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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι θ "Σρομικεια ςυςτιματοσ απομακρυςμζνου ελζγχου και 

διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου Ξεγαλόπολθσ". Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω 

πραγματοποιικθκε ςυλλογι των λειτουργικϊν δεδομζνων του δικτφου φδρευςθσ του διμου, 

ανάλυςθ τθσ υωιςτάμενθσ κατάςταςθσ με ταυτόχρονθ καταγραωι των υποδομϊν και τελικά θ 

εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ, που ςτοχεφει ςτθν εξαςωάλιςθ τθσ επάρκειασ και τθσ 

ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ ςτα δίκτυα φδρευςθσ των περιοχϊν ευκφνθσ του Διμου, τα οποία 

παρουςιάηουν ελλειμματικό υδατικό ιςοηφγιο, μεγάλο ποςοςτό μθ τιμολογοφμενο νερό, μθ 

ορκολογικό τρόπο λειτουργίασ ενϊ απαιτείται και ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν διαςωάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ του νεροφ δεδομζνων των εγγενϊν δυςκολιϊν οι οποίεσ προζρχονται  τόςο από το 

είδοσ των εκμεταλλευομζνων υδατικϊν πόρων  όςο και από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ 

που εντοπίηει θ παροφςα μελζτθ οι οποίεσ παρουςιάηουν ζντονο ανάγλυωο και μεγάλθ 

διακφμανςθ ςτισ καταναλϊςεισ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για 

τον εξ’ αποςτάςεωσ και ςε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο του αντλοφμενου ι 

προςωερόμενου φδατοσ το οποίο διανζμεται από τισ διάωορεσ υωιςτάμενεσ υποδομζσ (πθγζσ, 

δεξαμενζσ, γεωτριςεισ και ενδιάμεςα αντλθτικά ςυγκροτιματα), τθν ορκολογικι διαχείριςθ του 

ςυνολικοφ προςωερόμενου φδατοσ προσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, τθσ εξελιγμζνθ διαχείριςθ 

τθσ πίεςθσ και τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των κρίςιμων ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων του νεροφ 

ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία εςωτερικοφ δικτφου, τον ενεργό εντοπιςμό των απωλειϊν του δικτφου 

κακϊσ επίςθσ και τον άμεςο ζλεγχο και περιοριςμό των βλαβϊν ςτο εςωτερικό δίκτυο.  

Επιπρόςκετα τθσ εξαςωάλιςθσ τθσ επάρκειασ του διατικζμενου προσ κατανάλωςθ φδατοσ, 

ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ και είναι θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, μζςω του ελζγχου 

τθσ ποιότθτασ και τθσ απολφμανςθσ του παρεχόμενου νεροφ, κακϊσ με τθ ςθμερινι λειτουργία, 

θ διαδικαςία ελζγχου και απολφμανςθσ κρίνεται ανεπαρκισ. 

Θ πράξθ είναι ςυναωισ με τθν κατθγορία μζτρων ΡM05  (κωδικόσ ΡΞ05-4) για τθν προϊκθςθ 

τθσ αποδοτικισ και αειωόρου χριςθσ νεροφ (ΥΧΕΔΙΡ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΝΕΜΑΟΩΟ ΑΣΡΤΤΡΘΥ 

ΣΡΦΑΞΩΟ ΧΔ ΔΧΦΙΜΘΥ ΣΕΝΡΣΡΟΟΘΥΡΧ, EL01 1θ Ανακεϊρθςθ) και ςυγκεκριμζνα με τισ δράςεισ 

εκςυγχρονιςμοφ και αποκατάςταςθσ/ ενίςχυςθσ των δικτφων φδρευςθσ των μεγάλων 

πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων του ΧΔ - Ζλεγχοι διαρροϊν.   

Θ πράξθ ςυμβάλει ςτθν άρςθ τθσ 'εκ των προτζρων αιρεςιμότθτασ (ΕΥΣΑ 2014-2020), ςτον τομζα 

υδατικϊν πόρων ςχετικά με τθν τιμολογιακι πολιτικι για το νερό που κα παρζχει επαρκι κίνθτρα 

ςτουσ χριςτεσ για τθν αποδοτικι χριςθ υδατικϊν πόρων και με τθν επαρκι ςυνειςωορά των 
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διαωορϊν χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ, ςφμωωνα 

με το εγκεκριμζνο ΥΔΝΑΣ.  

Θ ςυμβολι προκφπτει λόγω τθσ αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου 

(ςυγκζντρωςθ και ανάλυςθ αξιόπιςτων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων), τόςο ςε επίπεδο 

λειτουργίασ όςο και ςυντιρθςθσ του δικτφου και των λοιπϊν υποδομϊν φδρευςθσ, με ςτόχο τθν 

ανάκτθςθ του κόςτουσ υπθρεςιϊν φδατοσ, ςφμωωνα με τθν οικονομικι ανάλυςθ τθσ Ρδθγίασ 

2000/20/ΕΜ. 

 

1.2. Διακζςιμα ςτοιχεία και δεδομζνα 

Φα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν ςφνταξθ τθσ παροφςασ τεχνικισ μελζτθσ είναι τα 

εξισ: 

 Χάρτεσ με αποτυπωμζνα τα υωιςτάμενο δίκτυα φδρευςθσ των κατά τόπουσ Δ.Ε. και Φ.Μ. 

του Διμου 

 Υτοιχεία των πθγϊν, αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, γεωτριςεων κακϊσ και των 

υδατοδεξαμενϊν 

 Ρι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορωι πραγματικζσ καταγραωείςεσ καταναλϊςεισ ςε νερό 

όλων των διακζςιμων ετϊν, όπωσ προκφπτουν από τα αρχεία του διμου. 

 Φωτογραωικό υλικό και ςτοιχεία αποτφπωςθσ (διατομζσ και διαςυνδζςεισ αγωγϊν, 

ςτίγματα ςε χάρτθ, λειτουργικι κατάςταςθ υποδομϊν κλπ), 

 Διεκνισ βιβλιογραωία ςχετικά με τισ μεκοδολογίεσ μείωςθσ του μθ τιμολογοφμενου 

φδατοσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΕΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1. Γεωγραφικι Θζςθ - Πρια - Ζκταςθ  

Θ υπό μελζτθ περιοχι βρίςκεται εντόσ των γεωγραωικϊν ορίων του Διμου Ξεγαλόπολθσ.   

Ρ Διμοσ Ξεγαλόπολθσ είναι διμοσ τθσ Σεριωζρειασ Σελοποννιςου που ςυςτάκθκε με  το  

Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων τθσ νοτιοδυτικισ 

Αρκαδίασ: Γόρτυνοσ, Ξεγαλόπολθσ και Φαλαιςίασ. 

Θ ζκταςι του είναι 727,33 τ.χλμ. Ζδρα του διμου είναι θ Ξεγαλόπολθ. Υε μεγάλο βακμό ο διμοσ 

αντιςτοιχεί ςτθν παλαιότερθ επαρχία Ξεγαλόπολθσ.  

 

Ρ Διμοσ Ξεγαλόπολθσ βρίςκεται ςτο κζντρο ενόσ εφωορου οροπεδίου, του δεφτερου ςε ζκταςθ 

τθσ Αρκαδίασ μετά από αυτό τθσ Ξαντινείασ. Θ Ξεγαλόπολθ είναι πρωτεφουςα και κζντρο τθσ 

ομϊνυμθσ επαρχίασ τθσ Αρκαδίασ, κακϊσ και ζδρα διμου που περιλαμβάνει 31 οικιςμοφσ ςε όλθ 

τθν περιοχι. Απζχει 35 χλμ. από τθν Φρίπολθ και 200 χλμ. από τθν Ακινα και βρίςκεται πάνω ςτο 

νζο αυτοκινθτόδρομο Μορίνκου-Μαλαμάτασ. Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ ομϊνυμθσ επαρχίασ 

περιλαμβάνει 2 Διμουσ (Ξεγαλόπολθσ και Ανατολικισ Φαλαιςίασ) και 43 Μοινότθτεσ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8C%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
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Ρ νόμοσ Αρκαδίασ ςτον οποίο υπάγεται ο διμοσ Ξεγαλόπολθσ ςυνορεφει βόρεια με τουσ νομοφσ 

Μορινκίασ και Αχαΐασ, δυτικά με τουσ νομοφσ Θλείασ και Ξεςςθνίασ, νότια με το νομό Νακωνίασ 

και ανατολικά βρζχεται από τον Αργολικό κόλπο. Ρ Διμοσ Ξεγαλόπολθσ αποτελείται από 31 

δθμοτικά διαμερίςματα και καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 331 εκτάρρια.  

 

2.2. Κλιματολογικζσ Συνκικεσ 

Θ περιοχι μελζτθσ ζχει χαρακτθριςτικό Ξεςογειακό κλίμα, ξθρό ζωσ υπζρξθρο με ιπιουσ 

χειμϊνεσ και ηεςτά καλοκαίρια και με γενικά μακρζσ περιόδουσ θλιοωάνειασ κατά τθν 

μεγαλφτερθ διάρκεια του ζτουσ. Θ υψθλι θλιοωάνεια και θ χαμθλι υγραςία κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια του ζτουσ, ςυνιςτοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά του κλίματοσ τθσ περιοχισ. Φο μζςο 

ετιςιο φψοσ βροχισ ςτθν Φρίπολθ ωκάνει τα 900mm, ενϊ ςτθ Βαμβακοφ (ςτον Σάρνωνα) δεν 

ξεπερνά τα 550mm.  

Θ μζςθ κερμοκραςία για μια περίοδο 16 περίπου ετϊν ιταν 18,2 οC, θ απόλυτθ μζγιςτθ 41,4 οC, θ 

μζςθ μζγιςτθ 31,7 οC, θ απόλυτθ ελάχιςτθ -2,2 οC, θ μζςθ ελάχιςτθ 7 οC. Φο μζςο ετιςιο φψοσ 

βροχισ είναι 250 mm, o μζςοσ αρικμόσ θμερϊν βροχισ 76.6 και ο μζςοσ αρικμόσ θμερϊν με 

χιονόπτωςθ 2,1 ετθςίωσ. 

Θ κερμοκραςία κυμαίνεται από 21 ζωσ 33 οC το καλοκαίρι και 6 ζωσ 15 οC το χειμϊνα. Ελάχιςτεσ 

είναι οι θμζρεσ με αρνθτικι κερμοκραςία. Ρ πλζον κερμόσ μινασ είναι ο Ιοφλιοσ και ο πλζον 

ψυχρόσ ο Ιανουάριοσ. Θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία μεταβάλλεται από περίπου 18 οC ςτα παράλια 

ζωσ 14 οC ςτα ορεινά. 

Από τον πίνακα των μζςων μθνιαίων κερμοκραςιϊν και τθσ μζςθσ μθνιαίασ βροχόπτωςθσ 

εξάγεται το ετιςιο ομβροκερμικό διάγραμμα τθσ περιοχισ μελζτθσ που ακολουκεί. 

 
 

Θ μζςθ μθνιαία βροχόπτωςθ, μεγιςτοποιείται το Οοζμβριο και ελαχιςτοποιείται τον Αφγουςτο. 

Γενικά πάντωσ, το μζςο ετιςιο φψοσ βροχοπτϊςεων που δζχεται θ περιοχι είναι 439 mm, θ δε 
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εποχιακι τουσ κατανομι είναι άνιςθ. Από τισ ποςότθτεσ αυτζσ περίπου το μιςό επανζρχεται ςτθν 

ατμόςωαιρα μζςω τθσ εξατμιςοδιαπνοισ. Ξε βάςθ τθν ταξινόμθςθ των κατακρθμνιςμάτων, θ 

περιοχι μελζτθσ ανικει ςτθν Εφκρατθ Ξεςογειακι ηϊνθ (μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ 300-500 mm). 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτουσ πρϊτουσ και τελευταίουσ μινεσ του υδρολογικοφ κφκλου το φψοσ 

βροχϊν είναι μικρό και δεν επθρεάηει τουσ υπόγειουσ υδροωορείσ. Αντίκετα, οι μινεσ Οοζμβριοσ, 

Δεκζμβριοσ και Ιανουάριοσ, ζχουν μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ άνω των 70 mm και είναι εκείνοι 

κατά τουσ οποίουσ γίνεται ουςιαςτικι αναπλιρωςθ του εδαωικοφ νεροφ και τροωοδοςία των 

υπόγειων υδροωορζων. 

Φο μζςο ετιςιο φψοσ των ατμοςωαιρικϊν κατακρθμνιςεων ςτθν περιοχι μελζτθσ, είναι 774 mm. 

Ρι περιςςότερεσ βροχοπτϊςεισ λαμβάνουν χϊρα κατά τθ χειμερινι και τθν εαρινι περίοδο. Ρι 

χιονοπτϊςεισ είναι ςυνικεισ, ειδικά ςτισ ορεινζσ περιοχζσ κατά τθν περίοδο Υεπτεμβρίου - 

Απριλίου. Ρι χαλαηοπτϊςεισ είναι ςπάνιεσ. 

Από τα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Ξετεωρολογικισ Χπθρεςίασ, ωαίνεται πωσ οι ψυχρότεροι μινεσ 

είναι ο Ιανουάριοσ και ο Φεβρουάριοσ, ενϊ θ κερμότερθ περίοδοσ είναι το τελευταίο δεκαιμερο 

του Ιουλίου και το πρϊτο του Αυγοφςτου. 

Θ κερμοκραςία είναι αρκετά υψθλι κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, ενϊ παρατθρείται μεγάλθ 

διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Για τθν περίοδο 1981-1997 θ μζςθ ετιςια κερμοκραςία 

κατά τουσ κερινοφσ μινεσ είναι 21,4 οC, ενϊ θ μζςθ ετιςια για τουσ χειμερινοφσ μινεσ είναι 15,1 

οC. 

Ρι υψθλζσ κερινζσ κερμοκραςίεσ και οι ςχετικά λίγεσ ατμοςωαιρικζσ κατακρθμνίςεισ, 

αποτυπϊνονται πολφ χαρακτθριςτικά ςτο ομβροκερμικό διάγραμμα που ακολουκεί. Υτο 

διάγραμμα που ακολουκεί ωαίνονται οι τα μθνιαία κερμοκραςιακά δεδομζνα για ζνα χρονικό 

εφροσ παρατθριςεων 16 ετϊν. 
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ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
  ------ Όρια υδατικού διαμερίσματος 

 ........ Όρια νομών 

Τα χρώματα υποδηλώνουν τις 
περιφέρεις του Ν. 1622/86 

Υε ότι αωορά ςτουσ ανζμουσ, ο επικρατζςτεροσ άνεμοσ είναι ο Βορειοδυτικόσ και ςτθ ςυνζχεια ο 

Ανατολικόσ, ενϊ θ ζνταςι τουσ κυμαίνεται μεταξφ 2 και 3 Beaufort. 

 

2.3. Υδρολογικά χαρακτθριςτικά 

Από άποψθ υδρολογίασ 

θ περιοχι μελζτθσ 

ςφμωωνα με το 

διαχωριςμό τθσ 

διεφκυνςθσ Χδατικοφ 

δυναμικοφ και ωυςικϊν 

πόρων του υπουργείου 

ανάπτυξθσ ανικει ςτο 

υδατικό διαμζριςμα τθσ 

ΟΔ Σελοποννιςου με 

κωδικό 01, όπωσ 

ωαίνεται και ςτο ςχιμα 

που ακολουκεί (Φα 

Χδατικά Διαμερίςματα 

και οι Σεριωζρειεσ τθσ 

Χϊρασ). 

Φο υδρογραωικό δίκτυο 

αποδεικνφει ότι θ 

απορροι γίνεται 

επιωανειακά και κυρίωσ 

μζςω των ρεμάτων και 

μιςγαγγείων που 

διαςχίηουν τθν περιοχι. 

Υτθν περιοχι μελζτθσ 

αναπτφςςεται το 

υδρογραωικό δίκτυο 

του ποταμοφ Οζδωντα που αποςτραγγίηει τον κφριο όγκο των κατακρθμνιςμάτων που δζχεται θ 

περιοχι. Ρ Οζδων πθγάηει από τα όρθ τθσ Αλαγονίασ ςτον Φαψγετο, διατρζχει τθ πόλθ τθσ 

Μαλαμάτασ και εκβάλλει ςτο Ξεςςθνιακό κόλπο.  

Θ περιοχι μελζτθσ βρίςκεται εντόσ τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ με αρικμό (063) του υδατικοφ 

διαμερίςματοσ τθσ Δυτικισ Σελοποννιςου. Φα κυριότερα ρζματα που ςυναντϊνται ςτθν περιοχι 

είναι το ρζμα του ποταμοφ «Οζδοντα», το «Μαρβελιϊτικο», που αποτελεί παραπόταμο του 

Οζδοντα, το «Δαωνόρεμμα», το ρζμα «Ξαγγίνειεσ» κ.α. 

Φο Χδατικό διαμζριςμα Δυτικισ Σελοποννιςου (01) καλφπτει μια ζκταςθ 7.234,87 km2 και 

περιλαμβάνει τισ λεκάνεσ απορροισ του ποταμοφ Αλωειοφ (GR29) και Σάμιςου – Οζδοντοσ – 
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Οζδασ (GR32). 

Φο Χδατικό διαμζριςμά εκτείνεται ςτισ Σεριωερειακζσ Ενότθτεσ Αχαΐασ, Θλείασ, Αρκαδίασ, 

Ξεςςθνίασ και Νακωνίασ. Ρριοκετείται ςτα 

βόρεια από τον Ερφμανκο (Ωλενόσ 2.224 

m) και τον Χελμό (Ψθλι Μορυωι 2.355 m), 

ενϊ θ ανατολικι πλευρά του ορίηεται από 

το όροσ Ξαίναλο (1.980 m) και νοτιότερα 

τον Φαψγετο (Σροωιτθσ Θλίασ 2.407 m). 

Υτα Δυτικά απλϊνεται το Ιόνιο Σζλαγοσ. 

Υυνολικά περιλαμβάνει 14 ποτάμια με 

ςθμαντικότερα τον Αλωειό και τον Σάμιςο. 

Μοντά ςτισ ακτζσ του ΧΔ βρίςκονται οι 

λιμνοκάλαςςεσ Γιάλοβασ και Μαϊάωα. 

Φο κλίμα που επικρατεί ςτο ΧΔ είναι 

καλάςςιο μεςογειακό ςτισ παράκτιεσ και 

πεδινζσ περιοχζσ, γίνεται χερςαίο όςο 

προχωροφμε προσ τθν ενδοχϊρα τθσ 

Σελοποννιςου και ορεινό ςτισ ορεινζσ 

περιοχζσ. Θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ 

κυμαίνεται μεταξφ 800 mm ςτισ πεδινζσ 

περιοχζσ μζχρι 1600 mm ςτουσ ορεινοφσ 

όγκουσ του Ξαινάλου και του Φαψγετου, 

με μζςθ τιμι για το ΧΔ 1100 mm. 

 

Λεκάνθ Απορροισ Ποταμοφ Αλφειοφ (GR29) 

Θ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Αλωειοφ (GR29) αντιςτοιχεί ςε μια ζκταςθ 3.568 km2 και 

βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα του ΧΔ01. Φα γεωγραωικά όρια τθσ ΝΑΣ Αλωειοφ αποτελοφν προσ το 

βορρά τα όρθ Ερφμανκοσ και Χελμόσ, ςτα ανατολικά το όροσ Ξαίναλο, το οποίο ςυνδζεται προσ 

τα νότια με τισ οροςειρζσ του Φαψγετου, ενϊ οι κορυωζσ των όρων Ξίνκθ και Νφκαιον αποτελοφν 

το ωυςικό ςφνορο τθσ ΝΑΣ Αλωειοφ με τθ γειτονικι ΝΑΣ Σάμιςου – Οζδοντοσ – Οζδασ (GR32). Θ 

ΝΑΣ Αλωειου εκτείνεται ςτισ ΣΕ Αχαΐασ, Θλείασ και Αρκαδίασ. Δφο υδατικά ςϊματα 

περιλαμβάνονται ςτθ ΝΑΣ Αλωειοφ, το μεγαλφτερο ςε μικοσ (περίπου 120 km ωυςικισ ροι και 7 

km εκτροπισ) ποταμό τθσ Σελοποννιςου Αλωειό, με τουσ παραπόταμοφσ του Ερφμανκο και 

Νάδωνα και τθ λιμνοκάλαςςα Μαϊάωα, που είναι μεταβατικό ςϊμα. 

