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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Το δθμοτικό διαμζριςμα του Αιτωλικοφ υδροδοτείται από τθν πθγι του 

Κεφαλόβρυςου. 

Τα τελευταία χρόνια θ ποιότθτα του νεροφ τθσ πθγισ είναι προβλθματικι λόγω 

του μολυςματικοφ φορτίου που διαπιςτϊνεται με τισ τακτζσ μικροβιολογικζσ 

αναλφςεισ.  

Το ποιοτικό πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν φπαρξθ κολοβακτθριδίων και 

εντερόκκοκων ςτο πθγαίο νερό που αν και κανατϊνονται με τθν χλωρίωςθ 

κακιςτοφν τελικά το νερό μθ πόςιμο ςυνεκτιμϊντασ και τθν μικρι ζςτω πικανότθτα 

αςτοχίασ τθσ απολφμανςθσ. 

Λόγω τθσ ςοβαρότθτασ του κζματοσ αφοφ υπάρχει κίνδυνοσ για τθν δθμόςια 

υγεία των πολίτων προτείνεται θ ριηικι άρςθ του προβλιματοσ που ςυνίςταται: 

α) ςτον εντοπιςμό των αιτιϊν τθσ επιμόλυνςθσ και ςτθν εξάλειψθ τουσ και  

β) ςτθν επεξεργαςία του νεροφ πζραν τθσ απλισ χλωρίωςθσ για τθν «δζςμευςθ» ςε 

κάκε περίπτωςθ τθσ όποιασ ςθμερινισ και μελλοντικισ επιμόλυνςθσ. 

 

2. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Τα υφιςτάμενα ζργα υδρολθψίασ προζβλεπαν τθν μόνιμθ εκτόνωςθ του 

υπόγειου υδροφορζα των αςβεςτόλικων δια μζςω τθσ μικρισ «λίμνθσ» τθσ πθγισ 

διατθρϊντασ τθν ςτάκμθ τθσ περίπου ςτο +0.00μ. Για τον ςκοπό αυτό 

καταςκευάςκθκε εγκάρςιο τεχνικό ζργο υπόγειασ μικρισ ςτοάσ κάτω από τθν 

παρακείμενθ ςτθν πθγι Εκνικι οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων με ςτάκμθ πυκμζνα 

ςχεδόν μθδζν (+0.03μ) και άμεςθ παροχζτευςθ ςτθ κάλαςςα δια μζςου 

αποςτραγγιςτικισ τάφρου μικροφ μικουσ. 

Σιμερα λόγω τθσ καταςκευισ τθσ Ιονίασ οδοφ παράλλθλα τθσ Εκνικισ οδοφ 

Αντιρρίου – Ιωαννίνων και ςε απόςταςθ άξονα μερικϊν δεκάδων μζτρων ζχει 

υπάρξει ανατροπι του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ λειτουργίασ τθσ πθγισ 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

επιβάλλοντασ ανάςχεςθ τθσ εκτόνωςισ  τθσ, επειδι το τεχνικό τθσ υπόγειασ 

εγκάρςιασ παροχζτευςθσ κάτω από τθν Ιονία οδό είναι ςε ςτάκμθ +0.57μ   

υψθλότερθ του  +  0.00μ. 

Σε ό,τι αφορά τθν παροχι τθσ πθγισ θ ανάςχεςθ αυτι επιδρά κετικά αφοφ δεν 

επιτρζπει τθν άςκοπθ ταπείνωςθ του υδροφορζα ςτθν μθδενικι ςτάκμθ, ζχει όμωσ 

ςυμβάλει ενδεχομζνωσ αρνθτικά ςτθν επιμόλυνςθ τθσ. 

 

3. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ προτείνεται θ παρακάτω διαδικαςία: 

 Εντοπιςμόσ των αιτιϊν τθσ επιμόλυνςθσ, υπαρκτϊν αλλά και δυνθτικϊν. 

 Αναβάκμιςθ υφιςταμζνων και καταςκευι νζων υποδομϊν για τθν άρςθ των 

γενεςιουργϊν αιτιϊν τθσ επιμόλυνςθσ. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ όλων των λειτουργικϊν 

παραμζτρων τθσ υδρολθψίασ ςε πραγματικό χρόνο με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα 

του νερου. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ απολφμανςθσ του νεροφ ςε δφο ανεξάρτθτεσ κζςεισ  

«εν ςειρά» με 100% «ψυχρά εφεδρία» των υποδομϊν ςε κάκε κζςθ. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ του νεροφ για τθν δζςμευςθ των 

παραπροϊόντων τθσ απολφμανςθσ, ρφπων, και μολυςματικϊν ουςιϊν ακόμθ και 

εάν δεν εντοπιςκοφν τα αίτια τθσ ςθμερινισ επιμόλυνςθσ ι υπάρξουν ςτο 

μζλλον. 

 

4. ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ 

 

4.1. Θ επιμόλυνςθ κεωρείται ότι προζρχεται, με μεγάλθ πικανότθτα, από τα 

«υγρά» που ςυγκεντρϊνονται ςτθν περιοχι λόγω τθσ «δυςκολίασ» ροισ τουσ προσ 

τθν λιμνοκάλαςςα, εξαιτίασ τθσ αναςχζςεωσ από τα επιχϊματα τθσ οδοποιίασ 

(κυρίωσ τθσ Ιονίασ οδοφ και όχι τθσ παλαιάσ Εκνικισ οδοφ), τα οποία τελικά 
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επιμολφνουν είτε με τθν άμεςθ ανάμιξθ μικρισ ζςτω ποςότθτασ μζςω του μικροφ 

βιότοπου – λίμνθσ ςτθν ζξοδο τθσ πθγισ είτε με τοπικι υπόγεια ροι μικροφ μικουσ 

ςτο φυςικό ζδαφοσ γφρω από τθν πθγι. 

4.2.  Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ κατά το οποίο ποςότθτα νεροφ 

«δεςμεφεται» από τουσ πυκμζνεσ των τεχνικϊν τθσ νζασ οδοποιίασ  (τρία εν ςειρά 

τεχνικά των επιχωμάτων τθσ Ιονίασ οδοφ και των παραδρόμων) είναι αναγκαία θ 

εγκατάςταςθ διάταξθσ, ρυκμιςτικι τθσ ςτάκμθσ εκτόνωςθσ τθσ πθγισ, θ οποία κα 

πρζπει υποχρεωτικά και με βεβαιότθτα να διατθρείται υψθλότερθ τθσ κατάντι 

ςτάκμθσ των επιφανειακϊν ποιοτικά επιςφαλϊν ροϊν.  Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ 

ρυκμιςτικοφ κυροφράγματοσ  υπερχείλιςθσ «λεπτισ ςτζψθσ» ςτο χϊρο τθσ τοπικισ 

εκβάκυνςθσ τθσ πθγισ ςτον αςβεςτόλικο, ςτθν αρχι τθσ ειςόδου του νεροφ ςτο 

υφιςτάμενο τεχνικό τθσ παλαιάσ Εκνικισ οδοφ. 

 Το κυρόφραγμα κα κινείται κατακόρυφα, κα ζχει πλάτοσ το μζγιςτο δυνατό 

όςο καταςκευαςτικά απαιτείται για τθν τοποκζτθςθ του εντόσ τεχνικοφ (πλευρικοί 

οδθγοί) και τα όρια ςτάκμθσ τθσ λειτουργίασ του κα είναι από +0.80μ ζωσ και 

+1.60μ. 

 Θ κίνθςθ του υπερχειλθτικοφ κυροφράγματοσ κα γίνεται θλεκτροκίνθτα και 

θ λογικι τθσ λειτουργίασ του κα ςτθρίηεται ςτισ δφο τοπικζσ ςτάκμεσ ανάντι και 

κατάντι του. Θ ανάντι ςτάκμθ αντιςτοιχεί ςτθν ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ τθσ μικρισ 

λίμνθσ τθσ πθγισ και θ κατάντι κα αντιςτοιχεί ςτθν αναγκαία ςτάκμθ τθσ 

επιφάνειασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ροισ προσ τθν λιμνοκάλαςςα με τισ όποιεσ 

εκάςτοτε δυςχζρειεσ και αναςχζςεισ ςυναντά. 

