΘ/ ΣΤΑΘΜΘ

ΝΙΚΑΙΑΣ)
BOOSTER ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Ν.
ΚΑΥΩΝ
ΒΥΩΝΑΣ
BOOSTER Γ. ΣΧΟΛΘΣ
ΒΟΛΟΥ ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΒΑ
ΡΑΡΑΓΙΑΝΝΘ
ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΕΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΘΣ

56
57
58
59
60

Φ100
Φ150
Φ150
Φ150
Φ150

ΕΚΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ





2. ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΤΔΡΕΤΗ
(Εξωτερικό Δίκτυο Υδρευςθσ)
Α/Α

Σ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Σ.. 1
Σ.. 2
Σ.. 3
Σ.. 4
Σ.. 5
Σ.. 6
Σ.. 7
Σ.. 8
Σ.. 9
Σ.. 1Α
Σ.. 2Α
Σ.. 3Α
Σ.. 4Α
Σ.. 5Α
Σ.. 1Β
Σ.. 2Β
Σ.. 3Β
Σ.. 4Β
Σ.. 5Β
Σ.. 6Β
Σ.. 7Β
Σ.. 1Γ
Σ.. 2Γ
Σ.. 3Γ

ΡΕΙΓΑΦΘ - ΘΕΣΘ
Κεντρικό αντλιοςτάςιο / Δεξαμενζσ /
Υδατόπυργοσ
Φρεάτιο Μεριςμοφ
Δεξαμενι Αγίασ Ραραςκευισ
Δεξαμενι Μεηοφρλου
Δεξαμενι Νεράιδασ
Δεξαμενι Ορφανοτροφείου
Τροφοδοςία Νίκαιασ
Σφςτθμα τροφοδοςίασ Τερψικζασ
Booster Τερψικζασ
Γεϊτρθςθ Α1 Γιάννουλθσ
Γεϊτρθςθ Α2 Γιάννουλθσ
Γεϊτρθςθ Α3 Γιάννουλθσ
Γεϊτρθςθ Α4 Γιάννουλθσ
Γεϊτρθςθ Α5 Γιάννουλθσ
Γεϊτρθςθ Β1 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β2 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β3 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β4 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β5 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β6 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Β7 Αμπελϊνα
Γεϊτρθςθ Γ1 Ρλατανουλίων
Γεϊτρθςθ Γ2 Ρλατανουλίων
Γεϊτρθςθ Γ3 Ρλατανουλίων

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΡΑΟΧΘ/ ΣΤΑΘΜΘ




25
26
27

Σ.. 4Γ
Σ.. 5Γ
Σ.. 6Γ

Γεϊτρθςθ Γ4 Ρλατανουλίων
Γεϊτρθςθ Γ5 Ρλατανουλίων
Δεξαμενι Ρλατανουλίων

3. ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΠΟΨΕΣΕΤΗ - ΟΜΒΡΙΩΝ
Α/Α

Σ..Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Σ..Α.1
Σ..Α.2
Σ..Α.3
Σ..Α.4
Σ..Α.5
Σ..Α.6
Σ..Α.7
Σ..Α.8
Σ..Α.9

10
11

Σ..Α.10
Σ..Α.11

12
13
14
15

Σ..Α.12
Σ..Α.13
Σ..Α.14
Σ..Α.15

ΡΕΙΓΑΦΘ - ΘΕΣΘ
Κεντρικό αντλιοςτάςιο
Αντλιοςτάςιο Ν. Σμφρνθσ
Αντλιοςτάςιο ςτο Βιολογικό
Αντλιοςτάςιο Αγ. Θωμά
Αντλιοςτάςιο Νεάπολθσ
Αντλιοςτάςιο Αγ. Γεωργίου
Αντλιοςτάςιο Λαχανοκιπων Ολυμπίασ
Αντλιοςτάςιο Λαχανοκιπων Γαβρθλίδου
Αντλιοςτάςιο και κυρόφραγμα
Αμπελοκιπων
Αντλιοςτάςιο Ιπποκράτθ
Αντλιοςτάςιο ομβρίων Βιολογικοφ και
κυρόφραγμα
Θυρόφραγμα γζφυρασ Ν. Σμφρνθσ
Θυρόφραγμα Ιπποκράτθ
Αντλιοςτάςιο ομβρίων Φαρςάλων
Αντλιοςτάςιο ομβρίων ΕΓΟΣΕ

4. ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΕΕΛ Λάριςασ (ΠΕ)
Α/Α

Σ..Ε

1
2
3
4
5

Σ..Ε.1
Σ..Ε.2
Σ..Ε.3
Σ..Ε.4
Σ..Ε.5

ΡΕΙΓΑΦΘ - ΘΕΣΘ
Αρχικι ανφψωςθ - Εξάμμωςθ
Κτιριο νζου αεριςμοφ (φυςθτιρεσ)
Ρρωτοβάκμια κακίηθςθ
Νζοσ αεριςμόσ 2α κακίηθςθ
Βιομθχανικό νερό - Χλωρίωςθ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Σ..Ε.6
Σ..Ε.7
Σ..Ε.8
Σ..Ε.9
Σ..Ε.10
Σ..Ε.11
Σ..Ε.12
Σ..Ε.13
Σ..Ε.14

Βοκρολφματα - αποφρακτικά
Ραλαιά χϊνευςθ
Κτιριο εξυπθρζτθςθσ ιλφοσ
Κτιριο μθχανικισ πάχυνςθσ
Κτιριο αφυδάτωςθσ
Κτιριο υφιςτάμενου αεριςμοφ
Γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςθσ (παλαιά μονάδα)
χϊνευςθ
Κζντρο ελζγχου (κτιριο διοίκθςθσ)