 

Λεκάνθ Απορροισ Ποταμϊν Πάμιςου - Νζδοντοσ - Νζδα (GR32) 

Θ Νεκάνθ Απορροισ των ποταμϊν Σάμιςου – Οζδοντοσ – Οζδα (GR32) βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό 

τμιμα τθσ Σελοποννιςου και καλφπτει μία ζκταςθ 3.425 km2 ςτισ ΣΕ Ξεςςθνίασ, Θλείασ, 
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Αρκαδίασ και Νακωνίασ. Φα γεωγραωικά όρια τθσ περιοχισ είναι ςτα βόρια τα όρθ Ξίνκθ και 

Νφκαιο και ςτα ανατολικά ο Φαψγετοσ. Θ ΝΑΣ βρζχεται ςτα νότια από τον Ξεςςθνιακό κόλπο και 

ςτα δυτικά από το Ιόνιο πζλαγοσ. Φο ανάγλυωο είναι πεδινό ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, ενϊ κακϊσ 

προχωροφμε προσ τθν ενδοχϊρα γίνεται θμιορεινό και λοωϊδεσ και ορεινό ςτισ ορεινζσ περιοχζσ. 

Ρ κφριοσ ποταμόσ που διατρζχει τθ ΝΑΣ (GR32) είναι ο Σάμιςοσ, ο οποίοσ διαςχίηει το 

Ξεςςθνιακό κάμπο και εκβάλει ςτο Ξεςςθνιακό κόλπο. Άλλα ποτάμια που περιλαμβάνονται ςτθ 

ΝΑΣ και εκβάλουν ςτο Ξεςςθνιακό κόλπο είναι, οι ποταμοί Οζδων και Άρθσ, και τα ρζματα 

Ξφλοι, Βελίκα και Μλειςουρζικο, ενϊ ςτισ δυτικζσ παράκτιεσ ηϊνεσ εκβάλουν τα ποτάμια Οζδα, 

Μαλό Οερό, Φιλιατρινό, Ναγκοφβαρδοσ, Υελάσ, Γιανοφηαγασ και Ξιναγιϊτικο. 

 

2.4. Ιςοηφγια φδατοσ  

Για τον υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου ςε επίπεδο υπολεκάνθσ απορροισ κάκε ποτάμιου 

και λιμναίου υδατικοφ ςυςτιματοσ χρθςιμοποιικθκαν τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα τθσ 

μελζτθσ «Ανάπτυξθ Υυςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Χδατικϊν Σόρων Χδατικϊν 

Διαμεριςμάτων Δυτικισ Σελοποννιςου, Βόρειασ Σελοποννιςου και Ανατολικισ Σελοποννιςου» 

του ΧΣΑΟ. Υε πρϊτθ ωάςθ πραγματοποιικθκε θ ςυλλογι πρωτογενϊν δεδομζνων για τα ωυςικά 

ςυςτιματα ςτθν περιοχι τθσ Σελοποννιςου από ωορείσ που διατθροφν μετεωρολογικοφσ και 

υδρομετρικοφσ ςτακμοφσ ςτθν περιοχι, οι οποίοι είναι θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ Α.Ε. 

(ΔΕΘ), θ Εκνικι Ξετεωρολογικι Χπθρεςία (ΕΞΧ), το Χπουργείο Σεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 

Δθμοςίων Ζργων (ΧΣΕΧΩΔΕ), κακϊσ και το Χπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροωίμων (πρϊθν 

Χπ. Γεωργίασ, ςιμερα ΧΣΑΑΦ). Νιψθ ςτοιχείων ζγινε και από τθν Εκνικι Φράπεηα Χδρολογικισ 

και Ξετεωρολογικισ Σλθροωορίασ (ΕΦΧΞΣ), όπου ζχει πραγματοποιθκεί καταγραωι και 

επεξεργαςία υδρολογικϊν και μετεωρολογικϊν δεδομζνων για όλθ τθν Ελλάδα, με πθγι τουσ 

παραπάνω ωορείσ.  

Φα ςτοιχεία αωοροφν θμεριςιεσ και μθνιαίεσ επεξεργαςμζνεσ χρονοςειρζσ τθσ ΔΕΘ, μθνιαίεσ 

επεξεργαςμζνεσ χρονοςειρζσ τθσ ΕΞΧ, θμεριςιεσ χρονοςειρζσ από ςτοιχεία του ΧΣΕΧΩΔΕ εντόσ 

και εκτόσ τθσ ΕΦΧΞΣ και μθνιαίεσ χρονοςειρζσ του ΧΣΑΑΦ για όςουσ ςτακμοφσ λειτοφργθςαν 

μζςα ςτθν εικοςαετία 1982-2002. Φα ςτοιχεία αυτά διαμορωϊκθκαν κατάλλθλα και ειςιχκθςαν 

ςτθ βάςθ δεδομζνων Hymos 4.03 του Ρλλανδικοφ οίκου WL | delft hydraulics, εξειδικευμζνθ 

εωαρμογι καταχϊριςθσ και επεξεργαςίασ μετεωρολογικισ και υδρολογικισ πλθροωορίασ.  

Ξετά από τον ζλεγχο, τθν αξιολόγθςθ και τθν επεξεργαςία των διακζςιμων χρονοςειρϊν, ζγινε ο 

υπολογιςμόσ των μζςων μθνιαίων και ετιςιων τιμϊν των μετεωρολογικϊν παρατθριςεων ςε 

όλουσ τουσ ςτακμοφσ που κεωρικθκαν αξιόπιςτοι και θ ανάπτυξθ των υδρολογικϊν μοντζλων ςε 

επίπεδο λεκάνθσ ποταμοφ με τθ χριςθ του μοντζλου Sacramento, ενςωματωμζνο ςτθν 

εωαρμογι Hymos 4.03. Θ βαςικι εξίςωςθ υδατικοφ ιςοηυγίου για ωυςικζσ ςυνκικεσ χωρίσ 

απολιψεισ νεροφ από τα (επιωανειακά ι υπόγεια) υδατικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιικθκε 

όπωσ προζκυψε από τθ ρφκμιςθ του μοντζλου Sacramento είναι θ παρακάτω: 
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Κατακρθμνίςματα + Ειςροζσ = Εξατμιςοδιαπνοι + Μικτι απορροι 

 

Κατακρθμνίςματα: Ειςάγεται θ μζςθ επιωανειακι βροχόπτωςθ, όπωσ υπολογίςτθκε από τα 

πρωτογενι δεδομζνα βροχόπτωςθσ. Θ μζςθ βροχόπτωςθ για κάκε λεκάνθ 

υπολογίςτθκε με τθ μζκοδο Thiessen, αωοφ ελιωκθ υπόψθ και θ ετιςια 

βροχοβακμίδασ που υπολογίςτθκε. 

Ειςροζσ: Αωορά τισ επιπλζον ποςότθτεσ νεροφ που ειςάγονται ςε κάκε λεκάνθ από 

άλλεσ γειτονικζσ μζςω τθσ εκωόρτιςθσ των πθγϊν. 

Εξατμιςοδιαπνοι: Θ ποςότθτα του νεροφ που εξατμίηεται από το ζδαωοσ και διαπνζεται από 

τα ωυτά, όπωσ προςομοιϊνεται από το μοντζλο. 

Μικτι απορροι: Θ μικτι απορροι περιλαμβάνει: 

• τθν επιφανειακι απορροι: Θ ποςότθτα τθσ επιωανειακισ απορροισ προκφπτει είτε ωσ 

άμεςθ απορροι του νεροφ τθσ κατακριμνιςθσ είτε ωσ ςυνειςωορά του εκωορτιηόμενου 

νεροφ τθσ υποδερμικισ ηϊνθσ. 

• τθν υπόγεια απορροι: Θ ποςότθτα κατείςδυςθσ υπολογίςτθκε ωσ ποςοςτό επί τθσ 

βροχόπτωςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ κάκε λεκάνθσ και 

υπολογίηοντασ ζνα ςτακμιςμζνο ςυντελεςτι κατείςδυςθσ για κακεμία από αυτζσ. Θ υπόγεια 

απορροι αποτελεί ζνα ποςοςτό τθσ ποςότθτασ αυτισ, θ οποία επανατροωοδοτεί τθν 

επιωανειακι απορροι. 

• τισ διαφυγζσ υπογείου νεροφ: Ρι διαωυγζσ αποτελοφν τθν υπόλοιπθ ποςότθτα τθσ 

κατειςδφουςασ ποςότθτασ, θ οποία χάνεται από τα όρια τθσ εξεταηόμενθσ λεκάνθσ και 

μετατρζπεται ςε ειςροι ςε κάποια άλλθ λεκάνθ. 

Κακαρι απορροι: 

Εκτόσ από τθν Ξικτι απορροι, υπολογίςτθκε και παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ και θ 

Μακαρι απορροι. Ξε βάςθ τθν κακαρι απορροι υπολογίςτθκε και θ οικολογικι παροχι των 

Χδατικϊν Υυςτθμάτων όπωσ αναλφεται και ςτθν επόμενθ παράγραωο του παρόντοσ Σαραδοτζου. 

Θ κακαρι απορροι περιλαμβάνει: 

• τθν επιφανειακι απορροι: Θ ποςότθτα τθσ επιωανειακισ απορροισ προκφπτει είτε ωσ 

άμεςθ απορροι του νεροφ τθσ κατακριμνιςθσ είτε ωσ ςυνειςωορά του εκωορτιηόμενου 

νεροφ τθσ υποδερμικισ ηϊνθσ. 

• τθν υπόγεια απορροι: Θ ποςότθτα κατείςδυςθσ υπολογίςτθκε ωσ ποςοςτό επί τθσ 

βροχόπτωςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ κάκε λεκάνθσ και 

υπολογίηοντασ ζνα ςτακμιςμζνο ςυντελεςτι κατείςδυςθσ για κακεμία από αυτζσ. Θ υπόγεια 

απορροι αποτελεί ζνα ποςοςτό τθσ ποςότθτασ αυτισ, θ οποία επανατροωοδοτεί τθν 

επιωανειακι απορροι 



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 11 

• τισ διθκιςεισ νεροφ ςτο υπζδαφοσ ςε όποια υδατικά ςυςτιματα εμφανίηεται το 

φαινόμενο αυτό. Υυνεπϊσ θ Μακαρι απορροι προκφπτει από το τφπο 

Κακαρι απορροι = Επιφανειακι απορροι + Τπόγεια απορροι - Διθκιςεισ 

Ρι παράμετροι του υδατικοφ ιςοηυγίου κάκε λεκάνθσ ποταμοφ, χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα 

μεκοδολογία, αωοφ όμωσ πρϊτα πραγματοποιικθκε θ αναγωγι τουσ βάςει των 

επικαιροποιθμζνων ορίων και εκτάςεων των λεκανϊν απορροισ. Ακολουκοφν οι πίνακεσ με τα 

υδατικά ιςοηφγια που υπολογίςτθκαν για τισ λεκάνεσ απορροισ ςτισ ΝΑΣ GR29 και GR32. 

ΛΑΠ (GR29) Λεκάνθ 

(χλμ2) 

Κατακρθμνί 

ςματα 

(εκ. μ3) 

Ειςροζσ 

(εκ. μ3) 

Εξατμιςοδια 

πνοι (εκ. μ3) 

Μικτι 

φυςικι 

απορροι  

(εκ. μ3) 

Κακαρι 

φυςικι 

απορροι  

(εκ. μ3) Αλφειόσ (κάτω 

ρουσ)* 

2.000 2.176 40 1.025 1.192 921 

Ερφμανκοσ* 359 473 9 194 288 267 

Λάδωνασ* 1.137 1.056 136 517 676 601 

Αλφειόσ 

(ςυνολικά) 

3.497 3.702 187 1.735 2.155 1.788 

Τπόλοιπα GR29 313 331 0 155 176 148 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΜΑ 

3.810 4.033 187 1.890 2.331 1.936 

 

ΛΑΠ (GR32) 
Λεκάνθ 

(χλμ2) 

Κατακρθμνί 

ςματα 

(εκ. μ3) 

Ειςροζσ 

(εκ. μ3) 

Εξατμιςοδιαπ

νοι (εκ. μ3) 

Μικτι 

φυςικι 

απορροι 

(εκ. μ3) 

Κακαρι 

φυςικι 

απορροι 

(εκ. μ3) 

Άρισ 203 216 6 130 92 76 
Βελίκα 149 199 0 98 100 76 
Γιαννοφηαγασ 48 38 0 22 16 14 
Καλόνερο 183 239 0 116 123 90 
Κλειςουρζικο 65 52 0 30 22 22 
Λαγκοφβαρδοσ 48 46 0 23 23 23 
Μιναγιϊτικο 43 35 0 20 15 15 
Μφλοι 135 208 0 101 108 47 
Νζδα 279 340 0 177 163 109 
Νζδων 146 226 0 116 109 61 
Πάμιςοσ 568 603 18 363 258 212 
ελάσ 96 86 0 49 37 36 
Φιλιατρινό 63 61 0 30 31 31 
Τπόλοιπα GR32 1.399 1.622 0 880 741 553 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΜΑ 

3.425 3.971 24 2.155 1.839 1.365 
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2.5. Υδατικοί Ρόροι  

Ποτάμια 

Ρι κφριοι ποταμοί του Χδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Σελοποννιςου (ΧΔ 01) είναι ο Αλωειόσ 

και ο Σάμιςοσ. Σζρα από αυτοφσ, υπάρχουν κι άλλοι μικρότεροι ποταμοί ι ρζματα, που ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ κεωροφνται αρκετά ςθμαντικοί ϊςτε να ςυγκροτιςουν ποτάμια 

υδατικά ςυςτιματα. Υτο Υχιμα 5-6 απεικονίηονται οι κυριότεροι ποταμοί και ρζματα του 

Χδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Σελοποννιςου (ΧΔ 01) κακϊσ και οι ςθμαντικότεροι από τουσ 

παραποτάμουσ τουσ. Ματόπιν, δίνονται ανά ΝΑΣ ςτοιχεία για κακζναν από τουσ εν λόγω 

ποταμοφσ και ρζματα. 

Λεκάνθ Απορροισ Αλφειοφ (GR29) 

Υτθ Νεκάνθ Απορροισ Αλωειοφ (GR29), ο κφριοσ ποταμόσ είναι ο Αλωειόσ. Ρ Σίνακασ που 

ακολουκεί περιζχει ςτοιχεία που αωοροφν τόςο τον εν λόγω ποταμό όςο και τουσ κυριότερουσ 

παραπόταμοφσ του, Νάδωνα και Ερφμανκο. Σαρουςιάηονται ςτοιχεία όπωσ το μικοσ τθσ κφριασ 

κοίτθσ κάκε ποταμοφ και θ ζκταςθ των λεκανϊν απορροισ τουσ. Ακολουκεί μια ςφντομθ 

περιγραωι των κυριότερων ποταμϊν τθσ ΝΑΣ Αλωειοφ (GR29). 

ΟΝΟΜΑ ΜΘΚΟ ΚΤΡΙΑ ΚΟΙΣΘ (χλμ) 
ΕΚΣΑΘ ΛΕΚΑΝΘ ΑΠΟΡΡΟΘ 

ΠΟΣΑΜΟΤ (χλμ2) 

ΑΝΦΕΙΡΥ Σ. 127,03 3.497,09 
ΔΑΔΩΟ Σ. 65,78 1.137,19 

ΕΤΧΞΑΟΘΡΥ 

Σ. 

51,85 359,48 
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Λεκάνθ Απορροισ Πάμιςον - Νζδοντοσ - Νζδα (GR32) 

Ρ ακόλουκοσ Σίνακασ περιζχει ςτοιχεία που αωοροφν ςτουσ κυριότερουσ ποταμοφσ και ρζματα 

τθσ ΝΑΣ (GR32). Υυγκεκριμζνα, ςτον πίνακα αναγράωεται το μικοσ τθσ κφριασ κοίτθσ κάκε 

ποταμοφ/ρζματοσ και θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ του. Υτθ ςυνζχεια, ακολουκεί μια ςφντομθ 

περιγραωι για κακζνα από τα ςθμαντικότερα ποτάμια και ρζματα τθσ ΝΑΣ Σάμιςου - Οζδοντοσ - 

Οζδα (GR32). 

Λίμνεσ 

Υτο χάρτθ που ακολουκεί απεικονίηονται οι κυριότερεσ λίμνεσ του υπό εξζταςθ Χδατικοφ 

Διαμερίςματοσ (ΧΔ 01) και, κατόπιν, δίνονται ανά ΝΑΣ ςτοιχεία που τισ αωοροφν όπωσ θ ζκταςι 

τουσ και θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ τουσ. 

Λεκάνθ Απορροισ Αλφειοφ (GR29) 

Ρ Σίνακασ, που ακολουκεί, περιζχει ςτοιχεία για τθν τεχνθτι λίμνθ Νάδωνα, θ οποία αποτελεί 

τθν κυριότερθ λίμνθ ςτθ ΝΑΣ (GR29). Υυγκεκριμζνα, ςτον πίνακα αναγράωεται θ ζκταςθ τθσ 

λίμνθσ και θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ ΛΙΜΝΘ (χλμ2) 
ΕΚΣΑΘ ΛΕΚΑΝΘ ΑΠΟΡΡΟΘ 

ΛΙΜΝΘ (χλμ2) 

ΦΕΧΟΘΦΘ ΝΙΞΟΘ ΝΑΔΩΟΑ 3,03 766,70 

ΟΝΟΜΑ 
ΜΘΚΟ ΚΤΡΙΑ 

ΚΟΙΣΘ (χλμ) 

ΕΚΣΑΘ ΛΕΚΑΝΘ ΑΠΟΡΡΟΘ 

ΠΟΣΑΜΟΤ (χλμ2) 

ΣΑΞΙΥΡΥ Σ. 43,47 567,60 

ΟΕΔΑ Σ. 31,44 278,55 

ΑΤΘΥ Σ. 15,40 203,05 

ΜΑΝΡ ΟΕΤΡ Τ. 24,67 183,31 

ΒΕΝΙΜΑΤ. 32,04 149,37 

ΟΕΔΩΟ Σ. 22,43 146,11 

ΞΧΝΡΙ Τ. 19,44 134,83 

ΥΕΝΑΥ Τ. 23,95 95,87 

ΜΝΕΙΥΡΧΤΑΙΙΜΡ Τ. 15,39 64,92 

ΦΙΝΙΑΦΤΙΟΡ Τ. 24,43 62,90 

ΓΙΑΟΟΡΧΗΑΓΑΥ Τ. 13,76 48,31 

ΝΑΓΜΡΧΒΑΤΔΡΥ Τ. 8,29 48,09 

ΞΙΟΑΓΙΩΦΙΜΡ Τ. 13,19 43,42 
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Θ τεχνθτι λίμνθ του Νάδωνα χωροκετείται εντόσ τθσ Δ.Ε. Γορτυνίασ  τθσ Σεριωερειακισ Ενότθτασ 

Αρκαδίασ, ςτα όρια των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Φροπαίων, Μοντοβαηαίνθσ και Μλείτοροσ. 

Δθμιουργικθκε το 1955, ςε μία χαράδρα ςτθ κζςθ Σιδθμα, με τθν καταςκευι ωράγματοσ επί 

του ποταμοφ Νάδωνα από τθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ΔΕΘ). Θ επιωάνεια τθσ λίμνθσ 

είναι περίπου 3χλμ2 ενϊ θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ είναι περίπου 767χλμ2. 

Λεκάνθ Απορροισ Πάμιςου - Νζδοντοσ - Νζδα (GR32) 

Ρ Σίνακασ, που ακολουκεί, περιζχει ςτοιχεία για τθν τεχνθτι λίμνθ Φιλιατρινοφ, θ οποία μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ομϊνυμου ωράγματοσ κα αποτελεί τθν κυριότερθ λίμνθ ςτθ 

ΝΑΣ (GR32). Υυγκεκριμζνα, ςτον πίνακα αναγράωεται θ ζκταςθ τθσ λίμνθσ και θ ζκταςθ τθσ 

λεκάνθσ τθσ. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ ΛΙΜΝΘ (χλμ2) 
ΕΚΣΑΘ ΛΕΚΑΝΘ ΑΠΟΡΡΟΘ 

ΛΙΜΝΘ (χλμ2) 

ΦΕΧΟΘΦΘ ΝΙΞΟΘ ΦΙΝΙΑΦΤΙΟΡΧ 0,50 27,30 

Θ τεχνθτι λίμνθ Φιλιατρινοφ κα αποτελεί ουςιαςτικά τον ταμιευτιρα που κα δθμιουργθκεί μετά 

τθν καταςκευι του ωράγματοσ ςτθ λεκάνθ Φιλιατρινοφ ςτθ Ξεςςθνία. Θ κζςθ του υπό 

καταςκευι ωράγματοσ εντοπίηεται ςε ςτζνωςθ του ρζματοσ Φιλιατρινοφ, περίπου 5χλμ 

ανατολικά- νοτιοανατολικά από τθν πόλθ των Φιλιατρϊν του Διμου Φριωυλίασ. Θ ζκταςθ τθσ 

λίμνθσ κα ανζρχεται, μετά το πζρασ καταςκευισ των ζργων και τθν πλιρωςι τθσ με νερό, ςε 

0,5χλμ2 περίπου και θ ζκταςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ ςε περίπου 27χλμ2 



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 15 

Παράκτια φδατα 

Υτο χάρτθ που ακολουκεί παρουςιάηονται τα παράκτια φδατα του Χδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Δυτικισ Σελοποννιςου (ΧΔ 01) και, μετά το ςχιμα, ακολουκεί ο διαχωριςμόσ τουσ ανά ΝΑΣ. 