 Επιπλζον κα απαιτθκοφν θλεκτρονικά ςτακμιμετρα ακριβείασ 0.01μ 

υπεριχων (οροφισ) για τθν μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ ανάντι και κατάντι. Πλα τα 

παραπάνω ελζγχονται και οδθγοφνται μζςω προγραμματιηόμενου θλεκτρονικοφ 

ελεγκτι PLC. Ο ελεγκτισ PLC πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα τθλεχειριςμοφ μζςω 

διαδικτφου. 
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4.3.  Ακολουκοφν ζργα επίχωςθσ τθσ μικρισ λίμνθσ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω 

τθσ ανάςχεςθσ  τθσ ροισ από τα επιχϊματα τθσ Ιονίασ οδοφκαι θ οποία κα πρζπει 

να γίνει με βάςθ τθν ςτάκμθ των ιδθ καταςκευαςμζνων τεχνικϊν τθσ Ιονίασ οδοφ.  

 Οι ροζσ των τεχνικϊν τθσ παλαιάσ εκνικισ οδοφ Βόρεια και Νότια ςτο φψοσ 

τθσ πθγισ είναι για τθν αποφυγι παράςυρςθσ τθσ νζασ επίχωςθσ, προτείνεται να  

οδθγθκοφν ςτθν είςοδο του πρϊτου εκ των τριϊν «εν ςειρά» τεχνικϊν τθσ νζασ 

οδοποιίασ. 

4.4. Τα ζργα διαμόρφωςθσ τθσ επιφάνειασ του περιφραγμζνου οικοπζδου τθσ 

ΔΕΥΑΜ γφρω από τθν πθγι περιλαμβάνουν: 

Επιφανειακό κακαριςμό και απομάκρυνςθ επιφανειακισ (φυτικισ) γισ. 

Τοποκζτθςθ ςτρϊςθσ ςτεγανοποίθςθσ  Θ ςτρϊςθ ςτεγανοποίθςθσ κα 

αποτελείται, από γεωςυνκετικό υλικό με διαπερατότθτα Κ<1Χ10-9 m/s. 

Ρρόκειται ςτθν ουςία για ζνα μθχανικά και κερμικά ςυγκολλθμζνο 

γεωςυνκετικό υλικό αποτελοφμενο από μια ςτρϊςθ μπετονίτθ 

ςτακεροποιθμζνο με πλαςτικζσ ίνεσ θ οποία περικλείεται ανάμεςα ςε δφο 

γεωυφάςματα, κατάλλθλα ςυρραμμζνα ςτο ςφνολο, ϊςτε το προϊόν να ζχει 

τθ μορφι φφλλου ςε ρολό. 

Τοποκζτθςθ ςτρϊςθσ αποςτράγγιςθσ.  Θ ςτρϊςθ αποςτράγγιςθσ όμβριων 

τοποκετείται επί τθσ ςτρϊςθσ ςτεγανοποίθςθσ. Σκοπόσ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ 

ςτρϊςθσ αυτισ είναι θ ςυγκζντρωςθ και θ παροχζτευςθ των όμβριων 

υδάτων προσ το ςφςτθμα αποςτράγγιςισ τουσ. Το υλικό που κα τοποκετθκεί 

ζχει τθ μορφι πλζγματοσ, κα φζρει ενςωματωμζνο κάτωκεν γεωφφαςμα 

ειδικοφ βάρουσ 120g/m2και θ παροχευτικότθτα του ςε πίεςθ 10kPa κα 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2,5l/m/sec 

Τοποκζτθςθ τελικισ ςτρϊςθσ επιφανείασ. Ο ςκοπόσ τθσ ςτρϊςθσ αυτισ 

είναι θ φπαρξθ υποβάκρου για πρόςβαςθ ι και φφτευςθ, θ προςταςία των 

γεωςυνκετικϊν υλικϊν τθσ τελικισ κάλυψθσ και θ αντίςταςθ ςτθ διάβρωςθ 
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από το νερό. Αποτελείται από κατάλλθλα εδαφικά υλικό πλιρωςθσ, 

ελάχιςτου πάχουσ 0,30m. 

4.5.  Εγκατάςτςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ όλων των λειτουργικϊν 

παραμζτρων τθσ υδρολθψίασ ςε πραγματικό χρόνο με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα του 

νερου και ιδιαίτερα:  

-  Μζτρθςθ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του νεροφ τθσ πθγισ ακριβϊσ ςτθν πθγαία 

εμφάνιςθ (ςτθν υπόγεια λίμνθ πριν από τθν άντλθςθ) μζςω κατάλλθλων 

αιςκθτθρίων 

- Ραρακολοφκθςθ υδραυλικισ λειτουργίασ υδρολθψίασ με μετριςεισ για τισ 

ςτάκμεσ ροισ των ελεφκερων επιφανειϊν , τθσ υδρολθψίασ τθσ «μικρισ λίμνθσ» τθσ 

πθγισ και τθσ χαμθλότερθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ ροισ προσ τθν λιμνοκάλαςςα 

αμζςωσ μετά το ρυκμιςτικό κυρόφραγμα. 

- ‘Ελεγχοσ διαρροϊν αρδευτικισ διϊρυγασ υπζργειασ από ςκυρόδεμα με τθν 

τοποκζτθςθ μεμβράνθσ εςωτερικά (ι και εξωτερικά) τθσ διϊρυγασ, τθν καταςκευι 

ςτραγγιςτικοφ φίλτρου ςτον πυκμζνα εδραςισ  τθσ κ.α. 

-4.6.  Τοποκζτθςθ άλλθσ μίασ αντλίασ αναρρόφθςθσ όμοιασ με τθν υπάρχουςα 

ϊςτε να υπάρχει εφεδρεία ςτο αντλιοςτάςιο. Θ τροφοδοςία νζασ και υφιςτάμενθσ 

αντλίασ κα μπορεί να γίνει και μζςω νζου Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ το οποίο κα 

εγκαταςτακεί ςε κατάλλθλθ κζςθ. Θα αντικαταςτακεί και κα επεκτακεί αντίςτοιχα 

ο θλεκτρικόσ πίνακασ του αντλιοςταςίου και κα τοποκετθκοφν μετατροπείσ 

ςυχνότθτασ ςτισ μεγάλεσ καταναλϊςεισ. 

4.7.  Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ απολφμανςθσ του νεροφ ςε δφο ανεξάρτθτεσ 

κζςεισ  «εν ςειρά» με 100% «ψυχρά εφεδρία» των υποδομϊν ςε κάκε κζςθ. 

- Απολφμανςθ ςτθν πθγι 

 Θ διάταξθ περιλαμβάνει: 

 Απολυμαντικό μζςο χλωρίνθ ςυγκζντρωςθσ 15% ςε χλϊριο. 
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 Αποκικευςθ τθσ χλωρίνθσ ςε δφο δοχεία κερμοπλαςτικϊν, 

πολυμεροφσ πλαςτικοφ, κατάλλθλθσ χθμικισ αντοχισ χωρθτικότθτασ 

1000 λίτρων ζκαςτο.  

 2 δοςομετρικζσ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ, λειτουργίασ 20bar και 

παροχι μζγιςτθ 5lt/h τουλάχιςτον με αδιαβάκμθτθ ρφκμιςθ 

μεταβολισ (γραμμικι μεταβολι από μθδζν). 

 2 κζςεισ υποδοχισ ζγχυςθσ χλωρίνθσ ςτον κατακλιπτικό αγωγό προσ 

τθ νζα δεξαμενι αμζςωσ μετά τα αντλθτικά ςυγκροτιματα. 

 Τθλεμετάδοςθ δεδομζνων λειτουργίασ απολυμαντικισ διάταξθσ. 

Εκτόσ από τθν παραπάνω κανονικι λειτουργία δοςομζτρθςθσ ςτον 

κατακλιπτικό αγωγό, κα υπάρχει θ δυνατότθτα χλωριϊςεωσ του νεροφ ςτθν 

μικρι υπόγεια λίμνθ τθσ πθγισ. Θ λειτουργία αυτι δθλ. χλωρίωςθ άμεςα ςτθν 

πθγι, κα γίνεται περιοδικά, για μικρό χρονικό διάςτθμα (π.χ. κάκε 

εβδομάδα για μερικζσ ϊρεσ) ϊςτε να αποφευχκεί ενδεχόμενθ ανάπτυξθ 

αποικιϊν μόλυνςθσ ςτο χϊρο τθσ πθγισ. 

- Απολφμανςθ ςτθν δεξαμενι 

Θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ είναι θ λειτουργία των καλάμων πλζον να 

μετατραπεί από παράλλθλθ ςε «εν ςειρά». Αυτό απαιτεί απλό χειριςμό βανϊν ςτο 

υπάρχον βανοςτάςιο αλλά και μια νζα εργαςία που είναι θ διάνοιξθ οδοφ 

επικοινωνίασ των δφο καλάμων ςτο διαχωριςτικό τουσ εςωτερικό τοιχείο μζςω 

κυροφράγματοσ πυκμζνα κακαροφ ανοίγματοσ διαςτάςεων 600χ600χιλιοςτά. Ζτςι 

το όλο νερό κα μπαίνει αποκλειςτικά πρϊτα ςτον Α κάλαμο, ςτθ ςυνζχεια μζςω του 

κυροφράγματοσ ςτον Β κάλαμο και ςτθ ςυνζχεια ςτον αγωγό εξαγωγισ προσ τθν 

κατανάλωςθ. Τοποκζτθςθ κατακόρυφων πεταςμάτων μεμβράνθσ πολυαικυλενίου 

αναρτθμζνων  από τθν οροφι τθσ δεξαμενισ για τθν διαμόρφωςθ εςωτερικά τθσ 

δεξαμενισ ςυγκεκριμζνων μόνιμων «ςτενϊν διαδρομϊν» ροισ με μορφι 

«πϊματοσ» υποχρεωτικισ πορείασ. Θ καταςκευι αυτι γίνεται μόνο ςτον Α κάλαμο 
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και ζτςι το νερό φτάνει ςτον Β κάλαμο δια μζςου του νζου κυροφράγματοσ 

επικοινωνίασ των δφο καλάμων που προαναφζρκθκε. 

Ο Β κάλαμοσ τθσ δεξαμενισ παραμζνει ωσ ζχει, χωρίσ πετάςματα, με νερό 

ειςαγωγισ από το νζο κυρόφραγμα και εξαγωγι από τον υφιςτάμενο αγωγό 

εξαγωγισ προσ τθν κατανάλωςθ. Αμζςωσ μετά και πρίν τον αγωγό εξαγωγισ 

καταςκευάηεται τοιχείο φραγμοφ χαμθλοφ φψουσ 0,50m επί του πυκμζνα για τθν 

ςυγκράτθςθ φερτϊν, κζμα που κα αναπτυχκεί παρακάτω ςτο κεφάλαιο του 

ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ. 

Θ ζγχυςθ χλωρίνθσ ςτθν δεξαμενι με τθν λογικι τθσ μεταχλωρίωςθσ ι 

ςυμπλιρωςθ τθσ πρϊτθσ που ιδθ ζχει γίνει ςτο αντλιοςτάςιο, γίνεται ςτον Β 

κάλαμο ακριβϊσ ςτθν κζςθ κατάντι του κυροφράγματοσ επικοινωνίασ ενϊ θ 

διάταξθ απολφμανςθσ ζχει τον ίδιο εξοπλιςμό με αυτό τθσ διάταξθσ ςτο 

αντλιοςτάςιο τθσ πθγισ. Επιπλζον απαιτοφνται αιςκθτιριο μζτρθςθσ 

υπολειματικοφ χλωρίου ςτθ κζςθ του κυροφράγματοσ, αιςκθτιριο μζτρθςθσ 

υπολειματικοφ χλωρίου ςτθν ζξοδο του Β’ καλάμου τθσ δεξαμενισ, αυτονομία 

παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ τουλάχιςτον 2 ωρϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

παροχισ ΔΕΘ (μζςω ςυςςωρευτϊν και ανορκωτϊν), διάταξθ ζγχυςθσ ςτθ ροι ςτο 

κυρόφραγμα, διάταξθ ζγχυςθσ ςτθν αρχι των αγωγϊν εξαγωγισ ςτο βανοςτάςιο, 

εφεδρικι – εναλλακτικι διάταξθ ζγχυςθσ ςτον αγωγό ειςαγωγισ του Α καλάμου 

ςτο βανοςτάςιο. 

4.8.  Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ του νεροφ για τθν δζςμευςθ των 

παραπροϊόντων τθσ απολφμανςθσ, ρφπων και μολυςματικϊν ουςιϊν. 

 Με βάςθ τα προθγοφμενα προτείνεται θ παρεμβολι ςτθ ροι του νεροφ 

από τθν ζξοδο τθσ δεξαμενισ προσ τθν κατανάλωςθ και αμζςωσ μετά τθν δεξαμενι 

κλινϊν ενεργοφ άνκρακα. Θ διάταξθ διαςταςιολογείται για παροχι μεγαλφτερθ των 

300m³/h  που είναι θ ςθμερινι παροχι, ζςτω και αν αυτι είναι πολφ μεγαλφτερθ 

λόγω διαρροϊν που οφτωσ ι άλλωσ κα πρζπει θ ΔΕΥΑΜ να επιςκευάςει. Επειδι 

αναμζνεται ό,τι θ ςθμερινι παροχι αυτι κα μειωκεί αλλά και για λόγουσ ευελιξίασ  

επιλζγονται 4 παράλλθλεσ μονάδεσ με ανεξάρτθτθ λειτουργία. 
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Τα βαςικά χαρακτθριςτικά ςχεδιαςμοφ των φίλτρων ενεργοφ άνκρακα είναι: 

τοιχεία  χεδιαςμοφ 

Μζγιςτθ πίεςθ ςχεδιαςμοφ των φίλτρων: 3 bar.  

οι φιλτραρίςματοσ:  300m3/h  

Θμεριςια παραγωγι νεροφ 7.200 m3. 

Ελάχιςτθ πίεςθ ςτθν είςοδο των φίλτρων του ενεργοφ άνκρακα: 0,20 Bar. 

Αρικμόσ φίλτρων: 4 

Μζγιςτθ ταχφτθτα νεροφ για επιλογι ςωλθνϊςεων και δικλείδων: 1.20 m/s. 

Μζγιςτθ ταχφτθτα φιλτραρίςματοσ: 15 m3/m2.h 

Υλικό καταςκευισ: χάλυβασ st37 

Ρροςταςία: βαφι εποξικι 

Χαλίκια υποςτιριξθσ: Κατάλλθλα για πόςιμο νερό διαμζτρου μεταξφ 6 – 12 mm. 

Ελάχιςτο φψοσ του ςτρϊματοσ:20 εκατοςτά Ρεριεκτικότθτα ςε οξείδιο του πυριτίου 

>96%  

Ο ενεργόσ άνκρακασ κα είναι του τφπου “Granular activated carbon”. Το ελάχιςτο 

ςτρϊμα ςε κάκε φίλτρο πρζπει να είναι 80 εκατοςτά. 

Στθν είςοδο κάκε φίλτρου κα τοποκετθκεί ρυκμιςτικι θλεκτροκίνθτθ δικλείδα 

τφπου πεταλοφδασ, ϊςτε να μπορεί να ιςοκατανζμεται  θ ειςερχόμενθ παροχι ςε 

κάκε φίλτρο. 

Σε κάκε φίλτρο κα τοποκετθκεί μετρθτισ πίεςθσ. 

Στθν ζξοδο κάκε φίλτρου κα τοποκετθκεί θλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ και 

αντίςτοιχθ χειροκίνθτθ δικλείδα τφπου πεταλοφδασ.  

Τονίηεται ό,τι θ ποςότθτα του και θ μορφι του προορίηονται για τθν χθμικι 

δζςμευςθ – προςρόφθςθ όλων  των επιβλαβϊν ουςιϊν και όχι τθν απλι 
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ςυγκράτθςθ που υλοποιεί π.χ το φίλτρο χαλαηιακισ άμμου  ι ανκρακίτθ  . Ζτςι δεν 

τίκεται κζμα «πλφςθσ» των κλινϊν του ενεργοφ άνκρακα αλλά τθσ περιοδικισ 

αντικατάςταςισ του και αναγζννθςισ του με ςφνκετθ βιομθχανικι – χθμικι 

επεξεργαςία ςε ετιςια βάςθ. Θ υδραυλικι ςυνδεςμολογία τθσ διάταξθσ κα γίνει 

μζςω αγωγϊν και δικλείδων ςτθν ειςαγωγι και εξαγωγι ϊςτε να μπορεί να 

απομονϊνεται θ διάταξθ των κλινϊν του ενεργοφ άνκρακα και το ςφςτθμα να 

λειτουργεί όπωσ και ςιμερα. 

4.9.  Εγκατάςταςθ βροχομετρικοφ – μετεωρολογικοφ ςτακμοφ αυτόματθσ 

λειτουργίασ με τθλεμετάδοςθ δεδομζνων. 

Κατάλλθλθ κζςθ για τθν εγκατάςταςθ είναι ςτο οικόπεδο τθσ πθγισ του 

Κεφαλόβρυςου, ο χϊροσ τθσ δεξαμενισ ι και το κοινοτικό κατάςτθμα του 

Αιτωλικοφ. Με προχπόκεςθ τθν εξαςφάλιςθ τθσ διάταξθσ από κλοπι, προτιμότερθ 

είναι θ κζςθ ςτθν Δεξαμενι ωσ αντιπροςωπευτικότερθ τθσ περιοχισ. 