Λεκάνθ Απορροισ Αλφειοφ (GR29) 

Υτον ακόλουκο πίνακα δίνονται ςτοιχεία για τα παράκτια φδατα τθσ ΝΑΣ (GR29). Φα ςτοιχεία 

αυτά αωοροφν ςτθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα παράκτια φδατα κακϊσ και ςτο μικοσ τθσ 

ακτογραμμισ, ςτθν οποία αντιςτοιχοφν. Θ ςειρά, με τθν οποία αναγράωονται ςτον πίνακα, 

αντιςτοιχεί ςτθ ςειρά με τθν οποία ςυναντϊνται κατά μικοσ των παραλίων τθσ ΝΑΣ, ξεκινϊντασ 

από το βορειότερο ςθμείο τθσ και καταλιγοντασ ςτο νοτιότερο. 

 

Λεκάνθ Απορροισ Πάμιςου - Νζδοντοσ - Νζδα (GR32) 

Υτον ακόλουκο πίνακα δίνονται ςτοιχεία για τα παράκτια φδατα τθσ ΝΑΣ (GR32). Φα ςτοιχεία 

αυτά αωοροφν ςτθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα παράκτια φδατα κακϊσ και ςτο μικοσ τθσ 

ακτογραμμισ, ςτθν οποία αντιςτοιχοφν. Θ ςειρά, με τθν οποία αναγράωονται ςτον πίνακα, 

αντιςτοιχεί ςτθ ςειρά με τθν οποία ςυναντϊνται κατά μικοσ των παραλίων τθσ ΝΑΣ, ξεκινϊντασ 

από το βορειότερο ςθμείο τθσ και καταλιγοντασ ςτο νοτιότερο. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ (χλμ2) ΜΘΚΟ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΘ (χλμ) 

ΑΚΡ. ΚΑΣΑΚΟΛΟ 14,77 11,16 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ 137,31 70,95 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ (χλμ2) ΜΘΚΟ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΘ (χλμ) 

ΞΕΥΥΘΟΙΑΜΕΥ ΕΝΝΘΟΙΜΕΥ ΑΜΦΕΥ 

ΥΦΡ ΙΡΟΙΡ 

130,48 78,42 

ΤΞΡΥ ΟΑΧΑΤΙΟΡΧ (ΣΧΝΡΧ) 18,02 21,12 

ΔΧΦΙΜΘ ΑΜΦΘ ΞΕΘΩΟΘΥ 1,29 5,64 

ΥΦΕΟΡ ΞΕΘΩΟΘΥ 8,56 13,13 

ΤΞΡΥ ΞΕΘΩΟΘΥ 152,65 69,78 

ΑΜΤΩΦΘΤΙΡΑΜΤΙΦΑΥ 51,30 23,98 

ΜΡΝΣΡΥ ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ 344,51 72,23 

ΦΑΙΟΑΤΡ-ΞΕΥΥΘΟΙΑΜΡΥ 172,57 131,79 

ΟΘΥΙΔΑ ΦΑΙΟΑΤΡΧ 11,08 0,17 
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Μεταβατικά φδατα 

Υτο χάρτθ που ακολουκεί απεικονίηονται τα μεταβατικά φδατα του Χδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Δυτικισ Σελοποννιςου (ΧΔ 01) και, κατόπιν, ακολουκεί ο διαχωριςμόσ τουσ ανά ΝΑΣ κακϊσ και 

ςφντομθ περιγραωι τουσ. Σρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ωσ μεταβατικά φδατα χαρακτθρίηονται οι 

ςθμαντικότερεσ λιμνοκάλαςςεσ και οι εκβολζσ των μεγαλφτερων ποταμϊν ςε κάκε ΝΑΣ. 

Λεκάνθ Απορροισ Αλφειοφ (GR29) 

Υτον ακόλουκο πίνακα καταγράωονται τα κυριότερα μεταβατικά φδατα τθσ ΝΑΣ (GR29) κακϊσ 

και θ ζκταςι τουσ. Ξετά τον πίνακα, δίνεται μια ςφντομθ περιγραωι των μεταβατικϊν αυτϊν 

υδάτων. 

Θ λιμνοκάλαςςα Μαϊάωα, 

ζκταςθσ περίπου 1,5χλμ2, 

βρίςκεται ςτα παράλια του 

Διμου Ηαχάρωσ, κοντά ςτο 

βόρειο όριο του Διμου. 

Υυνδζεται με τθ κάλαςςα μζςω 

ενόσ καναλιοφ. Εξάλλου, ςτθν 

εκβολι του ποταμοφ Αλωειοφ, 

ςτο βόρειο μζροσ του 

Μυπαριςςιακοφ Μόλπου, τα 

φδατα χαρακτθρίηονται ωσ 

μεταβατικά ςε μία ζκταςθ που 

καλφπτει περίπου 0,1χλμ2 

 

Λεκάνθ Απορροισ Πάμιςου - 

Νζδοντοσ - Νζδα (GR32) 

Υτον ακόλουκο πίνακα 

καταγράωονται τα κυριότερα μεταβατικά φδατα τθσ ΝΑΣ (GR32) κακϊσ και θ ζκταςι τουσ. Ξετά 

τον πίνακα, δίνεται μια ςφντομθ περιγραωι των μεταβατικϊν αυτϊν υδάτων. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ (χλμ2) 

ΝΙΞΟΡΘΑΝΑΥΥΑ ΜΑΛΑΦΑ 1,51 

ΕΜΒΡΝΘ ΑΝΦΕΙΡΧ Σ. 0,10 
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Θ λιμνοκάλαςςα τθσ Γιάλοβασ βρίςκεται ςτο βορειοδυτικό τμιμα του κόλπου του Οαυαρίνου, 

ςτο Διμο Σφλου-Οζςτοροσ. Θ Γιάλοβα είναι ζνασ υωάλμυροσ υγρότοποσ, ζκταςθσ περίπου 

1,4χλμ2, που δζχεται τθν ειςροι του καλαςςινοφ νεροφ και των γλυκϊν νερϊν των ρεμάτων 

Φυωλομφτθ και Περολάγκαδο. Φόςο θ εκβολι τθσ Οζδασ ςτον Μυπαριςςιακό Μόλπο όςο και θ 

εκβολι του Σάμιςου ςτο Ξεςςθνιακό Μόλπο ςυγκροτοφν ςυςτιματα μεταβατικϊν υδάτων, 

ζκταςθσ ~0,4χλμ2 και ~0,3χλμ2 αντίςτοιχα. 

Τπόγεια φδατα 

Αρχικό κριτιριο για το διαχωριςμό των υπογείων υδατικϊν ςυςτθμάτων αποτελεί θ 

υδρολικολογικι ςυμπεριωορά των ςχθματιςμϊν που ωιλοξενοφν τισ υπόγειεσ υδροωορίεσ. 

Διακρίνονται ζτςι οι παρακάτω κατθγορίεσ: 

Μαρςτικά ςυςτιματα υπογείων υδάτων. Υτα ςυςτιματα αυτά θ κυκλοωορία του υπόγειου νεροφ 

γίνεται μζςω του δευτερογενοφσ πορϊδουσ (ρωγμζσ, καρςτικά κενά) που προζρχεται κυρίωσ από 

τθ διάλυςθ των ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν. Σεριλαμβάνονται εδϊ οι υπόγειεσ υδροωορίεσ που 

ωιλοξενοφνται ςτουσ αςβεςτολίκουσ και τα μάρμαρα. 

Μοκκϊδθ ςυςτιματα υπογείων υδάτων. Υτα ςυςτιματα αυτά θ κυκλοωορία του υπόγειου νεροφ 

γίνεται μζςω του πρωτογενοφσ πορϊδουσ (πορϊδεσ κόκκων). Σεριλαμβάνονται εδϊ οι υπόγειεσ 

υδροωορίεσ που ωιλοξενοφνται ςτισ ςφγχρονεσ και νεογενείσ αποκζςεισ. 

Τωγματϊδθ ςυςτιματα υπογείων υδάτων. Υτα ςυςτιματα αυτά θ κυκλοωορία του υπόγειου 

νεροφ γίνεται μζςω του δευτερογενοφσ πορϊδουσ (ρωγμζσ, διακλάςεισ, τεκτονιςμζνεσ ηϊνεσ 

κλπ). Σεριλαμβάνονται εδϊ οι αςκενείσ υπόγειεσ υδροωορίεσ τοπικοφ χαρακτιρα που 

ωιλοξενοφνται ςτο μανδφα αποςάκρωςθσ και ςτισ ηϊνεσ τεκτονιςμοφ των ςτρωμάτων του 

ωλφςχθ, των ωυλλιτϊν χαλαηιτϊν, των ςχιςτολίκων και των ςτρωμάτων Φυροφ. 

Μάποια από τα υπόγεια υδατικά ςυςτιματα περιλαμβάνουν περιςςότερουσ του ενόσ τφπουσ 

υδροωοριϊν (καρςτικόσ, κοκκϊδθσ, ρωγματϊδθσ). 

Σζραν των αρχικϊν αυτϊν υδρολικολογικϊν κριτθρίων διαχωριςμοφ, λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ 

ςτοιχεία ζκταςθσ, ςπουδαιότθτασ, χριςεων, πιζςεων, αλλθλεξαρτιςεισ με επιωανειακά 

ςυςτιματα και οικοςυςτιματα, υωαλμφρινςθσ κλπ. 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΣΑΘ (χλμ2)  

ΝΙΞΟΡΘΑΝΑΥΥΑ ΓΙΑΝΡΒΑΥ 1,43 

ΕΜΒΡΝΘ ΟΕΔΑΥ Σ. 0,41 

ΕΜΒΡΝΘ ΣΑΞΙΥΡΧ Σ. 0,31 
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Υτο χάρτθ παρουςιάηεται ο υδρολικολογικόσ χάρτθσ του Χδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ 

Σελοποννιςου (ΧΔ 01), όπου διακρίνονται οι επιμζρουσ τφποι υδροωοριϊν. 
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3. ΔΗΜΟΓΑΦΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

3.1. Γενικά πλθκυςμιακά ςτοιχεία 

Ρι περιοχζσ μελζτθσ ανικουν ςτο Διμο Ξεγαλόπολθσ του Οομοφ Αρκαδίασ. Ρ Διμοσ 

Ξεγαλόπολθσ μετά τθν εωαρμογι του προγράμματοσ Μαλλικράτθ αποτελείται από τισ Δ.Ε. 

Ξεγαλόπολθσ, Γόρτυνοσ και Φαλαιςίασ. Υφμωωνα με τθν απογραωι του 2011 οι νόμιμοι κάτοικοι 

του ενοποιθμζνου πλζον Διμου Ξεγαλόπολθσ ανζρχονται ςε 13.980 και κατανζμονται ςτισ Δ.Ε. 

ωσ ακολοφκωσ:  

 Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ: 9.266 

 Δ.Ε. ΓΟΡΣΤΝΟ: 2.147 

 Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΙΑ: 2.567 

 

3.2. Διοικθτικά Στοιχεία 

Θ διοικθτικι διαίρεςθ του ενοποιθμζνου πλζον Διμου Ξεγαλόπολθσ ςε Δ.Ε. και Δ.Δ. ζχει ωσ 

ακολοφκωσ: 

Δ.Ε. Μεγαλόπολθσ  

 θ Ξεγαλόπολθ  

 το Ρρζςτειον  

Δ.Δ. Ανκοχωρίου - το Ανκοχϊριον 

Δ.Δ. Άνω Καρυϊν - οι Άνω Καρυζσ  

Δ.Δ. Βάγγου - ο Βάγγοσ  

Δ.Δ. Βάςτα - ο Βάςτασ  

Δ.Δ. Γεφφρασ - θ Γζφυρα  

Δ.Δ. Θωκνίασ - θ Θωκνία  

Δ.Δ. Κςαρθ  

 ο Κςαρθσ  

 το Σετροβοφνιον  

 θ Χροφςα  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%89%CE%BA%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%8A%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Δ.Δ. Ιςϊματοσ Καρυϊν -- το Κςωμα Καρυϊν  

Δ.Δ. Καράτουλα - ο Καράτουλασ  

Δ.Δ. Καςτανοχωρίου - το Καςτανοχϊριον  

Δ.Δ. Κάτω Καρυϊν - οι Κάτω Καρυζσ  

Δ.Δ. Λυκαίου - το Λφκαιον  

Δ.Δ. Λυκοςοφρασ - θ Λυκόςουρα  

Δ.Δ. Λυκοχίων - τα Λυκόχια  

Δ.Δ. Μακρυςίου  

 το Ξακρφςιον  

 το Μάτω Ξακρφςι  

Δ.Δ. Μαλλωτϊν - τα Μαλλωτά  

Δ.Δ. Μαρακοφςςθσ - θ Μαρακοφςςα  

Δ.Δ. Νζασ Εκκλθςοφλασ - θ Νζα Εκκλθςοφλα 

Δ.Δ. Νεοχωρίου Λυκοςοφρασ - το Νεοχϊριον  

Δ.Δ. Παραδειςίων  

 τα Σαραδείςια  

 θ Φαναΐτθ  

Δ.Δ. Περιβολίων  

 τα Σεριβόλια  

 οι Βρυςοφλεσ  

Δ.Δ. Πλάκασ - θ Πλάκα  

Δ.Δ. Ραψομμάτθ - ο Ραψομμάτθσ  

Δ.Δ. ουλίου  

 το Υοφλιον  

 το Δερβζνιον  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%87%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CF%88%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Δ.Δ. οφλου - ο οφλοσ  

Δ.Δ. Σριλόφου  

 το Φρίλοωον  

 το Σαλαιομοίρι (τ.Μολϊνθ)  

Δ.Δ. Σριποτάμου - το Σριπόταμον  

Δ.Δ. Χιράδων - οι Χιράδεσ 

Δ.Δ. Χράνων - οι Χράνοι  

Δ.Δ. Χωρζμθ  

 ο Χωρζμθσ  

 θ Απιδίτςα  

 

Δ.Ε. Γόρτυνοσ  

Δ.Δ. Καριταίνθσ  

 θ Μαρίταινα  

 τα Μαλυβάκια  

 ο Μαρβουνάρθσ  

Δ.Δ. Ατςιχόλου - ο Ατςίχολοσ  

Δ.Δ. Βλαχορράπτθ - ο Βλαχορράπτθσ  

Δ.Δ. Ηϊνθσ - θ Ηϊνθ  

Δ.Δ. Κατςίμπαλθ - ο Κατςίμπαλθσ  

Δ.Δ. Κουρουνιοφ - ο Κουρουνιόσ  

Δ.Δ. Κυπαριςςίων - τα Κυπαρίςςια  

Δ.Δ. Κωτιλίου  

 το Μωτίλιον  

 ο Σαλάτοσ  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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 το Υτρογγυλόν  

Δ.Δ. Μαυριϊν - τα Μαυριά  

Δ.Δ. αρακινίου  

 το Υαρακίνιον  

 το Μρυόνερον  

 το Σαλαιόκαςτρον   

 

Δ.Ε. Φαλαιςίασ  

Δ.Δ. Λεονταρίου  

 το Νεοντάριον  

 θ Γαβριά  

 τα Μαλφβια  

 θ Μαμαρίτςα  

 το Μοτςιρίδιον  

Δ.Δ. Ακόβου  

 ο Άκοβοσ  

 τα Γοφπατα  

Δ.Δ. Αναβρυτοφ  

 το Αναβρυτόν  

 το Μάτω Αναβρυτόν  

Δ.Δ. Ανεμοδουρίου - το Ανεμοδοφριον  

Δ.Δ. Βελιγοςτισ - θ Βελιγοςτι  

Δ.Δ. Βουτςαρά - ο Βουτςαράσ  

Δ.Δ. Γιανναίων  

 οι Άνω Γιανναίοι  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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 οι Μάτω Γιανναίοι  

Δ.Δ. Γραικοφ - ο Γραικόσ  

Δ.Δ. Δυρραχίου - το Δυρράχιο  

Δ.Δ. Ελλθνίτςθσ - θ Ελλθνίτςα  

Δ.Δ. Καμάρασ  

 θ Μαμάρα  

 το Μαμποχϊριον  

Δ.Δ. Λεπτινίου - το Λεπτίνιον  

Δ.Δ. Νεοχωρίου Φαλαιςίασ - το Νεοχϊριον  

Δ.Δ. Πετρίνασ  

 θ Σετρίνα  

 θ Ξονι Αμπελάκθ  

 τα Υπαναίικα  

Δ.Δ. Ποταμιάσ - θ Ποταμιά  

Δ.Δ. Ρουτςίου - το Ροφτςιον  

Δ.Δ. κορτςινοφ - ο κορτςινόσ  

Δ.Δ. ουλαρίου - το ουλάριον  

Δ.Δ. Σουρκολζκα - ο Σουρκολζκασ  

Δ.Δ. Φαλαιςίασ  

 θ Φαλαιςία  

 θ Ξονι Ξποφρα  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%81%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
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4. ΦΔΟΔΟΤΗΣΗ ΡΕΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Θ υδροδότθςθ των υπό εξζταςθ περιοχϊν γίνεται μζςω γεωτριςεων και πθγϊν. Φο νερό 

διανζμεται ςτα εςωτερικά δίκτυα των κατά τόπουσ Φ.Μ. ι Δ.Ε. μζςω δεξαμενϊν βαρυτικά ι με 

χριςθ προωκθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Θ εν λόγω μελζτθ εντοπίηει ςτα δίκτυα τθσ Δ.Ε. 

Ξεγαλόπολθσ (Ξεγαλόπολθ, Σαραδείςια, Κςαρθ), τθσ Δ.Ε. Φαλαιςίασ (Δυρράχι, Νεοντάρι) και τθσ 

Δ.Ε. Γόρτυνοσ (Μαρφταινα) ςτα οποία και παρατθροφνται και τα μεγαλφτερα προβλιματα, ενϊ 

ςυγκεντρϊνουν και το μεγαλφτερο ποςοςτό μόνιμου και πρόςκετου πλθκυςμοφ.  

Φα υωιςτάμενα δίκτυα διανομισ των υπό εξζταςθ περιοχϊν είναι αρκετά παλαιά, 

καταςκευαςμζνα κατά τθν μζγιςτθ πλειοψθωία τουσ τθν δεκαετία του 1970. Ζκτοτε γίνονται 

τμθματικζσ αντικαταςτάςεισ και επεκτάςεισ αγωγϊν, όπου υπάρχουν προβλιματα λόγω 

παλαιότθτασ του δικτφου ι ανάγκθ υδροδότθςθσ νζων περιοχϊν αντίςτοιχα. 

Ρι περιςςότεροι αγωγοί του δικτφου είναι καταςκευαςμζνοι από ςωλινεσ αμιαντοτςιμζντου (ΑC) 

διαμζτρων και ςιδθροςωλινεσ. Ρι νεότερεσ επεμβάςεισ ζχουν γίνει με αγωγοφσ από U-PVC και 

πολυαικυλζνιο (PE), οι διάμετροι των οποίων είναι από Φ50 ζωσ και Φ400. 

Φο δίκτυο αναπτφςςεται κυρίωσ ακτινωτά (με ελάχιςτουσ βρόγχουσ) και είναι εωοδιαςμζνο με τισ 

απαραίτθτεσ ςυςκευζσ ελζγχου και λειτουργίασ (δικλίδεσ, εκκενωτζσ κλπ).  Φα κυριότερα 

χαρακτθριςτικά των υωιςτάμενων εξωτερικϊν υδραγωγείων τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι τα εξισ: 

Δ.Ε. Δ.Δ. 
ΕΙΔΟ 

ΤΠΟΔΟΜΘ 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Μεγαλόπολθσ  Ξεγαλόπολθσ  

Γεϊτρθςθ Γ.1. 

Μάτω 

Ξακρφςι 

Φροωοδοτεί τθ δεξαμενι Ξεγαλόπολθσ μζςω 

κατακλιπτικοφ μεταλλικοφ αγωγοφ Φ200 με 

άντλθςθ (αντλία 55kW)  

Βάκοσ γεϊτρθςθσ 120μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 210mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 80m3/h 

Γεϊτρθςθ Γ.2. 

Μάτω 

Ξακρφςι 

Φροωοδοτεί τθ δεξαμενι Ξεγαλόπολθσ μζςω 

κατακλιπτικοφ μεταλλικοφ αγωγοφ Φ300 με 

άντλθςθ (αντλία 55kW)  

Βάκοσ γεϊτρθςθσ 120μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 210mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 80m3/h 

Γεϊτρθςθ Γ.3. 