 

5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ 

Οι Γεωτριςεισ Γ1 και Γ2 υδροδοτοφν, παράλλθλα με τθν πθγι Κεφαλόβρυςου, 

κυρίωσ τισ περιοχζσ: 

 Κεφαλόβρυςο 

 Χαλίκι 

 Μαγοφλεσ 

Δευτερευόντωσ υδροδοτοφν το Αιτωλικό και τθν Μποφηα. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται τα βαςικά ςτοιχεία των γεωτριςεων 

ΓΕΩΣΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΘΟ Χ Τ ΤΨΟΜΕΣΡΟ 

Γ1 80 m3/h 69 m 271 570 4 257 157 52 m 

Γ2 50 m3/h 54 m 271 509 4 257 092 36 m 
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Οι γεωτριςεισ αυτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ απ' ευκείασ ςτο δίκτυο φδρευςθσ ςιμερα, με 

προτεραιότθτα το Κεφαλόβρυςο, το Χαλίκι και τισ Μαγοφλεσ. Επικοινωνοφν όμωσ και με το 

υπόλοιπο δίκτυο Αιτωλικοφ μζςω ελάχιςτα ανοιχτισ βάνασ, ϊςτε να ςυμπλθρϊνεται νερό 

ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ και να εκτονϊνεται θ πίεςθ μειϊνοντασ και τον χρόνο λειτουργίασ 

τθσ αντλίασ τθσ πθγισ προσ τθν νζα δεξαμενι του Κεφαλόβρυςου. 

Το νερό και των δφο γεωτριςεων (50m3/h και 80m3/h) είναι πολφσ καλισ ποιότθτασ και 

δεν ζχουν μζχρι ςιμερα εντοπιςτεί μολυςματικζσ ουςίεσ (κολοβακτθρίδια, εντερόκοκκοι) 

ςτισ τακτζσ μικροβιολογικζσ - χθμικζσ αναλφςεισ που διενεργεί θ ΔΕΥΑΜ. 

Ραρά ταφτα είναι προφανζσ ότι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα αποτελεςματικισ 

απολφμανςθσ ςτθν δυνθτικι ζςτω περίπτωςθ εμφάνιςθσ εςτιϊν μόλυνςθσ Για τον ςκοπό 

αυτό: 

Σε κάκε μια γεϊτρθςθ να ανακαινιςκεί το υπάρχον ςφςτθμα απολφμανςθσ ϊςτε τελικά να 

διατίκεται πλιρωσ αςφαλζσ νερό για χριςθ. Επομζνωσ κα τοποκετθκοφν ςε κάκε 

γεϊτρθςθ δφο πλιρθ ςυςτιματα απολφμανςθσ το κακζνα από τα οποία κα αποτελείται: : 

Ζνα δοχείο αποκικευςθσ υποχλωριϊδουσ νατρίου χωρθτικότθτασ 500lt. 

Δφο (θ μία εφεδρικι) δοςομετρικζσ αντλίεσ υποχλωριϊδουσ νατρίου υψθλισ πίεςθσ, 

20atm, με δυνατότθτα ςυνεχοφσ ρφκμιςθσ από 0 ζωσ 2 lt/h με τοποκζτθςθ μετατροπζα 

ςυχνότθτασ ςε κάκε αντλία. 

Δφο μετρθτζσ ςτάκμθσ (on-off) ςτο δοχείο αποκικευςθσ. 

Θλεκτρονικζσ ενδείξεισ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ τθσ δοςομετρικισ αντλίασ. 

Στθν εξαγωγι τθσ κάκε γεϊτρθςθσ και πριν τθν ςφνδεςι τθσ με τον κοινό κατακλιπτικό 

αγωγό Φ90 κα εγκαταςτακεί παροχόμετρο θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου DN 80 αναλογικισ 

εξόδου 4 ~ 20ma, PN16, IP68 εντόσ φρεατίου ςε υπάρχουςα κατάλλθλθ ευκυγραμία του 

αγωγοφ εντόσ του οικοπζδου. 

Ρροχπόκεςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ τθσ γεϊτρθςθσ είναι θ επιβεβαίωςθ ότι ιδθ 

λειτουργεί θ δοςομετρικι αντλία. Εάν δεν λειτουργεί θ χλωρίωςθ θ αντλία τίκεται εκτόσ. 

Επιπλζον μετά τον μετρθτι παροχισ κα τοποκετθκεί μετρθτισ υπολειμματικοφ χλωρίου ςε 

κατάλλθλθ κζςθ του αγωγοφ. 
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•  Σε κάκε γεϊτρθςθ εγκακίςτανται αιςκθτιρια ελζγχου: 

Διακόπτθσ ροισ 

Μετρθτισ αγωγιμότθτασ 

Θερμόμετρο 

Μετρθτισ PH 

Μετρθτισ αιωροφμενων ςτερεϊν. 

Μετρθτισ Ρίεςθσ 

Για τθν καλφτερθ λειτουργία των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων κα τοποκετθκοφν 

μετατροπείσ ςυχνότθτασ ςε νζο Θλεκτρικό Ρίνακα. Στον ίδιο Ρίνακα κα τοποκετθκοφν τα 

θλεκτρολογικά εξαρτιματα του ςυγκροτιματοσ απολφμανςθσ και το ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ και ελζγχου. 

Οι λογικοί ελεγκτζσ (PLC) των γεωτριςεων κα επικοινωνεί αςφρματα με τον κεντρικό 

ςτακμό του ςυςτιματοσ που κα βρίςκεται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία. 

 

6. ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Θ ΔΕΥΑ Μεςολογγίου (ΔΕΥΑΜ) ζχει εγκαταςτιςει Σφςτθμα Τθλελζγχου – 

Τθλεχειριςμοφ από το 1996, το οποίο ςταδιακά επεκτείνεται και αναβακμίηεται για 

τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ και  διαχείριςθ των δεξαμενϊν και των 

αντλιοςταςίων φδρευςθσ, όμβριων και λυμάτων. Το ςφςτθμα αποτελείται από 

είκοςι δφο (22) Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου (ΤΣΕ) και ζναν Κεντρικό Στακμό Ελζγχου 

(ΚΣΕ). Ειδικότερα, το υπάρχον ςφςτθμα Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ, αποτελείται 

από τα παρακάτω: 

1. Ζξι (6) Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου με Ρρογραμματιηόμενουσ Λογικοφσ 

Ελεγκτζσ (PLC) τφπου Simatic S7-300, radio modem τφπου RF και κεραία. 

2. Δζκα (10) Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου με Ρρογραμματιηόμενουσ 

Λογικοφσ Ελεγκτζσ (PLC) τφπου Simatic S7-200, radio modem τφπου RF 

και κεραία. 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

3. Ζξι (6) Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου με Ρρογραμματιηόμενουσ Λογικοφσ 

Ελεγκτζσ (PLC) τφπου Simatic S5-95, radio modem τφπου RF και κεραία. 

4. Τα δεδομζνα από τουσ παραπάνω Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου, 

αποςτζλλονται μζςω αςφρματων τθλεπικοινωνιακϊν διατάξεων ςτον 

Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ). Ο ΚΣΕ βρίςκεται ςτα κεντρικά γραφεία 

τθσ ΔΕΥΑΜ και αποτελείται από ζναν ςυγκεντρωτι επικοινωνιϊν (PLC S7-

300) κακϊσ και από αςφρματθ τθλεπικοινωνιακι διάταξθ (2 radio 

modem με κεραία). Τα δεδομζνα τθλεμετρίασ των ΤΣΕ ςυλλζγονται από 

τον ςυγκεντρωτι επικοινωνιϊν, αποκθκεφονται ςτουσ δφο (2) 

Κεντρικοφσ Υπολογιςτζσ τφπου Server και απεικονίηονται ςτο λογιςμικό 

εποπτικοφ ελζγχου SCADA WinCC τθσ υπθρεςίασ. Μζςω τερματικϊν 

υπολογιςτϊν και κατάλλθλθσ εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου που ζχει 

αναπτυχκεί, τα δεδομζνα τθλεμετρίασ είναι διακζςιμα ςτουσ μθχανικοφσ 

τθσ υπθρεςίασ για ζλεγχο, επεξεργαςία και επζμβαςθ. 

 

Με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ», θ περιοχι ευκφνθσ τθσ ΔΕΥΑ 

Μεςολογγίου ζχει επεκτακεί με νζεσ Δεξαμενζσ και Αντλιοςτάςια Φδρευςθσ/ 

Αποχζτευςθσ νζων Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων. Στα πλαίςια αυτισ τθσ επζκταςθσ, θ 

ΔΕΥΑ Μεςολογγίου κρίνει απαραίτθτθ τθν αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ 

Συςτιματοσ Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ με εξοπλιςμό τελευταίασ γενιάσ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ ΤΣΕ, κακϊσ και τθν επζκταςι του ϊςτε να ςυμπεριλάβει και τουσ 

ΤΣΕ των νζων Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων που προςαρτικθκαν ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ τθσ, με αναβάκμιςθ και του υπάρχοντοσ Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου ςε 

επίπεδο υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ (software - επζκταςθ εφαρμογισ 

εποπτικοφ ελζγχου, επζκταςθ λογιςμικοφ επικοινωνιϊν). 

 

Ειδικότερα, ςε ζντεκα (11) Αντλιοςτάςια που ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο Σφςτθμα 

Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ προβλζπεται αναβάκμιςθ του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 
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1) Αντικατάςταςθ υπάρχοντοσ Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι (PLC), 

λόγω βλάβθσ λειτουργίασ, με νζο PLC. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του PLC 

παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ”. 

2) Αντικατάςταςθ υπάρχοντοσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ (άδιο modem 

και κεραία), λόγω βλάβθσ λειτουργίασ, με νζο. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ παρουςιάηονται ςτο κεφάλαιο “Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ”. 

 

Ρζραν των παραπάνω, θ ΔΕΥΑ Μεςολογγίου κρίνει απαραίτθτθ τθν επζκταςθ του 

υπάρχοντοσ Συςτιματοσ Τθλελζγχου – Τθλεχειριςμοφ με είκοςι τρεισ (23) νζουσ 

Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου. Κάκε νζοσ ΤΣΕ, κα πρζπει να περιλαμβάνει τον κάτωκι 

εξοπλιςμό: 

 Επίτοιχο Ρίνακα θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Ρρογραμματιηόμενο Λογικό Ελεγκτι (PLC). 

 Μονάδα Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ (UPS). 

 Τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό αποτελοφμενο από radio modem RF και 

κεραία. 

 Εξοπλιςμό αντικεραυνικισ προςταςίασ. 

 

Οι νζοι ΤΣΕ κα είναι ςε διαρκι επικοινωνία με τον ΚΣΕ. Θα μεταδίδουν αςφρματα 

όλα τα δεδομζνα τθλεμετρίασ προσ το κζντρο, ενϊ οι χειριςτζσ, μζςω τθσ 

εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου θ οποία και κα επεκτακεί ςυμπεριλαμβάνοντασ 

τουσ νζουσ ΤΣΕ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ τθλεπίβλεψθσ και 

τθλεχειριςμοφ των αντλιοςταςίων – δεξαμενϊν. Σε περίπτωςθ απϊλειασ 

επικοινωνίασ του ΚΣΕ με κάποιον ΤΣΕ, ι βλάβθσ του ΚΣΕ, οι διαδικαςίεσ 

αυτοματιςμοφ κα εκτελοφνται αυτόνομα από τον εν λόγω Τοπικό Στακμό Ελζγχου. 

Με άλλα λόγια, κάκε ΤΣΕ κα είναι ςε κζςθ να λειτουργεί ωσ αυτόνομθ μονάδα 

αυτοματιςμοφ, παρζχοντασ τοπικό ζλεγχο και αυτοματιςμό, ανεξαρτιτωσ 

επικοινωνίασ του με τον ΚΣΕ. 
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Οι είκοςι πζντε (25) νζοι ςτακμοί είναι: 

1. Βιολογικόσ Κακαριςμοφ Μεςολογγίου  

Από τον ΒΚ κα μεταφζρονται ςτο Κεντρικό Σφςτθμα Ελζγχου οι ςθμαντικότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν ςωςτι εποπτεία του Βιολογικοφ   . 

2. Βιολογικόσ Κακαριςμοφ Οινιάδων   

Από τον ΒΚ κα μεταφζρονται ςτο Κεντρικό Σφςτθμα Ελζγχου οι ςθμαντικότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν ςωςτι εποπτεία του Βιολογικοφ   . 

3. Βιολογικόσ Κακαριςμοφ Αιτωλικοφ  

Από τον ΒΚ κα μεταφζρονται ςτο Κεντρικό Σφςτθμα Ελζγχου οι ςθμαντικότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν ςωςτι εποπτεία του Βιολογικοφ   . 

4. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ – τρατόπεδο 

Ρρόκειται για αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ πίεςθσ με αεροφυλάκιο που λειτουργεί μία 

αντλία επιφανείασ. 

5. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Χαλίκι 

Στο αντλιοςτάςιο αυτό ανφψωςθσ πίεςθσ λειτουργεί μία αντλία επιφανείασ και 

μελλοντικά προβλζπεται άλλθ μία εφεδρικι. 

6. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Φραγκουλζικα 

Στο Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ Φραγκουλζικων υπάρχει γεϊτρθςθ όπου λειτουργεί μία 

υποβρφχια αντλία. Επίςθσ λειτουργεί ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

7. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Φραγκουλζικα 

Θ δεξαμενι αυτι υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Φραγκουλζικα. 

8. Άνω Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Χρυςοβζργι 

Στο Άνω Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ Χρυςοβεργίου υπάρχει γεϊτρθςθ όπου λειτουργεί 

μία παλαιά πομϊνα.  

9. Κάτω αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ – Χρυςοβζργι 
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Στο Κάτω Αντλιοςτάςιο φδρευςθσ Χρυςοβεργίου υπάρχει γεϊτρθςθ όπου 

λειτουργεί μία παλαιά πομϊνα. 

10. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Χρυςοβζργι 

Θ δεξαμενι αυτι υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Χρυςοβεργίου τθν οποία 

τροφοδοτοφν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ θ μία θ και οι δφο γεωτριςεισ ταυτόχρονα. 

Θ δεξαμενι χλωριϊνεται με αυτόματο χλωριωτι με φωτοβολταϊκό. 

11. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - ταμνά 

Στο Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ Σταμνάσ λειτουργεί μία υποβρφχια αντλία. 

Επιπρόςκετα, υπάρχουν ςε λειτουργία δφο (2) παλαιζσ αντλίεσ επιφανείασ. Επίςθσ 

λειτουργεί ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

12. Δεξαμενι Υδρευςθσ – ταμνά 

Υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Σταμνάσ και χλωριϊνεται με αυτόματθ 

δοςομετρικι αντλία. 

13. Αντλιοςτάςιο φδρευςθσ - Άγιοσ Ηλίασ 

Στο Αντλιοςτάςιο Αγίου Θλία λειτουργεί μία υποβρφχια αντλία. 

14. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Άγιοσ Ηλίασ 

Υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Θλία και χλωριϊνεται.  

15. Κφριο Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Νεοχώρι 

Στο Κφριο αντλιοςτάςιο Νεοχωρίου λειτουργεί μία (1) γεϊτρθςθ με μία (1) 

καινοφρια υποβρφχια αντλία.  

16. Εφεδρικό Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ – Νεοχώρι 

Στο Εφεδρικό αντλιοςτάςιο Νεοχωρίου λειτουργεί μία (1) γεϊτρθςθ με μία (1) 

καινοφρια υποβρφχια αντλία. 

17. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Κατοχι 

Στο Αντλιοςτάςιο Κατοχι λειτουργοφν δφο (2) γεωτριςεισ με δφο (2) υποβρφχιεσ 

αντλίεσ. Θ αντλία τθσ κφριασ γεϊτρθςθσ είναι καινοφρια. Επίςθσ λειτουργεί 

ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 
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18. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Κατοχι 

Θ δεξαμενι αυτι υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Κατοχισ. Εδϊ λειτουργεί 

ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

19. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Πεντάλοφοσ & Γουριά 

Στο Αντλιοςτάςιο Ρενταλόφου & Γουριάσ λειτουργεί μία (1) καινοφρια αντλία 

επιφανείασ, άλλθ μία (1) παλαιά και υπάρχει άλλθ μία (1) κζςθ για εφεδρικι. 

Επίςθσ λειτουργεί ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

20. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Πεντάλοφοσ & Γουριά 

Θ δεξαμενι υδροδοτεί τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Ρενταλόφου και Γουριάσ. 

21. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Λεςίνι 

Υπάρχει μία (1) γεϊτρθςθ όπου λειτουργοφν δφο (2) καινοφριεσ αντλίεσ επιφανείασ. 

Θ μία εξ’ αυτϊν εφεδρικι. Επίςθσ λειτουργεί ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

22. Δεξαμενι Υδρευςθσ – Λεςίνι 

Θ δεξαμενι υδροδοτεί τθν Τοπικι Κοινότθτα Λεςινίου. 