Ξαρακοφςα 

Φροωοδοτεί τθ δεξαμενι Ξεγαλόπολθσ μζςω 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ από ΤΕ Φ160 με άντλθςθ 

(αντλία 22,5kW)  
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Βάκοσ γεϊτρθςθσ 120μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 210mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 15m3/h 

Ματςίμπαλθ  
Γεϊτρθςθ 

Ματςίμπαλθ  

Φροωοδοτεί τθ δεξαμενι Ξεγαλόπολθσ μζςω 

κατακλιπτικοφ μεταλλικοφ αγωγοφ Φ400 με 

άντλθςθ (αντλία 150kW)  

Βάκοσ γεϊτρθςθσ 130μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 100mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 100m3/h 

Ξεγαλόπολθσ  
Δεξαμενι 

Ξεγαλόπολθσ  

Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο τθσ 

Ξεγαλόπολθσ βαρυτικά μζςω τροωοδοτικοφ 

μεταλλικοφ αγωγοφ Φ400 και ζχει χωρθτικότθτα 

2.350 m3 

Σαραδείςια 

Σθγι - 

Δεξαμενι 

Σοτάμι  

Φροωοδοτεί τθ δεξαμενι Σαραδείςια μζςω 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 με άντλθςθ 

(αντλία 7,5kW) (2 υδρομαςτεφςεισ) 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 8m3/h 

Σαραδείςια 
Δεξαμενι 

Σαραδείςια 

Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο των 

Σαραδειςίων και Φαναιτισ βαρυτικά μζςω 

τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 και ζχει 

χωρθτικότθτα 50 m3 

Κςαρθ  

Γεϊτρθςθ 

Άγιοσ 

Οικόλαοσ  

Φροωοδοτεί τθν Μάτω Δεξαμενι Κςαρθ μζςω 

κατακλιπτικοφ μεταλλικοφ αγωγοφ Φ110 με 

άντλθςθ (αντλία 37,5kW)  

Βάκοσ γεϊτρθςθσ 140μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 80mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 40m3/h  

Κςαρθ  

Μάτω 

Δεξαμενι 

Κςαρθ   

Φροωοδοτεί τθν Σάνω Δεξαμενι Κςαρθ   μζςω 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 με άντλθςθ 

(αντλία 15kW) και ζχει χωρθτικότθτα 50 m3 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 16m3/h 

Κςαρθ Σάνω Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο του Κςαρθ 
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Δεξαμενι 

Κςαρθ   

βαρυτικά μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 

και ζχει χωρθτικότθτα 60 m3  

Φαλαιςίασ  

Δυρράχι  

Σθγι Αι. 

Γιάννθ  

Φροωοδοτεί τθ Οζα Δεξαμενι Δυρραχίου μζςω 

τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ63 με ωυςικι ροι 

(υδρομάςτευςθ)  

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 6m3/h 

Οζα Δεξαμενι 

Δυρραχίου 

Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο του Δυρραχίου 

βαρυτικά μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ63 

και ζχει χωρθτικότθτα 65 m3 

Νεοντάρι  

Γεϊτρθςθ 

Βρυόρεμα 

Φροωοδοτεί τθ Δεξαμενι Σετρινοβοφνι μζςω 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ PVC Φ140 με άντλθςθ 

(αντλία 26kW)  

Βάκοσ γεϊτρθςθσ 150μ 

Διάμετροσ Υωλινωςθσ 80mm 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 40m3/h 

Δεξαμενι 

Σετρινοβοφνι 

Φροωοδοτεί τθ Δεξαμενι Μάςτρο βαρυτικά μζςω 

τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 και ζχει 

χωρθτικότθτα 250 m3 

Δεξαμενι 

Μάςτρο 

Φροωοδοτεί τθ Δεξαμενι Σανυγθρίςτρα και το 

εςωτερικό δίκτυο του Νεονταρίου βαρυτικά 

μζςω τροωοδοτικϊν αγωγϊν PVC Φ63 και Φ160 

και ζχει χωρθτικότθτα 80 m3 

Δεξαμενι 

Σανυγθρίςτρα 

Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο του Νεονταρίου 

μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 και ζχει 

χωρθτικότθτα 150 m3 

Γόρτυνοσ  Μαρφταινα 

Σθγι Αγ. 

Βαςιλείου  

Φροωοδοτεί τθν Άνω ι/ και τθν Μάτω Δεξαμενι 

Μαρφταινασ μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PE 

Φ110 με ωυςικι ροι (υδρομάςτευςθ)  

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 30m3/h 

Σθγι Σαλάτι  

Φροωοδοτεί τθ Οζα Δεξαμενι Μαρφταινασ μζςω 

τροωοδοτικοφ αγωγοφ PE Φ140 με ωυςικι ροι 

(υδρομάςτευςθ)  



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 27 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 15m3/h 

Οζα Δεξαμενι 

Μαρφταινασ 

Φροωοδοτεί τθν Άνω ι/ και τθν Μάτω Δεξαμενι 

Μαρφταινασ μζςω κατακλιπτικοφ αγωγοφ PVC 

Φ140 με άντλθςθ (αντλία 30kW) και ζχει 

χωρθτικότθτα 50 m3 

Σαροχι Εκμετάλλευςθσ 15m3/h 

Άνω Δεξαμενι 

Μαρφταινασ 

Φροωοδοτεί τθν Μάτω Δεξαμενι Μαρφταινασ και 

το εςωτερικό δίκτυο τθσ Μαρφταινασ βαρυτικά 

μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 και ζχει 

χωρθτικότθτα 60 m3 

Μάτω 

Δεξαμενι 

Μαρφταινασ 

Φροωοδοτεί το εςωτερικό δίκτυο τθσ Μαρφταινασ 

βαρυτικά μζςω τροωοδοτικοφ αγωγοφ PVC Φ90 

και ζχει χωρθτικότθτα 80 m3 

Υτισ ανωτζρω υποδομζσ δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ απομακρυςμζνου ελζγχου/ 

παρακολοφκθςθσ και εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ του δικτφου με αποτζλεςμα να είναι ςυχνά τα 

ωαινόμενα βλαβϊν και κραφςεων οι οποίεσ ανιχνεφονται μετά από αρκετζσ ϊρεσ. Επιπλζον θ 

περιοριςμζνθ αποκθκευτικι ικανότθτα των δεξαμενϊν του δικτφου, οι επεκτάςεισ των δικτφων, 

οι μικρι παροχετευτικότθτα των τροωοδοτικϊν αγωγϊν λόγω των μικρϊν διατομϊν και οι 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ τροωοδοςίασ λόγω  τουριςτικι κίνθςθ και αρδευτικισ χριςθσ του νεροφ 

απαιτοφν τθ βζλτιςτθ λειτουργία των υποδομϊν με ςκοπό τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ επάρκειασ του παρεχόμενου νεροφ, γεγονόσ που όμωσ δε μπορεί να διαςωαλιςτεί 

κακϊσ δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ ελζγχου ςτο δίκτυο. Φζλοσ θ υωιςτάμενθ 

λειτουργία του δικτφου δε διαςωαλίηει τθν ποιοτικι επάρκεια κακϊσ δεν υπάρχει 

εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ ςυνεχοφσ μζτρθςθσ των κρίςιμων ποιοτικϊν παραμζτρων ι/ και τθ 

δυνατότθτα αυτόματθσ χλωρίωςθσ ςτο ςφνολο των υποδομϊν.  
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5. ΑΡΩΛΕΙΕΣ ΝΕΟΥ - ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ  

5.1. Απώλειεσ Νεροφ - Υδατικό Ιςοηφγιο  

Σζραν του προβλιματοσ τθσ ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ του παρεχόμενου νεροφ, ςθμαντικό 

πρόβλθμα που εντοπίηεται ςτο υδροδοτικό δίκτυο των υπό εξζταςθ περιοχϊν είναι θ μθ φπαρξθ 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των κρίςιμων παραμζτρων του δικτφου 

όπωσ οι παροχζσ, οι πιζςεισ, θ ποιότθτα του νεροφ και οι λειτουργικζσ παράμετροι των αντλιϊν. 

Φα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και υπολογιςμοφ του υδατικοφ 

ιςοηυγίου και των απωλειϊν νεροφ που είναι θ ταυτότθτα ενόσ δικτφου φδρευςθσ. 

Επιπλζον λόγω του ζντονου ανάγλυωου τθσ περιοχισ μελζτθσ δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνοσ 

εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ τθσ πίεςθσ του εςωτερικοφ δικτφου ι τθσ λειτουργίασ των αντλιϊν ςε 

γεωτριςεισ και αντλιοςτάςια και κατάλλθλθ ηωνοποίθςθ με αποτζλεςμα πολλά ςθμεία του 

δικτφου να μθν υδροδοτοφνται επαρκϊσ και ςε ςυνεχόμενθ βάςθ και ςε άλλα ςθμεία του 

δικτφου να παρατθροφνται υπερπιζςεισ και ςυχνζσ κραφςεισ.  

Ρι απϊλειεσ νεροφ μετρϊνται ςε όγκο απωλειϊν νεροφ (κυβικά μζτρα ανά εξάμθνο) και ςε αξία 

απωλειϊν νεροφ (ευρϊ ανά εξάμθνο). Θ μζςθ τιμι χρζωςθσ του νεροφ λαμβάνεται υπόψθ για 

τον υπολογιςμό τθσ αξίασ των απωλειϊν νεροφ. 

Βαςικό πρόβλθμα ςτο δίκτυο φδρευςθσ των υπό εξζταςθ περιοχϊν είναι ότι δεν υπάρχουν 

επαρκι ςτοιχεία για το παρεχόμενο και το τιμολογοφμενο νερό ςτα δίκτυα κακϊσ δεν υπάρχουν 

εγκατεςτθμζνοι μετρθτζσ παροχισ ςτουσ υωιςτάμενουσ ςτακμοφσ του δικτφου (δεξαμενζσ, 

αντλιοςτάςια, γεωτριςεισ, πθγζσ κλπ). 

Ξε ςκοπό τον υπολογιςμό των απωλειϊν και τον εντοπιςμό του μεγζκουσ του προβλιματοσ 

χρθςιμοποιικθκαν τα ακόλουκα δεδομζνα:  

 Σροςζγγιςθ αναγκϊν υδροδότθςθσ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθ διεκνι βιβλιογραωία,  

 Σροςζγγιςθ τθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ των γεωτριςεων και των πθγϊν ςφμωωνα με 

τα χαρακτθριςτικά και το χρόνο λειτουργίασ τουσ και  

 Υτοιχεία τιμολογιςεων από το Διμο. 

Για τον υπολογιςμό των υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ, αρχικά κακορίηονται οι 

ςυνιςτϊςεσ αςτικισ υδατικισ κατανάλωςθσ. Ζτςι με βάςθ τθν ανάλυςθ τθσ ωυςιογνωμίασ τθσ 

περιοχισ όπωσ αναωζρκθκε, οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αςτικισ υδατικισ κατανάλωςθσ τθσ 

περιοχισ μελζτθσ είναι οι εξισ: 

  Ρικιακι χριςθ μόνιμου πλθκυςμοφ. 

 Εποχιακι οικιακι χριςθ. 

 Φουριςτικι χριςθ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια). 

 Μτθνοτροωικι χριςθ 
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 Ξθ οικιακι γεωργικι χριςθ (μικρισ κλίμακασ καλλιζργειεσ). 

 Συρόςβεςθ. 

Υτθν προςπάκεια να υπολογιςτεί το υδατικό ιςοηφγιο των υπό εξζταςθ περιοχϊν, 

πραγματοποιικθκαν οι ακόλουκοι υπολογιςμοί των ειδικϊν καταναλϊςεων (αναγκϊν ςε 

φδρευςθ) και τα δεδομζνα αυτά ςυνυπολογίςτθκαν ςφμωωνα με τισ καταγεγραμμζνεσ 

καταναλϊςεισ. Υφμωωνα με τθ διεκνι βιβλιογραωία ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ τιμϊν ειδικισ 

κατανάλωςθσ, αυτι διαμορωϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Για περιοχζσ μζςθσ και κατϊτερθσ ειςοδθματικισ τάξθσ:  235 lt/θμ./κάτοικο 

 Για περιοχζσ ανϊτερθσ ειςοδθματικισ τάξθσ: 310 lt/θμ./κάτοικο 

 Για περιοχζσ θμιαςτικζσ και παρακεριςτικζσ: 380 lt/θμ./κάτοικο 

Υτθν ίδια βιβλιογραωία ο ςυντελεςτισ λΘ που εκωράηει τον λόγο τθσ μζγιςτθσ προσ τθ μζςθ 

ετιςια κατανάλωςθ, κυμαίνεται μεταξφ 1.15 και 1.20. 

Ρι ειδικζσ καταναλϊςεισ νεροφ που καταγράωθκαν ςτον Ελλθνικό χϊρο βάςει ςτοιχείων τθσ 

δεκαετοφσ λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Ψδρευςθσ – Αποχζτευςθσ, κυμαίνονται από 

70.9 μζχρι 318 lt/κάτοικο/θμζρα και θ πλειοψθωία των υπθρεςιϊν που διαχειρίηονται δίκτυα 

καταναλϊνει 145 ζωσ 288 lt/κάτοικο/θμζρα. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, λόγω και τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ που 

παρατθρείται τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ υιοκετείται θ τιμι 230 lt/κάτοικο/θμζρα. Υτθν 

παραπάνω τιμι πρζπει να προςτεκεί και θ παροχι 80 lt/κάτοικο/θμζρα για τθν κάλυψθ 

αρδευτικϊν αναγκϊν κιπων κλπ. 

Ρ ςυντελεςτισ αιχμισ λΘ κα λθφκεί 1.5 οπότε θ κατανάλωςθ ανά κάτοικο ανά θμζρα, τθν θμζρα 

τθσ μζγιςτθσ ηιτθςθσ είναι: 

(230+80)*1,5= 465  lt/κάτοικο/θμζρα 

Ρι ςυνολικζσ ανάγκεσ ανά θμζρα υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο: 





)1( 


q

V
 

που: 

 Vθμ ο απαιτοφμενοσ θμεριςιοσ όγκοσ 

 q θ ειδικι κατανάλωςθ ανά κάτοικο ανά θμζρα 

 α το ποςοςτό απωλειϊν 

 π ο πλθκυςμόσ  
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Υφμωωνα με τα ανωτζρω προκφπτουν οι ακόλουκεσ θμεριςιεσ καταναλϊςεισ: 

Δ.Ε./ Δ.Δ. Πλθκυςμόσ 
Θμεριςιεσ 

Καταναλϊςεισ 

Μζςθ 

ωριαία 

Παροχι  

Μζςθ 

Θμεριςια 

Παροχι ςε 

ϊρα αιχμισ 

υνολικι 

Ετιςια 

κατανάλωςθ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ/ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 
5.779 

~2.700,00 

m3/θμζρα 

112,5 

m3/ϊρα 
~280 lt/sec 985.500,00 m3 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ/ 

ΠΑΡΑΔΕΙΙΑ 
153 

~75,00  

m3/θμζρα 

3,2 

m3/ϊρα 
~8 lt/sec 27.375,00 m3 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ/ 

ΙΑΡΘ 
86 

~45,00  

m3/θμζρα 

3,6 

m3/ϊρα 
~9 lt/sec 16.425,00 m3 

ΦΑΛΑΙΙΑ/  

ΔΤΡΡΑΧΙ 
114 

~55,00  

m3/θμζρα 

2,3 

m3/ϊρα 
~7 lt/sec 20.075,00 m3 

ΦΑΛΑΙΙΑ/ 

ΛΕΟΝΣΑΡΙ 
257 

~120,00 

m3/θμζρα 

5 

 m3/ϊρα 
~12 lt/sec 43.800,00 m3 

ΓΟΡΣΤΝΑ/ 

ΚΑΡΤΣΑΙΝΑ 
274 

~130,00 

m3/θμζρα 

5,5 

 m3/ϊρα 
~14 lt/sec 47.450,00 m3 

ΤΝΟΛΑ 6.663 
~3.125,00 

m3/θμζρα 

152,8 

 m3/ϊρα 
~330 lt/sec 1.140.625,00m3 

 

Από τα δεδομζνα αυτά και το ςυνδυαςμό τουσ με τισ τιμολογιςεισ προζκυψε το προςεγγιςτικό 

ποςοςτό απωλειϊν μεταξφ παρεχόμενου και τιμολογοφμενου νεροφ το οποίο αναλφεται ωσ 

ακολοφκωσ για κάκε Δ.Ε.:  

 Δ.Ε. ΞΕΓΑΝΡΣΡΝΘΥ/ Δ.Δ. ΞΕΓΑΝΡΣΡΝΘΥ: ~55 % 

 Δ.Ε. ΞΕΓΑΝΡΣΡΝΘΥ/ Δ.Δ. ΣΑΤΑΔΕΙΥΙΩΟ: ~62 % 

 Δ.Ε. ΞΕΓΑΝΡΣΡΝΘΥ/ Δ.Δ. ΙΥΑΤΘΥ: ~61 % 

 Δ.Ε. ΦΑΝΑΙΥΙΑΥ/ Δ.Δ. ΔΧΤΤΑΧΙΡΧ: ~66 % 

 Δ.Ε. ΦΑΝΑΙΥΙΑΥ/ Δ.Δ. ΝΕΡΟΦΑΤΙΡΧ: ~57 % 

 Δ.Ε. ΓΡΤΦΧΟΑΥ/ Δ.Δ. ΜΑΤΧΦΑΙΟΑΥ: ~54 % 

Ρι ανωτζρω τιμζσ κρίνονται ιδιαίτερα υψθλζσ για τα ςφγχρονα δεδομζνα και θ διεκνισ 

βιβλιογραωία κατατάςςει τα εν λόγω δίκτυα ςτθν κατθγορία των δικτφων φδρευςθσ που χριηουν 

άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ των διαρροϊν. Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ πωσ ςε 

περιόδουσ αιχμισ το ποςοςτό του μθ τιμολογοφμενου νεροφ ςτισ υπό εξζταςθ περιοχζσ 

προςεγγίηει το εξιντα τοισ εκατό (~ 60 %). Φο ποςοςτό αυτό κρίνεται ανθςυχθτικά υψθλό κακϊσ 

ςφμωωνα με τθ διεκνι βιβλιογραωία το ανεκτό επίπεδο απωλειϊν ςε ζνα δίκτυο με τα 

χαρακτθριςτικά ςαν αυτά των υπό εξζταςθ περιοχϊν κα πρζπει να είναι μεταξφ 20-25%.  
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Θ φπαρξθ απωλειϊν νεροφ οωείλεται ςτουσ ακόλουκουσ κφριουσ παράγοντεσ:  

 τισ αωανείσ και εμωανείσ διαρροζσ (υπερχειλίςεισ) του δικτφου,  

 τθν υποεγγραωι των υδρομετρθτϊν και  

 τθ λακρολθψία νεροφ. 

πωσ προκφπτει από τθν παρακολοφκθςθ του δικτφου και των τιμολογιςεων του Διμου θ 

κατανάλωςθ παρουςιάηει μικρι διαωοροποίθςθ από μινα ςε μινα ενϊ εξακολουκεί να 

καταναλϊνεται μεγάλοσ όγκοσ νεροφ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ γεγονόσ που πζραν τθσ 

υποεγγραωισ των υδρομετρθτϊν,  υποδεικνφει ςαωϊσ τθν φπαρξθ διαρροϊν ςτο δίκτυο.  Θ 

υωιςτάμενθ λειτουργία του δικτφου δε διαωυλάςςει,  δε προςτατεφει το περιβάλλον και δεν 

προωκεί τθν αποδοτικότθτα των πόρων ενϊ οδθγεί ςε καταςπατάλθςθ των πόρων με άμεςθ 

ςυνζπεια τθν υπεράντλθςθ νεροφ και τθ δθμιουργία προβλθμάτων επάρκειασ ςτθν τροωοδοςία 

τισ περιόδουσ αιχμισ.  

 

5.2. Ραρακολοφκθςθ ποιότθτασ νεροφ 

Σζραν του προβλιματοσ του αυξθμζνου επιπζδου απωλειϊν (μθ τιμολογοφμενου νεροφ), ςτα 

δίκτυα φδρευςθσ των υπό εξζταςθ περιοχϊν υπάρχει ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν παρακολοφκθςθ 

τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου νεροφ. Σιο ςυγκεκριμζνα το νερό που παρζχεται ςτο δίκτυο 

μζςω των δεξαμενϊν των κατά τόπουσ Δ.Ε. χλωριϊνεται και παρακολουκείτε μζςω τοπικϊν 

ςυςτθμάτων χλωρίωςθσ (εκτόσ από τθ Δ.Ε. Δυρραχίου).  

Σαρόλα αυτά θ παλαιότθτα του δικτφου, οι ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ και ανάλογα με τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ παρουςιάηονται προβλιματα οςμισ, κολότθτασ κακϊσ και επάρκειασ 

ιδιαίτερα ςτισ περιόδουσ αιχμισ.  