23. Αντλιοςτάςιο Υδρευςθσ - Μαγοφλα 

Υπάρχει μία (1) γεϊτρθςθ όπου λειτουργεί μία (1) υποβρφχια αντλία. Επίςθσ 

λειτουργεί ςφςτθμα αυτόματθσ χλωρίωςθσ. 

24. Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Κατράκειο 

Υπάρχει ζνα αντλιοςτάςιο ακακάρτων. 

25. Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων – Συροκομείο Κλαουδάτου Νεοχώρι 

Υπάρχει ζνα αντλιοςτάςιο ακακάρτων. 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμάνουμε ότι οι νζοι ΤΣΕ που κα εγκαταςτακοφν, κα 

πρζπει να υλοποιθκοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ςυμβατοί με τουσ 

υπάρχοντεσ ΣΕ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

και θ αδιάλειπτθ επικοινωνία όλων των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ. Αν θ επικοινωνία του ΚΣΕ 

με κάποιον ΤΣΕ δεν είναι εφικτι, λόγω απόςταςθσ, φυςικϊν εμποδίων ι καιρικϊν 
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ςυνκθκϊν, αποκακίςταται μζςω κάποιου άλλου ΤΣΕ (ενδιάμεςθ δρομολόγθςθ) με 

τον οποίο ζχει επικοινωνία ο ΚΣΕ. 

Ρζραν των 25 προαναφερκζντων νζων Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου, προβλζπεται και 

θ αναβάκμιςθ ζντεκα (11) υπαρχόντων ΣΕ. Θ αναβάκμιςθ αφορά τα παρακάτω: 

 

1) Αντικατάςταςθ υπάρχοντοσ Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι (PLC), 

λόγω βλάβθσ λειτουργίασ, με νζο PLC.  

2) Αντικατάςταςθ υπάρχοντοσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ (άδιο modem 

και κεραία), λόγω βλάβθσ λειτουργίασ, με νζο.  

 

Οι ζντεκα (11) ΤΣΕ που χριηουν αναβάκμιςθσ, είναι οι παρακάτω: 

1 Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ - Ευινοσ 

2 Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ - Άγιοσ Θωμάσ 

3 Αντλιοςτάςιο Φδρευςθσ - Άγιοσ Γεϊργιοσ 

4 Γεϊτρθςθ - Κουτςοχζρι 

5 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Δεςποτικό 

6 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Βίγλα 

7 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Καμάρα 

8 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Κεραία (Λιοφμθ) 

9 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Γυμνάςιο (Ρλϊςταινα) 

10 Αντλιοςτάςιο Ακακάρτων - Τουρλίδα 

11 Τζςςερα Αντλιοςτάςια Πμβριων Αιτωλικοφ 

 

Ραρακάτω ακολουκοφν αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ των 

Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου. 

6.1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   
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6.1.1 Προγραμματιζόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτήσ (PLC) 

6.1.4.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ 

Ρροβλζπεται προμικεια Προγραμματιηόμενων Λογικών Ελεγκτών (Programmable 

Logic Controller - PLC) τόςο ςτουσ νζουσ ΤΣΕ όςο και ςτουσ υπό αναβάκμιςθ 

υπάρχοντεσ ΤΣΕ τθσ ΔΕΥΑΜ. 

Ο λογικόσ ελεγκτισ PLC, είναι μία ελεφκερα προγραμματιηόμενθ μονάδα 

αυτοματιςμοφ που είναι επιφορτιςμζνθ με τισ εργαςίεσ τθσ ςυλλογισ δεδομζνων, 

τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν, τθσ εντολοδότθςθσ διαςυνδεδεμζνων ςυςκευϊν και 

αποςτολισ πλθροφοριϊν ςε ανϊτερο ςφςτθμα ελζγχου. 

Ο καταςκευαςτισ του Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι πρζπει απαραιτιτωσ 

να διακζτει τα παρακάτω: 

 Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 πιςτοποιθμζνο από επίςθμο 

οργανιςμό. 

 CE declaration of conformity. Θ οικογζνεια των PLC κα πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με τισ παρακάτω οδθγίεσ και νόρμεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

1. EC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (EMC Directive) 

2. EC Directive 2006/95EC "Electrical Equipment Designed for Use within 

Certain Voltage Limits" (Low Voltage Directive) 

3. EC Directive 94/9/EC "Equipment and Protective Systems Intended for Use 

in Potentially Explosive Atmospheres" (ATEX Directive) 

4. EN 61131-2:2007: Programmable controllers - Equipment Requirements 

and Tests 

5. Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

6. Immunity standard: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment 

 Ριςτοποιθτικά προζλευςθσ ABS, BV, GL. 
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Θ μορφι του PLC κα είναι είτε ςυμπαγισ (compact) επεκτάςιμθ με κάρτεσ, είτε 

εντελϊσ κλιμακωτι (modular). Οι ςυςκευζσ PLC κα μποροφν να εγκαταςτακοφν είτε 

ςε οριηόντια είτε ςε κάκετθ κζςθ εντόσ του επίτοιχου πίνακα. 

Ο ελεγκτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ με τρόπο ϊςτε να μπορεί να επεκτείνεται με 

πρόςκεςθ ανεξάρτθτων μονάδων ειςόδου/ εξόδου, που κα επικοινωνοφν με τισ 

γειτονικζσ μονάδεσ. Θ επζκταςθ του ελεγκτι κα πρζπει να γίνεται με απλό τρόπο 

χωρίσ να απαιτοφνται ειδικά εργαλεία ι μεταφορά τθσ ςυςκευισ ςε εργαςτιριο.  

Ειδικότερα, για τθν εξυπθρζτθςθ αναγκϊν μελλοντικϊν επεκτάςεων του υπό 

ανάπτυξθ ςυςτιματοσ κα πρζπει το PLC να ζχει τθ δυνατότθτα να δεχκεί επζκταςθ 

ςε αρικμό ειςόδων/ εξόδων ςε ποςοςτό 25% των υφιςτάμενων ςθμάτων που 

προβλζπεται να εξυπθρετθκοφν αρχικά ςε κάκε εγκατάςταςθ. 

Το PLC κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Τθν κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU), για τθν επεξεργαςία των 

δεδομζνων και τθν εκτζλεςθ του λογιςμικοφ του ΤΣΕ. 

 Τισ κάρτεσ ψθφιακϊν ειςόδων, για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν τφπου on-off 

από επαφζσ ελεφκερθσ τάςθσ. 

 Τισ κάρτεσ ψθφιακϊν εξόδων για τθν αποςτολι εντολϊν με κατάλλθλεσ 

επαφζσ. 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν ειςόδων για τθ ςυλλογι μετριςεων από αιςκθτιρια 

όργανα που παρζχουν αναλογικό ςιμα. 

 Τισ κάρτεσ αναλογικϊν εξόδων για τθν οδιγθςθ ςυςκευϊν που απαιτοφν 

ςιμα τζτοιου είδουσ. 

 Τισ ςυςκευζσ για τθν επικοινωνία του PLC με άλλεσ ςυςκευζσ (υπολογιςτισ, 

modem κλπ). 

 Τροφοδοτικό για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

Πλα τα PLC πρζπει να είναι όμοια και εναλλάξιμα ωσ προσ τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, τθν επεκταςιμότθτα, και τον μζγιςτο αρικμό προςαρτϊμενων 

καρτϊν που μποροφν να υποςτθρίξουν. 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

Επιπλζον τα PLC πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Σφνδεςθσ με Θ/Υ χωρίσ τθν διακοπι των επικοινωνιϊν. 

 Απομακρυςμζνου, διαμζςου αςφρματου δικτφου, κακϊσ και τοπικοφ, μζςω 

δικτυακισ κφρασ, προγραμματιςμοφ και διαγνωςτικϊν με τθν χριςθ 

φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

 Επεξεργαςτι που να είναι ικανόσ για πλιρθ αυτόματθ και αυτόνομθ 

επεξεργαςία των πλθροφοριϊν τόςο για τον τοπικό ζλεγχο τθσ 

εγκατάςταςθσ όςο και για τθν αςφρματθ ι ενςφρματθ μετάδοςθ των 

δεδομζνων ςε άλλα PLC και Θ/Υ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ελεφκερθ τοποκζτθςθ των καρτϊν ειςόδων/ εξόδων (εκτόσ από τθν πρϊτθ 

κζςθ τθν οποία καταλαμβάνει θ CPU). 

 Λειτουργία ςε περιβάλλον με ςχετικι υγραςία ζωσ 95% και κερμοκραςία 

από -20 °C ζωσ +60 °C. 