Θ ανυπαρξία εξοπλιςμοφ παρακολοφκθςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτο εςωτερικό δίκτυο 

τροωοδοςίασ των υπό εξζταςθ περιοχϊν και δθ αυτισ τθσ πόλθσ τθσ Ξεγαλόπολθσ που 

παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα πλθκυςμοφ είναι μείηον πρόβλθμα ςτα υπό εξζταςθ 

δίκτυα κακϊσ υπό τθν υωιςτάμενθ λειτουργία των δικτφων ελλοχεφουν ςθμαντικά προβλιματα 

που ςχετίηονται με τθ δθμόςια υγεία, το επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και δε 

διαςωαλίηεται θ προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε μόνιμθ βάςθ μζςω τθσ φπαρξθσ ενόσ 

μθχανιςμοφ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και άμεςθσ ενθμζρωςθσ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των 

ορίων.  

 

5.3. Αξιολόγθςθ του Ρροβλιματοσ  

Υφμωωνα με τθ διεκνι βιβλιογραωία και τθν κατθγοριοποίθςθ των δικτφων βάςει των ποιοτικϊν 

και λειτουργικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν κατά τθν IWA και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωυςικζσ 
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απϊλειεσ τα δίκτυα των υπό εξζταςθ περιοχϊν ανικουν μεταξφ των κατθγοριϊν C και D των 

ανεπτυγμζνων χωρϊν, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι : 

 το δίκτυο φδρευςθσ ζχει ωτωχό ιςτορικό διαχείριςθσ των διαρροϊν και αυτζσ οι τιμζσ του 

ILI (Infrastructure Leakage Index) είναι αποδεκτζσ μόνο ςε περίπτωςθ που το νερό είναι 

ποςοτικά υπερεπαρκζσ. Ακόμθ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ Χπθρεςία πρζπει να 

αναλφςει το επίπεδο και τθ ωφςθ των απωλειϊν νεροφ και να ενιςχφςει τισ προςπάκειεσ 

μείωςθσ των διαρροϊν (Ματθγορία C) 

 Υε πολλζσ περιπτϊςεισ πραγματοποιείται τρομερά αναποτελεςματικι χριςθ των πόρων. 

Φα προγράμματα μείωςθσ των διαρροϊν είναι επιτακτικά και υψθλισ προτεραιότθτασ 

(Ματθγορία D).  

Θ κατάταξθ αυτι των υπό εξζταςθ δικτφων ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ κακιςτά προωανζσ ότι είναι 

επιτακτικι θ ανάγκθ για λιψθ μζτρων μείωςθσ των διαρροϊν ςτο ςφςτθμα. Θ μελζτθ των 

δικτφων και θ ανάλυςθ των υωιςτάμενων δεδομζνων ζδειξε ότι για τον υπολογιςμό του υδατικοφ 

ιςοηυγίου και των δεικτϊν απόδοςθσ ζγιναν παραδοχζσ που αωοροφςαν δεδομζνα που θ 

Χπθρεςία δε διακζτει. Φο γεγονόσ αυτό κακιςτά επιτακτικι και άμεςθ τθν ανάγκθ καλφτερθσ 

καταμζτρθςθσ και καταγραωισ των ηωτικϊν για τθ λειτουργία του δικτφου και τθ ςωςτι 

αξιολόγθςι του δεδομζνων. Από τθ μελζτθ των δεικτϊν απόδοςθσ προκφπτει ότι οι μεγαλφτερεσ 

απϊλειεσ παρατθροφνται κατά τθ διάρκεια των καλοκαιρινϊν μθνϊν που είναι και εκείνο ςτο 

οποίο παρατθρείται μεγαλφτερθ κατανάλωςθ. 

Φο ςθμαντικότερο ίςωσ πρόβλθμα που ςχετίηεται με τα ιδιαίτερα αυξθμζνα επίπεδα διαρροϊν 

ζχει να κάνει με τθν απουςία εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ των κρίςιμων 

παραμζτρων παροχισ/ πίεςθσ/ ποιότθτασ ςε βαςικζσ υποδομζσ του δικτφου υδροδότθςθσ και ςε 

επιλεγμζνα εςωτερικά ςθμεία του δικτφου.  

Φζλοσ θ απουςία εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ πίεςθσ του εςωτερικοφ δικτφου κακιςτά προβλθματικι 

τθ λειτουργία του με άμεςα αποτελζςματα τθ ςυχνι εμωάνιςθ κραφςεων, διαρροϊν, παραπόνων 

για ανεπάρκεια πίεςθσ και αυξθμζνο επίπεδο διαρροϊν κυρίωσ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.   

 

5.4. Οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτώςεισ 

Φο μεγάλο κόςτοσ απόκτθςθσ του νεροφ και προϊκθςισ του ζωσ τισ δεξαμενζσ ι το δίκτυο, 

κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ επιςκευισ διαρροϊν ι πρϊιμθσ αντικατάςταςθσ αγωγϊν οδθγεί ςε 

ςθμαντικότατθ αφξθςθ των λειτουργικϊν εξόδων. ταν λοιπόν υωίςταται ζνα μεγάλο χρονικό 

διαρροϊν ςε μία υπθρεςία και δεδομζνου ότι αυτό λειτουργεί ακροιςτικά και αυξθτικά, ςφντομα 

θ επιχείρθςθ κακίςταται μθ βιϊςιμθ. Θ πορεία αυτι είναι αναςτρζψιμθ μόνο με τθν εωαρμογι 

ενόσ ορκολογικοφ προγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ των διαρροϊν. 

Είναι λοιπόν υποχρεωτικόσ ο προςδιοριςμόσ και θ δρομολόγθςθ των απαραιτιτων βθμάτων και 

ενεργειϊν που απαιτοφνται για τον απομακρυςμζνο ζλεγχο του δικτφου και τον περιοριςμό των 
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απωλειϊν του νεροφ. Εάν οι ενζργειεσ αυτζσ δεν γίνουν ζγκαιρα, τότε θ υπθρεςία προκειμζνου 

να ςυνεχίςει να λειτουργεί κα υποχρεωκεί να μεταωζρει αναγκαςτικά το υπζρογκο αυτό κόςτοσ 

ςτον πολίτθ με υπζρμετρεσ αυξιςεισ ςτθν τιμολογιακι τθσ πολιτικι. Υυνεπϊσ θ ζγκαιρθ και 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των διαρροϊν αποτελεί και ηιτθμα κοινωνικισ ευαιςκθςίασ. Ρι 

υπθρεςίεσ λειτουργοφν με βάςει το ςυμωζρον του πολίτθ και οωείλουν να ενεργοφν 

ανταποδοτικά. 

Εκτόσ όμωσ από τθν άρςθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων, μία πολιτικι αντιμετϊπιςθσ των 

διαρροϊν εξαςωαλίηει καλφτερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ καταναλωτζσ- δθμότεσ. Εςτιάηοντασ 

δθλαδι ςτθ βελτίωςθ των λειτουργικϊν παραμζτρων του δικτφου φδρευςθσ, με ςκοπό τθ μείωςθ 

των διαρροϊν, εξαςωαλίηουμε και τθν ικανοποίθςθ του καταναλωτι, με βελτίωςθ του επιπζδου 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 

Υυν τοισ άλλοισ, με τθ μείωςθ των διαρροϊν εξαςωαλίηουμε τθν ελαχιςτοποίθςθ των ζργων για 

επιδιόρκωςθ ι και αντικατάςταςθ του δικτφου. Υυμβάλλει ζτςι θ υπθρεςία ςτθ μείωςθ των 

κακθμερινϊν οχλιςεων του δθμότθ- καταναλωτι που προκαλοφνται από τθν εκτζλεςθ ζργων 

ςτθν πόλθ ι ςε κεντρικζσ οδικζσ αρτθρίεσ. 

Φελευταίο και κυριότερο όμωσ όλων είναι το περιβαλλοντικό κόςτοσ των διαρροϊν το οποίο είναι 

ανυπολόγιςτο. Θ απϊλεια πόςιμου φδατοσ το οποίο τισ περιςςότερεσ ωορζσ δεν επιςτρζωει καν 

ςτον υδροωόρο ορίηοντα και δεν ακολουκεί τθ ωυςικι οδό ανακφκλωςθσ και αναδθμιουργίασ, 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υπεράντλθςθ, τθν εξάντλθςθ των ωυςικϊν υδατικϊν πόρων, και τελικά 

τθν ερθμοποίθςθ ολόκλθρων περιοχϊν, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για όλα τα ζμβια όντα που 

εξαρτϊνται από αυτά. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, κακίςταται ςαωζσ ότι θ Χπθρεςία οωείλει και πρζπει να προβεί ςε 

υλοποίθςθ μίασ ςειράσ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του πολυδιάςτατου αυτοφ προβλιματοσ, 

εωαρμόηοντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ, αλλά και τα όςα ζχουν 

ζμπρακτα αποδείξει οι ζωσ τϊρα ενζργειεσ και μελζτεσ τθσ. 

Επιπλζον, οι ςυνεχόμενεσ επεκτάςεισ, αντικαταςτάςεισ κλπ των εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ 

των επιμζρουσ δθμοτικϊν Ενοτιτων, κάνουν επιτακτικι τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πράξθσ που ζχει ςαν ςκοπό τθν ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

λειτουργίασ του δικτφου, με ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου νεροφ. 

Ξόνο με αυτό τον τρόπο κα μπορεί το δίκτυο να λειτουργεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ζτςι 

ϊςτε θ Χπθρεςία να μπορεί να ςυνδζςει ςε αυτό τα δίκτυα των νζων οικιςμϊν και των λοιπϊν 

επεκτάςεων που κατά κφριο λόγο είναι παλαιά, προβλθματικά και χρίηουν τεχνικζσ επεμβάςεισ. 
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6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

Υτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των υποδομϊν φδρευςθσ διατίκενται πλθκϊρα τεχνολογικϊν 

εργαλείων και εωαρμογϊν που ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

οι οποίεσ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια: 

6.1. Βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των υποδομών – Συςτιματα μετριςεων και 

απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ – ενεργειακι αναβάκμιςθ 

Ρι ςφγχρονεσ πρακτικζσ ςτθ διαχείριςθ των δικτφων φδρευςθσ επιβάλλουν τον ορκό 

προγραμματιςμό και βελτιςτοποίθςθ τθσ τροωοδοςίασ / ενίςχυςθσ του ςυςτιματοσ μζςω των 

γεωτριςεων, των αντλιοςταςίων και των δεξαμενϊν. Φο βαςικό μζςο για τθν υλοποίθςθ του 

εγχειριματοσ είναι θ εγκατάςταςθ οργάνων για τθ ςυνεχι μζτρθςθ τθσ παροχισ, τθσ ςτάκμθσ και 

τθσ ποιότθτασ νεροφ ςτισ δεξαμενζσ, κακϊσ και τθσ πίεςθσ των αντλιϊν. Μάκε πθγι, γεϊτρθςθ, 

δεξαμενι ι αντλιοςτάςιο μπορεί να αναβακμιςτεί ςε ολοκλθρωμζνο ςτακμό ελζγχου τθσ 

τροωοδοςίασ, με πρόβλεψθ για απομακρυςμζνο ζλεγχο και χειριςμό του ςυςτιματοσ (remote 

control). Ρι μονάδεσ αυτόματου ελζγχου που ενςωματϊνονται ςτουσ ςτακμοφσ επιτρζπουν τθν 

καλφτερθ επίβλεψθ του ςυνολικοφ δικτφου και δίνουν τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ 

παροχετευτικότθτασ.  

Υτα αντλιοςτάςια και τισ γεωτριςεισ μποροφν να εγκακίςτανται μονάδεσ ελζγχου ςτροωϊν των 

θλεκτροκινθτιρων των αντλιϊν (Inverters), οφτωσ ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ομαλι εκκίνθςθ των 

αντλιϊν και να αποωεφγονται τυχόν υδραυλικά πλιγματα. Σραγματοποιϊντασ μείωςθ ςτροωϊν 

του θλεκτροκινθτιρα τθσ αντλίασ ςε ζνα αντλιοςτάςιο, υπάρχει πολλαπλό όωελοσ. Θ μείωςθ 

αυτι ςυνεπάγεται μειωμζνεσ τριβζσ ςτο δίκτυο και άρα μειωμζνο πλαςματικό μανομετρικό 

φψοσ, το οποίο οδθγεί ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ και χαμθλότερεσ πιζςεισ λειτουργίασ του 

δικτφου. Σροωυλάςςεται ζτςι το δίκτυο από αναίτιεσ υπερπιζςεισ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε 

κραφςεισ, διαρροζσ, καταπόνθςθ αγωγϊν και μείωςθ του προςδόκιμου χρόνου ηωισ του 

δικτφου. 

πωσ προαναωζρκθκε, θ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ 

προχποκζτει τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων απομακρυςμζνου ελζγχου ςε όλεσ τισ πθγζσ, τισ 

δεξαμενζσ, τισ γεωτριςεισ και τα αντλιοςτάςια  με ςκοπό τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ 

των κρίςιμων παραμζτρων αλλά και τθ δυνατότθτα τθλεχειριςμοφ.  Θ παρακολοφκθςθ όλων των 

κριςίμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργία αντλιϊν 

κλπ) ςε όλο το δίκτυο, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ με 

προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ (PLC), δθμιουργεί το απαραίτθτο υπόβακρο 

παρακολοφκθςθσ των απωλειϊν του δικτφου και παρζχει τα απαραίτθτα δεδομζνα για τον 

υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου.  
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6.2. Εγκατάςταςθ ςτακμών εςωτερικοφ δικτφου εξελιγμζνθσ διαχείριςθσ πίεςθσ   

Υτο ίδιο πλαίςιο τθσ βζλτιςτθσ διαχείριςθσ των δικτφων φδρευςθσ, ζχουν αναπτυχκεί ςυςτιματα 

για τθν εξελιγμζνθ διαχείριςθ των πιζςεων ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ του δικτφου (κεωαλζσ 

πιεηομετρικϊν ηωνϊν) μζςω πιεηοκραυςτικϊν δικλείδων και θλεκτρονικϊν διατάξεων που 

ρυκμίηουν αυτόματα τθ λειτουργία τθσ PRV ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του δικτφου. Φα 

δεδομζνα των μετριςεων μποροφν να ςυλλζγονται απευκείασ μζςω τθλεμετρικϊν 

καταγραωικϊν τιμϊν (Data Loggers), τα οποία αποκθκεφουν τισ μετροφμενεσ τιμζσ και τισ 

αποςτζλλουν πχ με θμεριςια ςυχνότθτα ςε μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων. Υτισ τιμζσ αυτζσ 

περιλαμβάνονται και ακραίεσ τιμζσ ςυναγερμοφ (thresholds), οι οποίεσ ορίηονται από τουσ 

διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. Ρι τθλεμετρικζσ διατάξεισ καταγραωισ κα είναι τροωοδοτοφμενεσ 

μζςω διατάξεων παραγωγισ ενζργειασ (υδροτουρμπίνεσ) οι οποίεσ κα εγκαταςτακοφν ςτον 

κφριο κλάδο του αγωγοφ μετατρζποντασ τθν κινθτικι ενζργεια του νεροφ ςε ρεφμα. 

Υφμωωνα με τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, το κυριότερο βιμα για τθ μείωςθ και τον ζλεγχο 

των διαρροϊν είναι θ άρςθ των αιτιϊν που τισ προκαλοφν. Θ αυξθμζνθ πίεςθ λειτουργίασ ενόσ 

δικτφου είναι από τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ που προκαλοφν ι επιδεινϊνουν μία διαρροι. Φο 

γεγονόσ αυτό κακίςταται προωανζσ όταν αναλογιςτοφμε ότι οι περιςςότερεσ διαρροζσ ςε ζνα 

δίκτυο φδρευςθσ εμωανίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, όταν θ πίεςθ λειτουργίασ των 

δικτφων φδρευςθσ αυξάνεται δραματικά, λόγω τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ νεροφ από τουσ 

καταναλωτζσ. 

Φα οωζλθ από ζνα τζτοιο εγχείρθμα είναι πολλαπλά και πολυδιάςτατα. Θ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ 

ςε ζνα δίκτυο φδρευςθσ επιωζρει μείωςθ των διαρροϊν λόγω μείωςθσ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ 

και άρα ελαχιςτοποίθςθ των αςτοχιϊν και κραφςεϊν. Σαράλλθλα, μειϊνεται ςθμαντικά το 

ωαινόμενο τθσ κόπωςθσ των ςωλθνϊςεων, που οωείλεται ςτισ μεγάλεσ διαωορζσ πιζςεων κατά 

τθ λειτουργία. Επίςθσ, ζχει παρατθρθκεί ότι θ ελεγχόμενθ πίεςθ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ μειϊνει 

το ποςοςτό των διαρροϊν, που οωείλονται ςε διαρροζσ ςυναρμογϊν υδραυλικϊν εξαρτθμάτων, 

ι διαρροζσ μικροφ διαμετριματοσ. Υε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ πλειοψθωία των διαρροϊν ςε ζνα 

δίκτυο φδρευςθσ αποτελείται από διαρροζσ τζτοιου τφπου. 

 

6.3. Εγκατάςταςθ ςτακμών εςωτερικοφ δικτφου παρακολοφκθςθσ ποιοτικών 

χαρακτθριςτικών  

Ρι ςφγχρονεσ πρακτικζσ ςτθν εξελιγμζνθ επίβλεψθ των δικτφων αναωορικά με τθν ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχο των κρίςιμων ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων του νεροφ προβλζπουν 

τθν εγκατάςταςθ εξελιγμζνου εξοπλιςμοφ ςε επιλεγμζνα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου.  

Φο βαςικό μζςο για τθν υλοποίθςθ του εγχειριματοσ είναι θ εγκατάςταςθ οργάνων για τθ ςυνεχι 

μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ ςε κομβικά ςθμεία των υπό εξζταςθ δικτφων.  

Φα δεδομζνα των μετριςεων μποροφν να ςυλλζγονται απευκείασ μζςω τθλεμετρικϊν 

καταγραωικϊν τιμϊν (Data Loggers), τα οποία αποκθκεφουν τισ μετροφμενεσ τιμζσ και τισ 
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αποςτζλλουν πχ με θμεριςια ςυχνότθτα ςε μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων. Υτισ τιμζσ αυτζσ 

περιλαμβάνονται και ακραίεσ τιμζσ ςυναγερμοφ (thresholds), οι οποίεσ ορίηονται από τουσ 

διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ.  

Υε περίπτωςθ που παρατθρθκεί υπζρβαςθ των ςυγκεκριμζνων τιμϊν κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

άμεςθσ ειδοποίθςθσ του χειριςτι του ςυςτιματοσ ζτςι ϊςτε να απομονωκεί θ πθγι τροωοδοςίασ 

που δθμιουργεί το πρόβλθμα.  

Θ ςυμβολι των ςυγκεκριμζνων ςτακμϊν είναι κακοριςτικι για τον ζλεγχο τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου νεροφ. Θ κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ 

κακ' όλο το εικοςιτετράωρο δφναται να αποςτζλλεται ςε κεντρικό ςτακμό ελζγχου και 

επεξεργαςίασ ςθμάτων μαηί με άλλα ςτοιχεία, ϊςτε να γίνεται περαιτζρω επεξεργαςία και να 

λαμβάνονται αποωάςεισ για τθ διαχείριςθ του δικτφου ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξαςωάλιςθσ 

μόνιμα και ςε ςυνεχόμενθ βάςθ αποδεκτισ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ ςφμωωνα με τα οριηόμενα 

των Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν και προτφπων.  

 

6.4. Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ και ενεργοφ εντοπιςμοφ διαρροών 

Υφμωωνα με τα διεκνι πρότυπα, ο πλζον δόκιμοσ και αποτελεςματικόσ τρόποσ εντοπιςμοφ 

διαρροϊν ςτα δίκτυα φδρευςθσ είναι με τθ διενζργεια ενεργοφ ελζγχου διαρροϊν (active leakage 

control). Θ μζκοδοσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ πίεςθσ και ολοκλθρϊνει τισ 

προςπάκειεσ ενόσ οργανιςμοφ φδρευςθσ για τθν καταπολζμθςθ των διαρροϊν και τθν απϊλεια 

υδατικϊν πόρων. 

Φο νερό που χάνεται από τισ διαρροζσ ενόσ δικτφου πολλαπλαςιάηεται όταν δεν είναι γνωςτι θ 

φπαρξθ τθσ εκάςτοτε διαρροισ, ι όταν θ ενθμζρωςθ γίνεται με μεγάλθ χρονικι κακυςτζρθςθ. Φο 

γεγονόσ αυτό κακιςτά ςαωι τα προτεριματα ενόσ ςυςτιματοσ διαρκοφσ ελζγχου του δικτφου με 

δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ και ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ διαρροισ. 