 H ενςωματωμζνθ ςτθ CPU κφρα επικοινωνίασ κα πρζπει να υποςτθρίηει όχι 

μόνο διαςφνδεςθ με ςυςκευι προγραμματιςμοφ αλλά και δθμιουργία 

τοπικϊν δικτφων για ςφνδεςθ με ςυςκευζσ ενδείξεων και χειριςμϊν θ άλλα 

PLC. 

 Ιδιαίτερο προςόν για τθν CPU κα κεωρθκεί το είδοσ και θ φπαρξθ ειδικϊν 

ενςωματωμζνων ρουτινϊν που διευκολφνουν τον προγραμματιςμό όπωσ 

event driven interrupt, time driver interrupt. Οι ρουτίνεσ κα πρζπει να 

καλοφνται από τθν CPU αυτόματα με τθν φπαρξθ του ςυμβάντοσ και το 

περιεχόμενο τουσ κα πρζπει να κακορίηεται από τον χριςτθ. 

 Θ CPU κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ μνιμθσ ςε διακοπι 

τάςθσ χωρίσ τθν χριςθ μπαταρίασ. 

 Θα πρζπει να υπάρχει ενςωματωμζνο ρόλοι πραγματικοφ χρόνου. 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται οι ιδιαίτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του PLC. 
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6.1.4.2  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ PLC 

Ο προςφερόμενοσ Ρρογραμματιηόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτισ (PLC) κα πρζπει να 

υποςτθρίηει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Δυνατότθτεσ επικοινωνίασ 

H CPU κα είναι εξοπλιςμζνθ με δφο (2) ενςωματωμζνεσ κφρεσ Ethernet (RJ45), 

μζςω των οποίων κα παρζχεται θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με: 

 το software προγραμματιςμοφ του PLC κακϊσ και με φορθτό θλεκτρονικό 

υπολογιςτι 

 άλλα PLC 

 ςυςκευζσ τρίτων καταςκευαςτϊν (third – party devices) 

Οι ενςωματωμζνεσ κφρεσ επικοινωνίασ τθσ CPU κα ζχουν τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ: 

 Τφποσ connector RJ45 με καταςκευι απόρριψθσ κορφβου 

 Λειτουργία auto-crossover 

 Μζχρι και 16 Ethernet ταυτόχρονεσ ςυνδζςεισ 

 Ταχφτθτεσ μετάδοςθσ ζωσ 10/100 Mbit/s 

 Υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίασ: 

 PROFINET RT – Βαςικζσ λειτουργίεσ και I/O Controller. 

 Ανοιχτζσ επικοινωνίεσ μζςω: TCP, ISO on TCP, UDP, Modbus TCP 

Με χριςθ των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC κα υποςτθρίηει τθν εφκολθ και 

απρόςκοπτθ επικοινωνία με ςυςκευζσ άλλων καταςκευαςτϊν, ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ τυποποιιςεισ. 

Επίςθσ το PLC κα πρζπει να υποςτθρίηει, είτε με ενςωματωμζνεσ είτε με πρόςκετεσ 

κφρεσ, τα παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίασ: 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

 PROFIBUS 

 AS-Interface 

 Σειριακζσ ςυνδζςεισ με ελεφκερα πρωτόκολλα (RS232, RS485) για τθ 

διαςφνδεςθ του προςφερόμενου radio modem. 

 Modbus RTU 

H CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει, μζςω των ενςωματωμζνων κυρϊν Ethernet, 

λειτουργία Web Server. Ο χριςτθσ κα μπορεί να ςυνδεκεί μζςω ενόσ απλοφ 

φυλλομετρθτι διαδικτφου (web browser) ςτθ CPU και να ζχει ςτθ διάκεςι του: 

 Ζτοιμεσ ιςτοςελίδεσ με ςτοιχεία και διαγνωςτικά τθσ CPU. 

 Ιςτοςελίδεσ που μποροφν να διαμορφωκοφν ελεφκερα με εργαλεία 

ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων και να περιζχουν ςτατικά ςτοιχεία και δυναμικά 

δεδομζνα από τθ CPU. 

Μνιμθ 

Θ CPU πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον: 

 100 ΚΒ εςωτερικισ μνιμθσ RAM για εκτελζςιμο κϊδικα και δεδομζνα. 

 4 ΜΒ εςωτερικισ μνιμθσ διατθριςιμθσ ςε διακοπι τάςθσ (χωρίσ μπαταρία) 

για πρόγραμμα, δεδομζνα και ςτοιχεία διαμόρφωςθσ. 

 Δυνατότθτα προςάρτθςθσ επιπλζον εξωτερικισ μνιμθσ ζωσ 2Gbyte 

(Memory Card) 

Θ εςωτερικι μνιμθ: 

 Θα μπορεί να διανεμθκεί ελεφκερα ςε πρόγραμμα, δεδομζνα και ςτοιχεία 

διαμόρφωςθσ. 

 Θα μπορεί να αποκθκεφςει το πρόγραμμα μαηί με ςχόλια και ςυμβολικά 

ονόματα. 
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 Θα μπορεί να αποκθκεφςει τθ διαμόρφωςθ του PLC (κάρτεσ που το 

απαρτίηουν και οι παράμετροί τουσ). 

Θ CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

 Τουλάχιςτον 8.000 βοθκθτικά εςωτερικά ρελζ. 

 Απεριόριςτο αρικμό χρονικϊν (ο αρικμόσ τουσ κα περιορίηεται μόνο από τθ 

ςυνολικι διακζςιμθ μνιμθ τθσ CPU). 

 Απεριόριςτο αρικμό απαρικμθτϊν (ο αρικμόσ τουσ κα περιορίηεται μόνο 

από τθ ςυνολικά διακζςιμθ μνιμθ τθσ CPU). 

Τζλοσ θ CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία καταγραφικοφ (data logger): 

 Το ςετ εντολϊν κα πρζπει να περιζχει εντολζσ για δθμιουργία αρχείων 

καταγραφϊν (data logs) 

 Τα αρχεία κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε μορφι κειμζνου (csv) είτε ςτθν 

εςωτερικι είτε ςτθν εξωτερικι (αποςπϊμενθ) μνιμθ. 

 Τα αποκθκευμζνα δεδομζνα κα πρζπει να μποροφν να διαβαςτοφν είτε 

μζςω τθσ κφρασ Ethernet (web server) είτε με απόςπαςθ τθσ εξωτερικισ 

κάρτασ μνιμθσ και ανάγνωςι τθσ μζςω Θ/Υ. 

Σάςεισ λειτουργίασ 

 Τάςθ τροφοδοςίασ CPU: 24V DC  

Μονάδα τροφοδοςίασ (Power Supply) 

Το τροφοδοτικό ζχει τα εξισ γενικά χαρακτθριςτικά: 

1. Τάςθ ειςόδου ονομαςτικι: 120/230 V AC 

2. Τάςθ ειςόδου επιτρεπόμενθ: 85-132V AC/170 -264V AC 

3. Τάςθ εξόδου: 24V DC (απαραίτθτθ για τθν τροφοδοςία τθσ CPU και των 

εξωτερικϊν αιςκθτθρίων και βοθκθτικϊν relays) 
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4. Επιτρεπόμενθ τάςθ εξόδου : 24V DC +-5% 

5. εφμα εξόδου : Στα 24V DC: 5Α 

6. εφμα ειςόδου ςτα 230V 1,3A και ςτα 120V 2,1A 

7. Συχνότθτα γραμμισ : 50/60ΘΗ 

Επιτρεπτι περιοχι ςυχνότθτασ : 47..63ΘΗ 

8. θλεκτρονικι προςταςία από βραχυκφκλωμα και γαλβανικι απομόνωςθ, 

LED φπαρξθσ 24V DC 

9. Υπερπιδθςθ διακοπϊν δικτφου τροφοδοςίασ min 20 ms 

Επεκταςιμότθτα 

Θ CPU, πζραν των ενςωματωμζνων ψθφιακϊν/ αναλογικϊν ειςόδων/ εξόδων 

(τουλάχιςτον 14DI, 10DO, 2AI, 2AO) που κα διακζτει, κα παρζχει τθ δυνατότθτα 

επζκταςθσ με: 

 Τουλάχιςτον 8 κάρτεσ ειςόδων, εξόδων ι μικτζσ. Κάκε κάρτα κα πρζπει να 

ζχει τουλάχιςτον: 

 16 ψθφιακζσ ειςόδουσ ι 

 16 ψθφιακζσ εξόδουσ ι 

 16 ψθφιακζσ ειςόδουσ και 16 ψθφιακζσ εξόδουσ ι 

 8 αναλογικζσ ειςόδουσ ι 

 4 αναλογικζσ εξόδουσ 

 Τουλάχιςτον 3 κάρτεσ επικοινωνίασ. 