Ρ εξοπλιςμόσ ελζγχου διαρροϊν μζςω διατάξεων ακουςτικισ καταγραωισ ςυλλαμβάνει ςε 

κακθμερινι βάςθ ιχουσ προερχόμενουσ από διαρροζσ, τουσ αναλφουν, τουσ αξιολογοφν και 

επικοινωνοφν αυτόματα με κάποιο κεντρικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ ενθμερϊνοντασ για τθν 

φπαρξθ κάποιασ διαρροισ αμζςωσ όταν αυτι εκδθλωκεί. Ρι ςτακμοί αυτοί μποροφν να είναι 

αυτόνομοι και να καλφπτουν κρίςιμα ςθμεία του δικτφου (περιςταςιακισ ι μόνιμθσ 

τοποκζτθςθσ). Ανάλογα με τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των εμωανιηόμενων διαρροϊν ςε κάκε 

περιοχι, οι ςτακμοί μποροφν να μετεγκακίςτανται ςε άλλα ςθμεία του δικτφου, όπου υπάρχει 

μεγαλφτερθ ανάγκθ. Υτο ίδιο πλαίςιο, υπάρχει ςφγχρονοσ ωορθτόσ εξοπλιςμόσ ςυςχζτιςθσ των 

διαρροϊν με βάςθ τθν απόςταςθ και το χρόνο (correlators) και ςυςκευζσ θχθτικοφ εντοπιςμοφ 

(ακουςτικά γαιόωωνα).  

Ρ ςθμειακόσ εντοπιςμόσ διαρροϊν οδθγεί αντίςτοιχα ςε ςθμειακζσ επεμβάςεισ κατά μικοσ του 

δικτφου, και περιορίηει τθν ανάγκθ για εξ’ ολοκλιρου αντικατάςταςθ αγωγϊν ι τμθμάτων του 

δικτφου φδρευςθσ. Φο γεγονόσ αυτό αυξάνει το μζςο όρο ηωισ του δικτφου, και κατ’ επζκταςθ 



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 37 

αυξάνει το μζςο όρο ηωισ των επενδφςεων τθσ Χπθρεςίασ. Υφμωωνα με τθν διεκνι βιβλιογραωία 

θ ελαχιςτοποίθςθ των ζργων αντικατάςταςθσ του δικτφου αποτελεί ίςωσ τθν πιο ςθμαντικι 

πτυχι τθσ οικονομικισ εξυγίανςθσ ενόσ παρόχου νεροφ. Άλλωςτε θ μείωςθ των διαρροϊν 

ςυνεπάγεται αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ πλαςματικισ ηιτθςθσ, και άρα οδθγεί ςε μείωςθ ι 

κακυςτζρθςθ των απαιτοφμενων ενιςχφςεων και βελτιϊςεων του δικτφου φδρευςθσ που τυχόν 

κα απαιτοφςε θ αυξθμζνθ ηιτθςθ. Σαρατείνεται δθλαδι θ ηωι των υωιςτάμενων επενδφςεων 

και υποδομϊν του δικτφου. 

Ρ ςθμειακόσ εντοπιςμόσ των διαρροϊν, και μάλιςτα με άμεςθ ειδοποίθςθ του ωορζα φδρευςθσ 

για τθν εκδιλωςθ διαρροισ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο, αποτελεί το τελευταίο αλλά πλζον 

ςθμαντικό βιμα για τθν παρακολοφκθςθ των διαρροϊν αλλά και τθν ελαχιςτοποίθςι τουσ. Ρ 

ςθμειακόσ εντοπιςμόσ υπό τθν ζννοια τθσ υπόδειξθσ του ςυγκεκριμζνου κλάδου ςτον οποίο 

υωίςταται μία παλαιά διαρροι ι εκδθλϊκθκε μία νζα, αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα 

αναωορικά με τθν ταχφτθτα επζμβαςθσ για τθν επιδιόρκωςι τθσ. 



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 38 

7. ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

7.1. Γενικά 

Θ παροφςα τεχνικι περιγραωι – μελζτθ ςτοχεφει ςτθ ςφγκλιςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου, τον 

ζλεγχο – περιοριςμό διαρροϊν και τθ βελτίωςθ τθσ επάρκειασ και τθσ ποιότθτασ του νεροφ. Θ εν 

λόγω πράξθ προβλζπει τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ τθλεμετρίασ και εξοπλιςμοφ 

μζτρθςθσ και τθλεδιαχείριςθσ τθσ ποςότθτασ και τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου νεροφ, 

εξοπλιςμοφ ενεργοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν και εξοπλιςμοφ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

Ρ τφποσ των επιλεγμζνων ςτακμϊν ελζγχου και του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί 

παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

 Θ παρακολοφκθςθ όλων των κριςίμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά και άλλεσ κρίςιμεσ παραμζτρουσ) ςτισ βαςικζσ υποδομζσ του δικτφου 

μζςω τθσ εγκατάςταςθσ Φοπικϊν Υτακμϊν Ελζγχου (Φ.Υ.Ε.) κα δθμιουργιςει ζνα 

υπόβακρο παρακολοφκθςθσ των απωλειϊν του δικτφου, κα δϊςει τα απαραίτθτα 

δεδομζνα για τον υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου, κα οδθγιςει ςτθν αποδοτικότερθ 

λειτουργία του δικτφου μειϊνοντασ δραςτικά το καταςπαταλοφμενο νερό και το κόςτοσ 

λειτουργίασ των γεωτριςεων και των αντλιοςταςίων, ενϊ κα παρζχει ςτθν Χπθρεςία τθ  

δυνατότθτα τθσ απολφμανςθσ αλλά και τθσ  παρακολοφκθςθσ των βαςικϊν δεικτϊν 

ποιότθτασ ςε πραγματικό χρόνο.  

 Θ εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςτο εςωτερικό δίκτυο με τθ δθμιουργία Υτακμϊν 

Διαχείριςθσ Σίεςθσ (Υ.Δ.Σ.) κα δθμιουργιςει ζνα νζο υπόβακρο παρακολοφκθςθσ και 

δραςτικισ μείωςθσ των απωλειϊν του εςωτερικοφ δικτφου μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ 

ςφμωωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του δικτφου και κα δϊςει τα απαραίτθτα δεδομζνα 

για τον υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου αλλά και των τοπικϊν απωλειϊν ςε κάκε μία 

από τισ  τοπικζσ Μοινότθτεσ.  Θ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςε ζνα δίκτυο φδρευςθσ επιωζρει 

μείωςθ των διαρροϊν λόγω μείωςθσ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ και άρα ελαχιςτοποίθςθ των 

αςτοχιϊν και κραφςεϊν. Σαράλλθλα, μειϊνεται ςθμαντικά το ωαινόμενο τθσ κόπωςθσ 

των ςωλθνϊςεων, που οωείλεται ςτισ μεγάλεσ διαωορζσ πιζςεων κατά τθ λειτουργία. 

Φζλοσ το επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ κα αυξθκεί ςθμαντικά μιασ και 

με το ςφςτθμα αυτό κα επζλκει ςθμαντικι βελτιςτοποίθςθ ςτθν ποιότθτα και τθν 

ποςότθτα του φδατοσ ενϊ κα προςτατεφεται άμεςα θ δθμόςια και ιδιωτικι περιουςία 

κακϊσ κάκε πικανι διαρροι κα εντοπίηεται και κα επιδιορκϊνεται άμεςα.   

 Θ παρακολοφκθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτο εςωτερικό δίκτυο με τθ 

δθμιουργία Φοπικϊν Υτακμϊν Ελζγχου Σοιότθτασ (Φ.Υ.Ε.Σ.) κα δθμιουργιςει ζνα νζο 

υπόβακρο παρακολοφκθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του παρεχόμενου νεροφ του 

εςωτερικοφ δικτφου και κα δϊςει τα απαραίτθτα δεδομζνα για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 

ςε κρίςιμα ςθμεία του δικτφου. Θ εγκατάςταςθ των τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου Σοιότθτασ 

κα προςδϊςει τισ πλθροωορίεσ εκείνεσ που πικανϊσ να υποδείξουν τθν ανεπάρκεια του 

επιπζδου χλωρίωςθσ και παρακολοφκθςθσ ςτισ υποδομζσ του δικτφου με άμεςο τρόπο.  
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 Σρομικεια Φορθτϊν Υτακμϊν Ελζγχου Διαρροϊν (Φ.Υ.Ε.), για το ενεργό εντοπιςμό 

διαρροϊν με χριςθ ακουςτικϊν γαιοωϊνων, διατάξεων ακουςτικισ καταγραωισ 

διαρροϊν με επικοινωνιακι διάταξθ και ψθωιακϊν ςυςχετιςτϊν. 

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ Μεντρικοφ Υτακμοφ Ελζγχου (Μ.Υ.Ε.) και εποπτείασ του 

ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Υτον κεντρικό ςτακμό ελζγχου κα αναπτυχκεί ςφςτθμα 

εξυπθρετθτϊν ςτο οποίο κα εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ εωαρμογζσ και τα 

απαραίτθτα λογιςμικά ελζγχου και διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ επικοινωνιϊν, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει 

το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ, αλλά και κα επιτθρεί 

το επικοινωνιακό δίκτυο για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία του. 

Θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και τεχνολογιϊν όπωσ αυτζσ που αναωζρκθκαν 

προθγοφμενα για τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και τθν εξαςωάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

επάρκειασ και ποιότθτασ του παρεχόμενου νεροφ κα επιτρζψει ςτθν Χπθρεςία τθ χάραξθ μίασ 

ορκολογικισ πολιτικισ διαχείριςθσ των υωιςταμζνων υποδομϊν του, ενϊ κα είναι ςε κζςθ να 

παρζχει ςτουσ Δθμότεσ υψθλότερο επίπεδο υπθρεςιϊν.  

 

7.2. Αναλυτικι περιγραφι τθσ εν λόγω πράξθσ 

Ξε τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία εξοπλιςμοφ απομακρυςμζνου ελζγχου 

και διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου Ξεγαλόπολθσ κα δθμιουργθκεί ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων. Φο ςφςτθμα περιλαμβάνει ζναν (1) 

Μεντρικό Υτακμό Ελζγχου (ΜΥΕ) ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί ςε υωιςτάμενο ςτεγαςμζνο χϊρο 

γραωείων. Φο ςφςτθμα κα ςυλλζγει και κα επεξεργάηεται δεδομζνα από τουσ Φοπικοφσ Υτακμοφσ 

Ελζγχου (Φ.Υ.Ε.), τουσ Υτακμοφσ Διαχείριςθσ Σίεςθσ (Υ.Δ.Σ.), τουσ Φοπικοφσ Υτακμοφσ Ελζγχου 

Σοιότθτασ (Φ.Υ.Ε.Σ.) και από τα καταγραωικϊν κορφβου των Φορθτϊν Υτακμϊν Ελζγχου 

Διαρροϊν (Φ.Υ.Ε.). Ρι επιδιωκόμενοι ςτόχοι τθσ Χπθρεςίασ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ του 

περιγραωόμενου  ςυςτιματοσ είναι: 

 Οα εγκαταςτιςει αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα μζτρθςθσ για τθν καταγραωι του 

ςυνόλου των μετροφμενων τιμϊν ςτάκμθσ, παροχισ, πίεςθσ κλπ ςε 24ϊρθ βάςθ  

 να εξαςωαλίςει τθν τθλεμετάδοςθ των δεδομζνων και τον  τθλεχειριςμό των ςυςτθμάτων 

με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και τθν αυτόματθ ρφκμιςι τουσ 

ανάλογα με τισ καταςτάςεισ που ιςχφουν κάκε ωορά   

 Οα εωαρμόςει τισ διεκνϊσ αποδεκτζσ πρακτικζσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ του 

νεροφ μζςω ολοκλθρωμζνων και αυτόματων ςυςτθμάτων χλωρίωςθσ ςτισ δεξαμενζσ του 

δικτφου και εςωτερικοφσ ςτακμοφσ παρακολοφκθςθσ ςφμωωνα με τα οριηόμενα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ρδθγίασ 98/83/ΕΜ ςχετικά με τθν ποιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, 

όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό μασ δίκαιο με τθν ΜΧΑ Χ2/2600/2001. 
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 Οα διαχειριςτεί με ςφγχρονο τρόπο τθν πίεςθ των εςωτερικϊν δικτφων μζςω τθσ 

εξελιγμζνθσ διαχείριςθσ πίεςθσ και τθσ ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ και τθσ 

παροχισ.  

 Οα διαςωαλίςει τθν αναγνϊριςθ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν διαωοροποιιςεων του 

παρεχόμενου νεροφ προσ κατανάλωςθ, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ και τθ λιψθ 

μζτρων για τθν προςταςία των υδρευόμενων πολιτϊν. 

 Οα αξιολογιςει τθν υλοποίθςθ και επάρκεια των μεκοδολογικϊν προτφπων ςε 

ανταπόκριςθ με τισ τοπικζσ ανάγκεσ και τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ. 

 Οα εγκαταςτιςει ζναν υποςτθρικτικό μθχανιςμό για τθν διαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ του 

νεροφ με ταυτόχρονθ ανάπτυξθ του αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ καταναλωτζσ και 

αποτζλεςμα τθ μεγιςτοποίθςθ του ςεβαςμοφ ςτο πολφτιμο αγακό αλλά και ςτουσ ωορείσ 

διαχείριςθσ του. 

 Οα εντοπίηει άμεςα και με απόλυτθ ακρίβεια τθν φπαρξθ διαρροϊν ςτο δίκτυο και να 

ελαχιςτοποιιςει το χρόνο απόκριςθσ και τθν ποςότθτα του διαρρζοντοσ νεροφ. 

 Οα παρακολουκιςει τα κρίςιμα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του παρεχόμενου νεροφ ςτο 

εςωτερικό δίκτυο. 

Ειδικότερα κα επιτθροφνται ςυνεχϊσ και κα αποςτζλλονται ςτον Μεντρικό Υτακμό από τουσ 

απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ τα εξισ δεδομζνα: 

 Υτάκμεσ και παροχζσ δεξαμενϊν, 

 Σιζςεισ και Σαροχζσ αγωγϊν ςε αντλιοςτάςια, γεωτριςεισ και εςωτερικά ςθμεία του 

δικτφου,  

 Σαροχζσ ςε πθγζσ του δικτφου,  

 Σοιοτικά χαρακτθριςτικά νεροφ ςτισ δεξαμενζσ του δικτφου και ςε ςθμεία του εςωτερικοφ 

δικτφου,  

 Θλεκτρικά μεγζκθ ενεργϊν ςτοιχείων (αντλίεσ), 

 Ματαςτάςεισ λειτουργίασ ενεργϊν ςτοιχείων (ON-OFF, βλάβεσ κερμικϊν, διακοπζσ 

ρεφματοσ κτλ), 

 Ενδείξεισ διαρροϊν ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία του δικτφου  

Σαρακάτω παρουςιάηονται τα υποςυςτιματα τα οποία ςτο ςφνολό τουσ αλλθλεπιδροφν για τθ 

δθμιουργία ενόσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου: 

 Φο πρϊτο υποςφςτθμα είναι αυτό που αναλαμβάνει ςε τοπικό επίπεδο κάκε τοπικοφ  

ςτακμοφ, τθν επιτιρθςθ και τθν ορκι λειτουργία αυτοφ με τθ χριςθ των απαραίτθτων 

οργάνων μζτρθςθσ και ελζγχου (αιςκθτιρια, μετρθτζσ, κτλ.), κακϊσ και τθν 

προγραμματιηόμενθ μονάδα ελζγχου ι το τθλεμετρικό καταγραωικό τθσ εγκατάςταςθσ. 
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 Φο δεφτερο υποςφςτθμα είναι αυτό που αναλαμβάνει ςε κεντρικό πλζον επίπεδο τθ 

διαχείριςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ πλθροωορίασ από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ και 

μζςω τθσ κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ, τθν παράκεςθ του ςυνόλου των πλθροωοριϊν ςτουσ 

τελικοφσ χριςτεσ μζςω τθσ εωαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου. 

 Φζλοσ το τρίτο υποςφςτθμα είναι το επικοινωνιακό δίκτυο το οποίο αποτελεί το μζςο 

μεταωοράσ και ανταλλαγισ δεδομζνων και πλθροωοριϊν μεταξφ των δφο προθγοφμενων 

υποςυςτθμάτων, αποτελεί δθλαδι τθ γζωυρα διαςφνδεςθσ των δφο επιπζδων ελζγχου, 

του τοπικοφ και του εποπτικοφ. 

Ειδικότερα θ εν λόγω προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

 Φο ςχεδιαςμό του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου το οποίο αποτελείται από τον 

Μεντρικό Υτακμό, τουσ Υτακμοφσ Ελζγχου ι Διαχείριςθσ όλων των τφπων, το 

επικοινωνιακό δίκτυο και τον Φορθτό εξοπλιςμό ελζγχου διαρροϊν. 

 Φθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων οργάνων, αιςκθτθρίων και 

ςτοιχείων για τθ ςυλλογι δεδομζνων και παραμζτρων λειτουργίασ και τθν ορκι 

λειτουργία των απομακρυςμζνων τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου, κακϊσ επίςθσ και τθσ 

προγραμματιηόμενθσ μονάδασ ελζγχου ι του τθλεμετρικοφ καταγραωικοφ του κάκε 

ςτακμοφ. 

 Φθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ του κεντρικοφ 

ςτακμοφ εποπτείασ και ελζγχου που περιλαμβάνει τουσ κφριουσ διακομιςτζσ του 

ςυςτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. 

 Φθν προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ για τθ 

δθμιουργία τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, που περιλαμβάνει τουσ διαχειριςτζσ και 

διαμορωωτζσ επικοινωνίασ, τουσ απαραίτθτουσ ιςτοφσ, κεραίεσ και καλϊδια, κακϊσ 

επίςθσ και τθν απαραίτθτθ αντικεραυνικι προςταςία. 

 Φο ςφνολο των εργαςιϊν όπου αυτζσ απαιτοφνται για τθν παροχι ιςχφοσ ςε πίνακεσ 

ελζγχου, τθ διαςφνδεςθ νζων και υωιςτάμενων πινάκων, τισ καλωδιϊςεισ οργάνων και 

αιςκθτθρίων, τθν αντικεραυνικι προςταςία του εξοπλιςμοφ, τθν ορκι γείωςθ του προσ 

εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, τθν καταςκευι ωρεατίων και λοιπϊν οικοδομικϊν εργαςιϊν 

όπου απαιτθκοφν για τθν εγκατάςταςθ μετρθτϊν παροχισ και λοιπϊν ςτοιχείων, κακϊσ 

επίςθσ και των απαραίτθτων υδραυλικϊν εργαςιϊν.  

 Φον προγραμματιςμό και τθν ανάπτυξθ των εωαρμογϊν ελζγχου και εποπτείασ τόςο των 

απομακρυςμζνων ςτακμϊν, όςο και του κεντρικοφ ςτακμοφ και του δικτφου 

επικοινωνιϊν. 

 Φθν παράδοςθ τθσ πλιρουσ τεκμθρίωςθσ, των τεχνικϊν ωυλλαδίων και θλεκτρολογικϊν 

ςχεδίων του ςυνολικά εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ ςτο νζο ςφςτθμα. 
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 Φθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ και τθν εγγφθςθ ορκισ 

λειτουργίασ αυτοφ. 

 Φο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ελζγχου κα παραδοκεί ςε πλιρθ αποδοτικι και αξιόπιςτθ 

λειτουργία ωσ λφςθ με το κλειδί ςτο χζρι (turn key solution), για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ. 

 

7.3. Χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ 

Φο ςφνολο των προγραμματιηόμενων μονάδων ελζγχου οι οποίεσ κα εγκαταςτακοφν ςτισ 

υποδομζσ του εξωτερικοφ δικτφου (δεξαμενζσ, αντλιοςτάςια και γεωτριςεισ) κα είναι ιδίου 

τφπου και ςειράσ για το ςφνολο των ςτακμϊν, προκειμζνου να υπάρχει θ δυνατότθτα 

εναλλαξιμότθτασ αλλά και ενιαίασ διαχείριςθσ των ανταλλακτικϊν. Επίςθσ κα πρζπει να 

διακζτουν τθ δυνατότθτα προςκαωαίρεςθσ καρτϊν για τθν προςκικθ μελλοντικά νζων ςτοιχείων 

ελζγχου, αλλά και κατάλλθλεσ κφρεσ για προγραμματιςμό και επικοινωνία με τον επικοινωνιακό 

εξοπλιςμό. 

Φο ςφνολο των καταγραωικϊν τιμϊν και των διατάξεων εξελιγμζνθσ διαχείριςθσ πίεςθσ οι οποίεσ 

κα εγκαταςτακοφν ςτισ πθγζσ και τισ υποδομζσ του εςωτερικοφ δικτφου (ςθμεία μζτρθςθσ 

ποιότθτασ και ςθμεία διαχείριςθσ πίεςθσ) κα είναι ιδίου τφπου και ςειράσ για το ςφνολο των 

ομοειδϊν ςτακμϊν, προκειμζνου να υπάρχει θ δυνατότθτα εναλλαξιμότθτασ αλλά και ενιαίασ 

διαχείριςθσ των ανταλλακτικϊν.  

Φο ςφνολο των αιςκθτθρίων και οργάνων τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ 

προμικειασ κα διακζτουν ικανοποιθτικό βακμό προςταςίασ από τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ, 

δεδομζνθσ τθσ ιδιαιτερότθτασ του κλίματοσ τθσ περιοχισ και να χρθςιμοποιοφν αναλογικά 

ςιματα εξόδου/ οδιγθςθσ 0-10V ι 4-20mA ι ψθωιακζσ εξόδουσ.  

Φα υπολογιςτικά ςυςτιματα τα οποία κα εγκαταςτακοφν κα πρζπει να διαςωαλίηουν επάρκεια 

ανταλλακτικϊν, αλλά και δυνατότθτεσ αναβάκμιςθσ. Φα λογιςμικά τα οποία κα τα ςυνοδεφουν 

κα πρζπει να είναι τελευταίασ γενιάσ με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ για μελλοντικζσ αναβακμίςεισ και 

αναβακμίςεισ αςωαλείασ. 

Για τθν επίτευξθ του επικοινωνιακοφ δικτφου λόγω τθσ μορωολογίασ τθσ περιοχισ, αλλά και λόγω 

των πολφ μεγάλων αποςτάςεων οι οποίεσ πρζπει να καλυωκοφν, κα χρθςιμοποιθκεί θ λφςθ τθσ 

επικοινωνίασ βαςιςμζνθσ ςε δίκτυα κινθτισ τθλεωωνίασ (3G/GPRS) ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν. 

 

7.4. Κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου 

Ρ κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου και εποπτείασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κα εγκαταςτακεί ςε 

υωιςτάμενο ςτεγαςμζνο χϊρο γραωείων. Υτον κεντρικό ςτακμό ελζγχου κα αναπτυχκεί ςφςτθμα 

εξυπθρετθτϊν (server) ςτο οποίο κα εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ εωαρμογζσ. Επίςθσ κα 
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πρζπει να υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ επικοινωνιϊν, ο οποίοσ κα 

ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ, αλλά και κα 

επιτθρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία του. Ειδικότερα ο 

κεντρικόσ ςτακμόσ ελζγχου κα αποτελείται από τα ακόλουκα: 

 Ζναν (1) κεντρικό εξυπθρετθτι (server) τθσ εωαρμογισ εποπτείασ και ελζγχου, με οκόνθ 

και παρελκόμενα 

 Ζνα (1) Rack που κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ 

 Δφο (2) οκόνεσ εποπτικισ παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ 

 Ξία (1) μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ (UPS) για τθν προςταςία του προαναωερκζντοσ 

εξοπλιςμοφ 

 Επικοινωνιακό εξοπλιςμό με  κεραίεσ και παρελκόμενο εξοπλιςμό 

 Φθν εωαρμογι τθλεελζγχου τθλεχειριςμοφ και εποπτικοφ ελζγχου (SCADA) 

 Φο λογιςμικό τθλεμετρικϊν καταγραωικϊν (Data Loggers) 

 Φο λογιςμικό ενςωμάτωςθσ όλων των ςτακμϊν ςε ενιαίο ςφςτθμα απεικόνιςθσ 

 Φο λογιςμικό διαχείριςθσ ποιότθτασ εςωτερικοφ δικτφου 

 Φο λογιςμικό υπολογιςμοφ του υδατικοφ ιςοηυγίου 

 Φο λογιςμικό εντοπιςμοφ διαρροϊν και  

 Φθ βάςθ δεδομζνων για τθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων πλθροωοριϊν, τον 

επικοινωνιακό εξοπλιςμό και τα απαραίτθτα παρελκόμενα (software και hardware).  

Φο λογιςμικό SCADA κα χρθςιμοποιείται για τθν εποπτικι παρακολοφκθςθ και τον τθλεχειριςμό 

των εγκαταςτάςεων, κακϊσ και για τθ ςυλλογι δεδομζνων από αυτοφσ. Φο λογιςμικό SCADA κα 

είναι το βαςικό εργαλείο παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του δικτφου φδρευςθσ και 

διενζργειασ επεμβάςεων από τουσ χειριςτζσ.  

To SCADA κα παρουςιάηει τα δεδομζνα ςε γραωικζσ οκόνεσ ςχεδιαςμζνεσ και διαμορωωμζνεσ 

κατάλλθλα για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου. Φα ςυλλεγόμενα δεδομζνα κα καταγράωονται ςε 

τακτικι βάςθ ςτουσ ςκλθροφσ δίςκουσ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Αναλογικζσ τιμζσ οι 

οποίεσ υπερβαίνουν τα επικυμθτά όρια κα εμωανίηονται χρωματιςμζνεσ αντίςτοιχα (πχ κόκκινο ι 

κίτρινο) με τθ μορωι ςυναγερμοφ, ςυνοδευόμενεσ από τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τον 

απομακρυςμζνο ςτακμό ςτον οποίο εμωανίςτθκαν. Φο ςφνολο των ςυλλεγόμενων τιμϊν κα 

εμωανίηεται υπό τθ μορωι διαγραμμάτων και πινάκων για τθν παρακολοφκθςθ και τθ 

δθμιουργία αναωορϊν. 
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Θ εωαρμογι κα είναι διαβακμιςμζνθ ςε διαωορετικά επίπεδα αρμοδιοτιτων για κάκε ομάδα 

χειριςτϊν – χρθςτϊν, τα οποία κα γίνονται αντιλθπτά με τθ χριςθ κατάλλθλου username και 

κωδικοφ. Μάκε χειριςτισ αναλόγωσ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ που του αντιςτοιχοφν κα 

μπορεί με τθ χριςθ mouse να εναλλάςςεται μεταξφ των γραωικϊν οκονϊν του ςυςτιματοσ και 

να παρακολουκεί ι και να επεμβαίνει ςτθν λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ ι 

μεμονωμζνων ςτακμϊν αλλάηοντασ διάωορεσ λειτουργικζσ παραμζτρουσ. 

Θ αρχικι οκόνθ του SCADA κα εμωανίηει το ςφνολο των απομακρυςμζνων ςτακμϊν 

κατανεμθμζνων όπωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα ςε κατάλλθλο τοπογραωικό ςχζδιο, όπου κα 

εμωανίηονται οι κφριοι αγωγοί τροωοδοςίασ και καταναλϊςεων, ενϊ με αντίςτοιχθ χρωματικι 

αναπαράςταςθ κα εμωανίηεται θ κατάςταςθ του κάκε ςτακμοφ (π.χ. πράςινο κανονικι 

λειτουργία, κόκκινο απϊλεια επικοινωνίασ, πορτοκαλί βλάβθ ςτακμοφ κτλ). 

Για κάκε τοπικό ςτακμό ελζγχου και εποπτείασ κα υπάρχει ξεχωριςτι εικόνα θ οποία κα 

εμωανίηεται με χριςθ του mouse, και θ οποία κα εμωανίηει το ςφνολο των ελεγχόμενων 

ςτοιχείων του ςτακμοφ με τθν αντίςτοιχθ κατάςταςι τουσ. Επίςθσ ςε πίνακα κα εμωανίηεται το 

ςφνολο των μθνυμάτων – ςωαλμάτων του ςτακμοφ, κακϊσ επίςθσ κα υπάρχουν τα απαραίτθτα 

διαγράμματα των αναλογικά μετροφμενων μεγεκϊν. Από αυτι τθν εικόνα οι χειριςτζσ με τθν 

απαραίτθτθ εξουςιοδότθςθ κα μποροφν να ρυκμίηουν τισ διάωορεσ παραμζτρουσ λειτουργίασ 

του ςτακμοφ. 

Φο ςφνολο των προσ ζλεγχο ςτοιχείων των απομακρυςμζνων ςτακμϊν κα εμωανίηονται με 

ςφμβολα ι εικόνεσ τα οποία κα παραπζμπουν όςο το δυνατό πιο κοντά ςτο πραγματικό ςτοιχείο 

και μζςω μεταβαλλόμενων χρωμάτων κα απεικονίηεται θ κατάςταςι τουσ (λειτουργία, βλάβθ, 

κτλ). 

Φο λογιςμικό SCADA κα πρζπει να λειτουργεί ςε πλατωόρμα λειτουργικοφ Windows ι αντίςτοιχθ, 

να ςυνεργάηεται με άλλεσ εωαρμογζσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων και ςτοιχείων (πχ MS-Office, 

ERP κτλ) και να υποςτθρίηει πλθκϊρα οδθγϊν (drivers) επικοινωνίασ με τα περιςςότερα PLCs τθσ 

αγοράσ. Επίςθσ κα πρζπει να είναι εφκολθ θ εκμάκθςθ του προγράμματοσ SCADA ϊςτε ακόμθ 

και ο μθ ζμπειροσ χριςτθσ μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα να γνωρίηει όλα τα βαςικά 

ςτοιχεία λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται και το ςφνολο τθσ εωαρμογισ 

να είναι αναπτυγμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ κα πρζπει να είναι παρακυρικοφ τφπου 

προκειμζνου να γίνεται πιο εφκολθ θ μετάβαςθ μεταξφ των διαωόρων εικόνων και λειτουργιϊν  

του ςυςτιματοσ. 

 

7.5. Τοπικοί ςτακμοί ελζγχου (Τ.Σ.Ε.) 

Υτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου (Φ.Υ.Ε.) κα τοποκετθκεί εξοπλιςμόσ για τθν παρακολοφκθςθ 

των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, ςτάκμθ, ποιότθτα, κατανάλωςθ και ενζργεια) οι 

οποίεσ κα παρακολουκοφνται αςφρματα από τον Μεντρικό Υτακμό Ελζγχου (Μ.Υ.Ε.). Υτουσ 

ςτακμοφσ αυτοφσ κα εγκαταςτακεί ο ακόλουκοσ εξοπλιςμόσ: 
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 Ερμάρια/ Pillar εγκατάςταςθσ θλ/ κου εξοπλιςμοφ  

 Θλεκτρικοί πίνακεσ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ  

 Σίνακεσ αυτοματιςμοφ με DC UPS, αντικεραυνικι προςταςία και παρελκόμενο 

θλεκτρολογικό εξοπλιςμό 

 Σρογραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ με τισ απαραίτθτεσ κάρτεσ ψθωιακϊν και 

αναλογικϊν ειςόδων και εξόδων, μονάδα τροωοδοςίασ, CPU, μπαταρίεσ και παρελκόμενο 

εξοπλιςμό 

 Επικοινωνιακό εξοπλιςμό με  κεραίεσ και παρελκόμενο εξοπλιςμό 

 Αιςκθτιρα μζτρθςθσ ςτάκμθσ νεροφ με αναλογικι ζξοδο 4-20mA (ςτισ δεξαμενζσ του 

δικτφου), 

 Αιςκθτιρα μζτρθςθσ πίεςθσ κατακλιπτικοφ αγωγοφ με αναλογικι ζξοδο 4-20mA (ςτα 

αντλιοςτάςια και τισ γεωτριςεισ του δικτφου), 

 Ξετρθτζσ παροχισ  (θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα ωλαντηωτά ι βυκιηόμενου 

ςτελζχουσ και ωλαντηωτά υδρόμετρα) με ζξοδο επικοινωνίασ, 

 Ξονάδεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ - ρυκμιςτζσ ςτροωϊν (ςτα αντλιοςτάςια και τισ 

γεωτριςεισ του δικτφου), 

 Νογιςμικό ελζγχου και λειτουργίασ ςτακμοφ, 

 Διακόπτεσ ροισ,  

 Ανιχνευτζσ κίνθςθσ/ ζλεγχοσ ειςόδουσ ςτο χϊρο,  

 Ξετρθτζσ ενεργειακϊν παραμζτρων,  

 Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (ςτισ δεξαμενζσ του δικτφου 

που δεν υπάρχει παροχι ΔΕΘ), 

 Υυςτιματα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ νεροφ και αυτόματθσ χλωρίωςθσ (ςε δεξαμενζσ 

του δικτφου) και 

 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ και Θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ  

 

7.6. Στακμοί Διαχείριςθσ Ρίεςθσ (Σ.Δ.Ρ.) 

Υτουσ ςτακμοφσ διαχείριςθσ πίεςθσ κα τοποκετθκεί εξοπλιςμόσ για τθν εξελιγμζνθ διαχείριςθ 

πίεςθσ και τθν παρακολοφκθςθ των παραμζτρων (παροχι, πίεςθ) από τον Μεντρικό Υτακμό 
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Ελζγχου (Μ.Υ.Ε.) ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ του δικτφου. Υτουσ ςτακμοφσ αυτοφσ κα εγκαταςτακεί ο 

ακόλουκοσ εξοπλιςμόσ:  

 Φθλεμετρικά καταγραωικά (Data Logger) με ενςωματωμζνα αιςκθτιρια μζτρθςθσ πίεςθσ, 

και επικοινωνιακό εξοπλιςμό, 

 Διατάξεισ παραγωγισ ενζργειασ εντόσ ωρεατίου (υδροτουρμπίνεσ), 

 Ξετρθτζσ παροχισ με παλμοδοτικι ζξοδο,  

 Αυτόματεσ Σιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ (PRV) για τθ διαχείριςθ πίεςθσ,  

 Θλεκτρονικζσ διατάξεισ ελζγχου πιεηοκραυςτικϊν δικλείδων ςφμωωνα με τθ ηιτθςθ  

 Χδραυλικόσ εξοπλιςμόσ  

 Φρεάτια εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και 

 Σαρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ εγκατάςταςθσ  

 

7.7. Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου Ροιότθτασ  

Υτουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου ποιότθτασ κα τοποκετθκεί εξοπλιςμόσ για τθν 

παρακολοφκθςθ των ποιοτικϊν παραμζτρων και τθσ πίεςθσ από τον Μεντρικό Υτακμό Ελζγχου 

(Μ.Υ.Ε.) ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ του δικτφου. Υτουσ ςτακμοφσ αυτοφσ κα εγκαταςτακεί ο 

ακόλουκοσ εξοπλιςμόσ:  

 Ερμάρια/ Pillar εγκατάςταςθσ θλ/ κου εξοπλιςμοφ  

 Θλεκτρονικζσ διατάξεισ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 

ωρεατίου με τθλεμετρικά καταγραωικά με εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 

εξοπλιςμό 

 Χδραυλικόσ εξοπλιςμόσ και 

 Σαρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ εγκατάςταςθσ  

 

7.8. Φορθτοί Στακμοί Ελζγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.) 

Ρι ωορθτοί ςτακμοί ελζγχου διαρροϊν (Φ.Υ.Ε.) περιλαμβάνουν κατάλλθλο εξοπλιςμό ο οποίοσ 

είναι απαραίτθτοσ για για τθν επιςκόπθςθ αγωγϊν και το ςθμειακό εντοπιςμό των διαρροϊν. Ρ 

εξοπλιςμόσ αυτόσ απαρτίηεται από :  

 Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν 
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 Διάταξθ ψθωιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν και  

 Φθλεμετρικζσ διατάξεισ ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακι διάταξθ  
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8. ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ/ ΜΗ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ  

8.1. Εργαςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται 

Υτθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια/ εγκατάςταςθ, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ όπωσ αυτζσ 

αναλυτικά περιγράωονται ςτισ προδιαγραωζσ που ακολουκοφν ςτα λοιπά δθμοπρατοφμενα 

τεφχθ: 

 Νεπτομερισ ςχεδίαςθ όλου του ςυςτιματοσ  

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ των τοπικϊν ςτακμϊν όλων των τφπων  

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ) και 

των λογιςμικϊν του ΜΥΕ  

 Σρομικεια του ωορθτοφ εξοπλιςμοφ διαρροϊν 

 Σλιρεσ λογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ για τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ και λογιςμικό 

τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου που κα επιτρζπει τθν λειτουργικι διαςφνδεςθ τουσ.  

 Ρλοκλθρωμζνθ ςφνδεςθ των τοπικϊν ςτακμϊν και με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ, 

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν. 

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των τοπικϊν ςτακμϊν, κακϊσ 

και των καλωδιϊςεων και τθσ προςταςίασ από υπερωορτίςεισ όπωσ περιγράωεται ςτα 

αντίςτοιχα κεωάλαια για τθν παροφςα ωάςθ του ζργου τόςο για τθν ςφνδεςθ μεταξφ των 

διαωόρων υπό προμικεια υλικϊν οργάνων και εξοπλιςμοφ. 

 Σρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των οργάνων μζτρθςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν εν 

λόγω πράξθ (πιεςόμετρα, μετρθτζσ παροχισ, μετρθτζσ κατανάλωςθσ, μετρθτζσ ποιότθτασ 

κλπ.).  

 Ξετατροπζσ ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, όπου απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ του 

ζργου που αναωζρεται ςτθν ςυνζχεια ςε ζνα ενιαίο ολοκλθρωμζνο ςφνολο.  

 Εργοςταςιακζσ δοκιμζσ αποδοχισ και δοκιμζσ αποδοχισ επί τόπου του ζργου  

 Δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ  

 Σαράδοςθ ςχεδίων/  εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ  

 Σαράδοςθ τεκμθρίωςθσ  

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ, ςτισ λειτουργίεσ, τθν υποςτιριξθ 

και τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ  
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 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

 

8.2. Εργαςίεσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται 

Υτθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια/ εγκατάςταςθ, δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ οι 

οποίεσ είναι αρμοδιότατα τθσ Χπθρεςίασ και οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνεννόθςθ με 

τον ανάδοχο: 

 Σρομικεια ςυμβολαίου με εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεωωνίασ για τισ 

κάρτεσ SIM των τοπικϊν ςτακμϊν που θ επικοινωνία γίνεται μζςω δικτφου κινθτισ 

τθλεωωνίασ  (ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ ςυμβουλευτικζσ του υπθρεςίεσ για το είδοσ του 

ςυμβολαίου).  

 Διακοπζσ υδροδότθςθσ και ενθμζρωςθ καταναλωτϊν εαν και όπου απαιτθκεί για τθν 

υλοποίθςθ των εργαςιϊν ςτισ κζςεισ των τοπικϊν ςτακμϊν. 

 Νιψθ ειδικϊν αδειϊν για διακοπι κυκλοωορίασ, είςοδο ςε ιδιωτικό χϊρο κλπ. Αν και 

όπου απαιτθκεί. 

 Εξαςωάλιςθ μόνιμθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν απρόςκοπτθ τροωοδοςία των 

ςυςτθμάτων ςτα ςθμεία που υπάρχει ιδθ διαςφνδεςθ με το δίκτυο θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
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9. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

9.1. Γενικά 

Ρ Διμοσ Ξεγαλόπολθσ, μζςω τθσ ςχετικισ πράξθσ, κα προχωριςει άμεςα ςτθ ριηικι 

αντιμετϊπιςθ των  προβλθμάτων που αναωζρκθκαν ανωτζρω και  άπτονται ςτο πεδίο ευκυνϊν 

του και όπου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεϊςεισ και βαςικοί ςτόχοι: 

 να εξαςωαλίηει τισ ποςότθτεσ εκείνεσ νεροφ που είναι ανά πάςα ςτιγµι ικανζσ να 

καλφπτουν το ηθτοφμενο επίπεδο κατανάλωςθσ, υπολογίηοντασ και τθ μεγάλθ αφξθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ τουσ κερινοφσ μινεσ ι τισ περιόδουσ αιχμισ,  

 να παρζχει τθν αδιάκοπθ τροωοδοςία νεροφ, που ικανοποιεί τισ προβλεπόμενεσ 

προδιαγραωζσ ποιότθτασ, µζςα από ζνα δίκτυο διανοµισ και υπό τθν απαραίτθτθ πίεςθ 

που επιτρζπει τθν τροωοδοςία και των υψθλότερων κατοικιϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ, 

 να διαςωαλίηει τον απαιτοφμενο ζλεγχο Σοιότθτασ του παραγόμενου και καταναλϊμενου 

νεροφ, 

 Οα μειϊςει δραςτικά τα λειτουργικά τθσ ζξοδα μζςω τθσ ορκολογικότερθσ διαχείριςθσ 

του δικτφου και εξοπλιςμοφ,  

 να εξυπθρετεί τουσ καταναλωτζσ άµεςα και αποτελεςµατικά, 

 να ελαχιςτοποιιςει τθν ποςότθτα του καταςπαταλοφμενου νεροφ που διαρρζει,  

 να μπορζςει να υιοκετιςει μια δικαιότερθ τιμολογιακι πολιτικι βαςιςμζνθ ςε 

πραγματικά ςτοιχεία,  

 να ςχεδιάηει τθν µελλοντικι ανάπτυξθ του ςυςτιµατοσ και 

 να εξαςωαλίηει τα παραπάνω µε τον πλζον οικονοµικό τρόπο και χωρίσ καμία επιβάρυνςθ 

των καταναλωτϊν κακϊσ θ εν λόγω πράξθ περιλαμβάνει εξοπλιςμό που το κόςτοσ 

απόκτθςισ του δε κα μετακυλθκεί ςτουσ χριςτεσ του δικτφου (τελικοφσ καταναλωτζσ). 

Υυμπεραςματικά, θ πράξθ βρίςκεται ςε ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με το ςφνολο των 

παρακάτω κατθγοριϊν ενεργειϊν: 

 Ξε τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων ςτθν παροφςα δράςεων αναμζνεται θ εφρυκμθ 

λειτουργία των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ του Διμου Ξεγαλόπολθσ 

με ςτόχο τθ μείωςθ των υωιςτάμενων απωλειϊν ςε ποςοςτό 65% του υωιςτάμενου και 

προοπτικι με τθν πραγματοποίθςθ όλων των παρεμβάςεων και τροποποιιςεων ςτθν 

λειτουργία του δικτφου που υποδειχκοφν από το ςφςτθμα το ποςοςτό του μθ 

τιμολογοφμενου νεροφ να περιοριςτεί ςε  <25%.  
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 Φθν φπαρξθ ςυςτιματοσ τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ςτα εςωτερικά και εξωτερικά 

δίκτυα κάλυψθσ ςε ποςοςτό 95% του ςυνολικοφ δικτφου των υπό εξζταςθ περιοχϊν και 

τθν επίλυςθ των προβλθμάτων διαρροϊν ςε ποςοςτό 70% επί του ςυνόλου αυτϊν, μζςω 

τθσ εγκατάςταςθσ των νζων ςτακμϊν και τθν ενςωμάτωςθ των υωιςτάμενων 

αυτοματιςμϊν ςε μία ενιαία βάςθ.  

 Φθν επίτευξθ αποδεκτϊν επίπεδων ποιότθτασ παρεχόμενου νεροφ, ςφμωωνα με τθν 

ςχετικι ΜΧΑ (Χ2/2600/2001 όπωσ ιςχφει). 

 

9.2. Άμεςθ Ωφζλεια 

πωσ ζχει αναωερκεί και προθγοφμενα κφριοσ ςκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι θ ορκολογικι χριςθ 

των υδατικϊν πόρων, θ μείωςθ των διαρροϊν, θ βελτίωςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου και τθσ 

ποιότθτασ του περεχόμενου νεροφ κακϊσ, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ εξαςωάλιςθ τθσ 

επάρκειασ του παρεχόμενου νεροφ. Χπολογίηεται ότι τα άμεςα οικονομικά οωζλθ τθσ εν λόγω 

μελζτθσ βρίςκουν εωαρμογι ςτα ακόλουκα: 

 Ξείωςθ κόςτουσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ  

 Ξείωςθ εξόδων κίνθςθσ ςυνεργείων 

 Ξείωςθ των απαιτοφμενων εργατϊν/ χρθςτϊν του ςυςτιματοσ 

 Ξζςθ μείωςθ κόςτουσ ςυντιρθςθσ/ επιςκευισ  αντλιοςταςίων, προωκθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων και εξοπλιςμοφ δικτφων  

 Ξείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ 

 Ελαχιςτοποίθςθ του δείκτθ απωλειϊν διαρροϊν 

 Ξείωςθ κόςτουσ από τον ενεργό εντοπιςμό διαρροϊν και τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

κραφςεων ςτο δίκτυο  

 Ξείωςθ κόςτουσ από αποκαταςτάςεισ κραφςεων κλπ  

 

9.3. Ζμμεςθ Ωφζλεια 

Θ ζμμεςθ ωωζλεια είναι ίςωσ πιο ςθμαντικι από τθν προθγοφμενθ κατθγορία όςον αωορά τον 

αντίκτυπο τθσ προσ τθν Μοινωνία και τουσ Δθμότεσ. Σαρακάτω γίνεται αναωορά μόνον ςτα 

ποιοτικά χαρακτθριςτικά των αποτελεςμάτων μετά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

 Λειτουργία: Ξε τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ πολλά προωκθτικά ςυγκροτιματα 

λειτουργοφν χωρίσ κανζνα προγραμματιςμό με μοναδικό γνϊμονα τθν πλθρότθτα των 
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δεξαμενϊν ϊςτε να μθν υπάρξουν ωαινόμενα ζλλειψθσ νεροφ, ενϊ δε παρζχεται θ 

δυνατότθτα οδιγθςισ τουσ που κα οδθγιςει ςε ελαχιςτοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζτςι ελλείψει δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο για τθν ηιτθςθ τθσ 

πόλθσ γίνεται ςπατάλθ τόςο τθσ ενζργειασ όςο και των υδάτινων πόρων. Ξε τθν χριςθ 

του ηθτοφμενου ςυςτιματοσ τα ωαινόμενα αυτά κα εκλείψουν μια και οι χειριςτζσ κα 

γνωρίηουν ςε κάκε ςτιγμι το υδατικό ιςοηφγιο και κα χρθςιμοποιοφν τθν πλζον 

κατάλλθλθ κάκε ωορά πθγι (από άποψθ παροχισ αλλά και από άποψθ οικονομίασ) ϊςτε 

να τροωοδοτιςουν τθν πόλθ. Αναλυτικά αυτό κα επιτευχκεί με τθν χριςθ διαωορετικϊν 

και παραμετροποιιςιμων ςεναρίων υδροδότθςθσ που κα κακορίηονται κάκε ωορά από 

τον ΜΥΕ. 

 Ζλεγχοσ Διαρροϊν: Φο κζμα των διαρροϊν είναι λογικό να αποτελεί για τθν Χπθρεςία 

πρϊτθ προτεραιότθτα και ςυνδζεται άμεςα με τθ δθμόςια εικόνα τθσ και το επίπεδο των 

προςωερομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. Ξζςω τθσ εξελιγμζνθσ διαχείριςθσ πίεςθσ 

κα μειωκοφν δραςτικά οι διαρροζσ και κα μειωκεί ςθμαντικά το καταςπαταλοφμενο νερό.  

 Βελτίωςθ ποιότθτασ: Φο κζμα τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου προσ τουσ 

Δθμότεσ νεροφ είναι μείηονοσ ςθμαςίασ για το Διμο και κα οδθγιςει ςε ςθμαντικά 

ζμμεςα οωζλθ τόςο ςτο Διμο όςο και ςτουσ Δθμότεσ. 

 Εξοικονόμθςθ υδατικϊν πόρων: Ξζςω τθσ ορκολογικότερθσ λειτουργίασ του δικτφου κα 

μειωκεί ο όγκοσ του καταναλοφμενου νεροφ με αποτζλεςμα να εξοικονομθκοφν υδατικοί 

πόροι και να ςταματιςει θ υπεράντλθςθ που οδθγεί ςε καταςτροωι του υπεδάωουσ.  

 Αποτροπι τθσ περαιτζρω επιδείνωςθσ/ προςταςία και βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των 

υδάτινων οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και των αμζςωσ εξαρτϊμενων από αυτά χερςαίων 

οικοςυςτθμάτων και υγροτόπων ςε ότι αωορά τισ ανάγκεσ τουσ ςε νερό 

 Προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ χριςθ του νεροφ βάςει μακροπρόκεςμθσ προςταςίασ των 

διακεςίμων υδάτινων πόρων 

 Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ και βελτίωςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ, μεταξφ άλλων με 

ειδικά μζτρα για τθν προοδευτικι μείωςθ των απορρίψεων, εκπομπϊν και διαρροϊν 

ουςιϊν προτεραιότθτασ  

 Διαςφάλιςθ τθσ προοδευτικισ μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ των υπογείων υδάτων και 

αποτροπι τθσ περαιτζρω μόλυνςι τουσ και 

 Επίτευξθ των ςτόχων των ςχετικϊν διεκνϊν ςυμφωνιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

εκείνων που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και τθν εξάλειψθ τθσ ρφπανςθσ του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ 
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10. ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ  

Υφμωωνα με τα ανωτζρω οι κζςεισ εγκατάςταςθσ των Φοπικϊν Υτακμϊν όλων των τφπων 

ωαίνονται ςτουσ ακόλουκουσ χάρτεσ - οριηοντιογραωίεσ: 
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11. ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Ρ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνεται ςτουσ ςτακμοφσ όλων των τφπων παρουςιάηεται ςτθ 

ςυνζχεια: 

 

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 1 - Γεϊτρθςθ Γ.1 Κάτω Μακρφςι (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 55KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN200, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN200 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN200) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 2 - Γεϊτρθςθ Γ.2 Κάτω Μακρφςι (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 55KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN300, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN300 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN300) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 3 - Γεϊτρθςθ Γ.3 Μαρακοφςα (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 22,5KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN150, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN150 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN150) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 4 - Γεϊτρθςθ Κατςίμπαλθ (Κατςίμπαλθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 150KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο Φ400 βυκιηόμενου ςτελζχουσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ Φ400  1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (Φ400) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 5 - Δεξαμενι Μεγαλόπολθσ (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 2 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο Φ400 βυκιηόμενου ςτελζχουσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ Φ400  1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (Φ400) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 6 - Πθγι - Δεξαμενι Ποτάμι (Παραδείςια) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ - Αντλιοςταςίου) 1 

4 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

5 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

6 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

7 Διακόπτθσ ροισ 1 

8 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

9 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 7,5KW 1 

10 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

11 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

12 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

13 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

14 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 7 - Δεξαμενι Παραδείςια (Παραδείςια) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 8 - Γεϊτρθςθ Αγ. Νικόλαοσ (Κςαρθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 37,5KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN100, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN100 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN100) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 9 - Κάτω Δεξαμενι (Κςαρθ) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ - Αντλιοςταςίου) 1 

4 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

5 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

6 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

7 Διακόπτθσ ροισ 1 

8 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

9 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 15KW 1 

10 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

11 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

12 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

13 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

14 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 10 - Πάνω Δεξαμενι (Κςαρθ) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 11 - Πθγι Αι. Γιάννθσ (Δυρράχι) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό με εςωτερικι μπαταρία, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Φλαντηωτόσ Ξετρθτισ Σαροχισ DN50, PN16 1 

4 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN50 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

5 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN50) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 12 - Νζα Δεξαμενι (Δυρράχι) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων και αυτόματθσ χλωρίωςθ 1 

6 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

7 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

8 Φωτοβολταϊκι Διάταξθ Σαραγωγισ Ενζργειασ 1 

9 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

10 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

11 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 13 - Γεϊτρθςθ Βρυόρεμα (Λεοντάρι) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Γεϊτρθςθσ) 1 

4 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

5 Διακόπτθσ ροισ 1 

6 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 26KW 1 

7 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

8 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN125, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

9 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 1 

10 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

11 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN125 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

12 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

13 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN125) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 14 - Δεξαμενι Πετρινοβοφνι (Λεοντάρι) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 15 - Δεξαμενι Κάςτρο (Λεοντάρι) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN50, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN150, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

7 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

8 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN50 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

9 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN150 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

10 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

11 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN50/150) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 16 - Δεξαμενι Πανυγθρίςτρα (Λεοντάρι) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 17 - Πθγι Αγ. Βαςιλείου (Καρφταινα) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό με εςωτερικι μπαταρία, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Φλαντηωτόσ Ξετρθτισ Σαροχισ DN100, PN16 1 

4 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN100 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

5 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN100) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 18 - Πθγι Παλάτι (Καρφταινα) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό με εςωτερικι μπαταρία, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και 
επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

3 Φλαντηωτόσ Ξετρθτισ Σαροχισ DN125, PN16 1 

4 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN125 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

5 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN125) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 19 - Νζα Δεξαμενι (Καρφταινα) ΣΕΜ. 

1 Θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ με παρελκόμενο εξοπλιςμό ςφνδεςθσ 1 

2 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

3 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ - Αντλιοςταςίου) 1 

4 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

5 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

6 Ξετρθτισ ενεργειακϊν παραμζτρων 1 

7 Διακόπτθσ ροισ 1 

8 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ πίεςθσ 0-25bar 2 

9 Τυκμιςτισ ςτροωϊν (Inverter) 30KW 2 

10 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN125, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

11 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

12 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN125 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

13 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

14 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN125) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 20 - Κάτω Δεξαμενι (Καρφταινα) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕ 21 - Άνω Δεξαμενι (Καρφταινα) ΣΕΜ. 

1 Σίνακασ αυτοματιςμοφ με τροωοδοτικό DC UPS και αντικεραυνικι προςταςία 1 

2 Σρογραμματιηόμενοσ Νογικόσ Ελεγκτισ (PLC Δεξαμενισ) 1 

3 Επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ΦΥΕ 1 

4 Σιεηοθλεκτρικό αιςκθτιριο μζτρθςθσ ςτάκμθσ Δεξαμενισ 0-6m 1 

5 Θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο DN80, PN16 απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 1 

6 Ανιχνευτισ κίνθςθσ/ Ζλεγχοσ ειςόδου ςτο χϊρο 1 

7 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ DN80 (1 Δικλείδα ςφρτου/ 2 Φ/ηιμπϊ) 1 

8 Νογιςμικό τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ ΦΥΕ 1 

9 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕ (DN80) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 1 - Λυκαίου & Αναγεννιςεωσ (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό τροωοδοςίασ ρεφματοσ, με δφο ενςωματωμζνα 
αιςκθτιρια πίεςθσ, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

2 Διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ εντόσ ωρεατίου DN150 1 

3 Θλεκτρονικι διάταξθ αυτόματθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ PRV  1 

4 Ξετρθτισ παροχισ τροωοδοςίασ μπαταρίασ DN150, PN16  1 

5 Αυτόματθ πιεηοκραυςτικι δικλείδα PRV DN150, PN16 1 

6 
Ματαςκευι ωρεατίου ωιλοξενίασ υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ DN150 με by pass, 
ανκρωποκυρίδα και χυτοςιδθρό κάλυμμα Φ800/D400  

1 

7 
Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ PRV DN150/100 (2 Δικλείδεσ ςφρτου 
κφριου αγωγοφ/ 4 Φ/ηιμπϊ κφριου αγωγοφ/ 1 ωίλτρο κφριου αγωγοφ/ 1 Δικλείδα 
ςφρτου by pass αγωγοφ/ 2 Φ/ηιμπϊ by pass αγωγοφ/ 2 ςυςτολικά ταυ) 

1 

8 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΥΔΣ (DN150) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 2 - Αναγεννιςεωσ & Κολοκοτρϊνθ (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό τροωοδοςίασ ρεφματοσ, με δφο ενςωματωμζνα 
αιςκθτιρια πίεςθσ, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

2 Διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ εντόσ ωρεατίου DN150 1 

3 Θλεκτρονικι διάταξθ αυτόματθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ PRV  1 

4 Ξετρθτισ παροχισ τροωοδοςίασ μπαταρίασ DN150, PN16  1 

5 Αυτόματθ πιεηοκραυςτικι δικλείδα PRV DN150, PN16 1 

6 
Ματαςκευι ωρεατίου ωιλοξενίασ υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ DN150 με by pass, 
ανκρωποκυρίδα και χυτοςιδθρό κάλυμμα Φ800/D400  

1 

7 
Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ PRV DN150/100 (2 Δικλείδεσ ςφρτου 
κφριου αγωγοφ/ 4 Φ/ηιμπϊ κφριου αγωγοφ/ 1 ωίλτρο κφριου αγωγοφ/ 1 Δικλείδα 
ςφρτου by pass αγωγοφ/ 2 Φ/ηιμπϊ by pass αγωγοφ/ 2 ςυςτολικά ταυ) 

1 

8 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΥΔΣ (DN150) 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΔΠ 3 - Αγ. Γεωργίου και Καποδιςτρίου (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 
Φθλεμετρικό Ματαγραωικό τροωοδοςίασ ρεφματοσ, με δφο ενςωματωμζνα 
αιςκθτιρια πίεςθσ, κανάλι μζτρθςθσ παροχισ και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 

1 

2 Διάταξθ παραγωγισ ενζργειασ εντόσ ωρεατίου DN150 1 

3 Θλεκτρονικι διάταξθ αυτόματθσ πιεηοκραυςτικισ δικλείδασ PRV  1 

4 Ξετρθτισ παροχισ τροωοδοςίασ μπαταρίασ DN150, PN16  1 

5 Αυτόματθ πιεηοκραυςτικι δικλείδα PRV DN150, PN16 1 

6 
Ματαςκευι ωρεατίου ωιλοξενίασ υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ DN150 με by pass, 
ανκρωποκυρίδα και χυτοςιδθρό κάλυμμα Φ800/D400  

1 

7 
Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ PRV DN150/100 (2 Δικλείδεσ ςφρτου 
κφριου αγωγοφ/ 4 Φ/ηιμπϊ κφριου αγωγοφ/ 1 ωίλτρο κφριου αγωγοφ/ 1 Δικλείδα 
ςφρτου by pass αγωγοφ/ 2 Φ/ηιμπϊ by pass αγωγοφ/ 2 ςυςτολικά ταυ) 

1 

8 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΥΔΣ (DN150) 

1 
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A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 1 - Ζξοδοσ Δεξαμενισ (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 
ωρεατίου με τθλεμετρικό καταγραωικό, εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 
εξοπλιςμό 

1 

3 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ ΦΥΕΣ 1 

4 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕΣ 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 2 - Πλατεία Μεγαλόπολθσ (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 
ωρεατίου με τθλεμετρικό καταγραωικό, εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 
εξοπλιςμό 

1 

3 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ ΦΥΕΣ 1 

4 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕΣ 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 3 - Αρχαίου Θεάτρου (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 
ωρεατίου με τθλεμετρικό καταγραωικό, εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 
εξοπλιςμό 

1 

3 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ ΦΥΕΣ 1 

4 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕΣ 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 4 - ΜΟΜΑ Καλαμϊν (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 
ωρεατίου με τθλεμετρικό καταγραωικό, εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 
εξοπλιςμό 

1 

3 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ ΦΥΕΣ 1 

4 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕΣ 

1 

      

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΣΕΠ 5 - Γιπεδο (Μεγαλόπολθ) ΣΕΜ. 

1 Pillar εγκατάςταςθσ θλ/κου εξοπλιςμοφ 1 

2 
Θλεκτρονικι διάταξθ In-line παρακολοφκθςθσ ωυςικοχθμικϊν παραμζτρων εντόσ 
ωρεατίου με τθλεμετρικό καταγραωικό, εςωτερικι μπαταρία και επικοινωνιακό 
εξοπλιςμό 

1 

3 Σαρελκόμενοσ Χδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ ΦΥΕΣ 1 

4 
Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και προγραμματιςμόσ εξοπλιςμοφ 
ΦΥΕΣ 

1 

      



ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗΣ 

 

Φεχνικι Σεριγραωι - Υελίδα 66 

A/A ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ :  ΦΟΡΘΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ (ΦΕ) ΣΕΜ. 

1 Διάταξθ ψθωιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν 1 

2 Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν 1 

3 Φθλεμετρικι διάταξθ ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακό εξοπλιςμό 5 

      

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟΤ : ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΤ (ΚΕ) ΣΕΜ. 

1 Εξοπλιςμόσ ΜΥΕ  1 

2 Νογιςμικό  Φθλεελζγχου - Φθλεχειριςμοφ SCADA 1 

3 Νογιςμικό τθλεμετρικϊν καταγραωικϊν 1 

4 Νογιςμικό ενςωμάτωςθσ όλων των ςτακμϊν ςε ενιαίο ςφςτθμα απεικόνιςθσ 1 

5 Νογιςμικό διαχείριςθσ ποιότθτασ εςωτερικοφ δικτφου  1 

6 Νογιςμικό υπολογιςμοφ υδατικοφ ιςοηυγίου 1 

7 Νογιςμικό εντοπιςμοφ διαρροϊν 1 

      

A/A ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΕΜ. 

1 Δοκιμαςτικι Νειτουργία του Υυνολικοφ Υυςτιματοσ 1 

2 Εκπαίδευςθ 1 

3 Φεκμθρίωςθ 1 

 

 

 

Μεγαλόπολθ , Φεβρουάριοσ 2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

ΣΡΙΠΟΛΗ    /02/2019 

 

 

 

 

 

Αθαναζοπούλοσ Κων/να  

Πολιηικός Μητανικός Α’β 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ Ασθημερόν 

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Σμήμαηος  

Σετνικών Έργων & Μελεηών 

 

 

 

 

άζζαλος Κωνζηανηίνος 

Πολιηικός Μητανικός Α’β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ασθημερόν  

Ο Αν/ηης Προϊζηάμενος ηης Δ/νζης  

Σετνικών Τπηρεζιών &Πολεοδομίας 

 

 

 

 

άζζαλος Κωνζηανηίνος 

Πολιηικός Μητανικός Α’β 
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