 Τουλάχιςτον μία επζκταςθ πάνω ςτθ CPU με ειςόδουσ/ εξόδουσ ι κφρα 

επικοινωνίασ  
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Επιδόςεισ 

Θ CPU κα πρζπει να ζχει τισ παρακάτω επιδόςεισ: 

 Μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ δυαδικϊν εντολϊν (bit operation): 0.085 μs/ 

εντολι 

 Μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ εντολϊν λζξθσ (word operation): 1.7 μs/ εντολι 

 Μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ εντολϊν αρικμϊν κινθτισ υποδιαςτολισ 

(floating): 2.3 μs/ εντολι 
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Δομι προγράμματοσ 

Θ CPU κα πρζπει να υποςτθρίηει δομθμζνο προγραμματιςμό. Το πρόγραμμα κα 

μπορεί να δομθκεί με αυτόνομα υποπρογράμματα (ρουτίνεσ), με ι χωρίσ 

παραμζτρουσ, τα οποία κα μποροφν να καλοφν το ζνα το άλλο μζχρι και βάκοσ 16 

κλιςεων. Ο αρικμόσ των αυτόνομων υποπρογραμμάτων κα μπορεί να είναι 

τουλάχιςτον 1000. Θα πρζπει επίςθσ το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ CPU να 

υποςτθρίηει τθν αυτόματθ κλιςθ ειδικϊν υποπρογραμμάτων ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: 

 Κυκλικι εκτζλεςθ προγράμματοσ 

 Εκκίνθςθ τθσ CPU 

 Εκτζλεςθ προγράμματοσ με ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα 

 Διακοπζσ (interrupts) από τισ ειςόδουσ ι τισ κάρτεσ 

 Διακοπζσ (interrupts) από διαγνωςτικά 

Λογιςμικό προγραμματιςμοφ 

Μζςω του Λογιςμικοφ Ρρογραμματιςμοφ του PLC πρζπει να εκτελοφνται οι εξισ 

εργαςίεσ: 

 Οριςμόσ του hardware του ελεγκτι (PLC), δθλαδι προςδιοριςμό των καρτϊν 

ειςόδου εξόδου, οριςμό επικοινωνιϊν, διαςφνδεςθ με οκόνεσ ενδείξεων και 

χειριςμϊν κλπ. 

 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων που περιλαμβάνει είτε ςε απόλυτθ είτε ςε 

ςυμβολικι μορφι τισ ειςόδουσ, εξόδουσ και όποιεσ άλλεσ μεταβλθτζσ 

αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ. 

 Ανάπτυξθ του λογιςμικοφ αυτοματιςμοφ, ςυντακτικόσ ζλεγχοσ του, 

compilation αλλά και documentation αυτοφ. 
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 Διαδικαςίεσ για τθν μεταφορά του κϊδικα ςτο PLC και εργαλεία για τθν κζςθ 

ςε λειτουργία, όπωσ για παράδειγμα monitor και force μεταβλθτϊν 

εκτζλεςθ step by step κλπ. 

Το περιβάλλον εργαςίασ πρζπει να είναι προςαρμόςιμο και να μπορεί να 

τροποποιθκεί ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ. Με άλλα λόγια, 

να υπάρχει επιλογι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ζχει τθν εφαρμογι του ςε task 

oriented μορφι και το λογιςμικό να κακοδθγεί τουσ χριςτεσ ςτθν επιλογι των 

βθμάτων. 

Οι χριςτεσ κα πρζπει να μποροφν να αποκθκεφουν διάφορα ςθμαντικά ςτοιχεία 

προγραμμάτων, όπωσ δομικά κομμάτια προγραμμάτων (blocks), μεταβλθτζσ (tags), 

ςυναγερμοφσ (alarms), οκόνεσ επικοινωνίασ με τθ διεργαςία (HMI screens), 

ανεξάρτθτα κομμάτια προγράμματοσ (individual modules) κακϊσ και ολόκλθρο 

πρόγραμμα ςτακμοφ (stations) και να τα προςαρτιςουν, τόςο ςε τοπικζσ, όςο και 

ςυνολικζσ (global) βιβλιοκικεσ. Αυτά τα ςτοιχεία κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

αυτοφςια και πάλι μζςα ςτο πρόγραμμα του ίδιου ζργου.  

Προγραμματιςμόσ CPU 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ CPU κα μπορεί να πραγματοποιθκεί με τισ παρακάτω 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ: 

 Με διάγραμμα επαφϊν κατά IEC 61131-3 - LD (Ladder Diagram) 

 Με μπλοκ διάγραμμα κατά IEC 61131-3 - FBD (Function Block Diagram) 

 Με γλϊςςα τφπου PASCAL κατά IEC 61131-3 - ST (Structured Text) 

6.1.2 Μονάδα Αδιάλειπτησ Λειτουργίασ (UPS) 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ κάκε ΤΣΕ, κα διακζτει μονάδα αδιάλειπτθσ παροχισ 

ιςχφοσ, ϊςτε ο Ρρογραμματιηόμενοσ Λογικόσ Ελεγκτισ (PLC) να ςυνεχίηει να 

λειτουργεί ακόμθ και μετά από βίαιθ διακοπι τθσ τροφοδοςίασ λόγω χειριςμοφ ι 

βλάβθσ. Θ μονάδα αυτι κα είναι compact, κα τοποκετείται ςε ράγα πλθςίον του 
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PLC και κα ςτθρίηει τθν ςυνεχι τάςθ τροφοδοςίασ του PLC ςτα 24V DC. Για το λόγο 

αυτό κα είναι ςυνδεμζνθ ςτθν ζξοδο του τροφοδοτικοφ του PLC. 

Ειδικότερα, όταν θ τάςθ ειςόδου τθσ μονάδασ του UPS πζςει κάτω από ζνα όριο 

αςφαλείασ, το οποίο κα ζχει προεπιλεγεί, τότε μζςω άμεςθσ θλεκτρονικισ 

ςφνδεςθσ με τουσ ςυςςωρευτζσ κα παρζχεται ςτιριξθ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. 

Ακόμθ, θ μονάδα αυτι κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα: 

 Εφροσ τάςθσ ειςόδου: 22-29 V DC 

 Πριο τάςθσ ςφνδεςθσ μπαταρίασ: ρυκμιηόμενο με DIP διακόπτεσ ςτθν 

περιοχι 22-25,5 V DC με διακριτά βιματα των 0,5 V 

 Τάςθ εξόδου: 24 V DC 

 εφμα εξόδου ≥ 5 Α ανάλογα και με το τροφοδοτικό που χρθςιμοποιείται και 

τισ απαιτιςεισ του ςυνδεδεμζνου εξοπλιςμοφ 

 Βακμόσ απόδοςθσ ≥ 95% 

 Ρροςταςία αναςτροφισ πολικότθτασ τθσ τάςθσ ειςόδου και των 

ςυςςωρευτϊν 

 Ρροςταςία υπερφόρτιςθσ 

 Ρροςταςία βραχυκυκλϊματοσ με ενςωματωμζνθ αςφάλεια 16Α 

 Αυτόματθ αποςφνδεςθ αν θ τάςθ πζςει κάτω των 19V 

 Επιτιρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτϊν και ζνδειξθ για αλλαγι αυτϊν 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ 0 ζωσ +60 0C με φυςικό αεριςμό 

 Βακμόσ προςταςίασ Ι20 (κατά ΕΝ60529) 

 Ριςτοποίθςθ EMC κατά ΕΝ55022, ΕΝ 61000-6-2 

 Ριςτοποίθςθ κατά CE και UL(CSA) 

 

Οι ςυςςωρευτζσ τθσ μονάδασ UPS που κα προςφζρουν τθν ςτιριξθ τθσ τάςθσ κα 

μποροφν να τοποκετθκοφν και αυτοί ςε ράγα και κα ζχουν χαμθλό ρυκμό 

αυτοεκφόρτιςθσ τθσ τάξθσ του 3% περίπου μθνιαίωσ ςτουσ 200C. Θα είναι κλάςθσ 

προςταςίασ ΙΙΙ και κα αςφαλίηονται ζναντι βραχυκυκλϊματοσ με αςφάλεια 20A, ενϊ 

κα μποροφν να προςφζρουν αυτονομία λειτουργίασ ςτο διαςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό 

τουλάχιςτον μίασ ϊρασ (1h). 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

6.1.3 Τηλεπικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ 

Ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ των ΤΣΕ (νζων και αναβάκμιςθ υπαρχόντων) 

περιλαμβάνει το radio modem και τθν κεραία. Ραρακάτω ακολουκοφν οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που πρζπει να ικανοποιεί ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ. 

1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για τθν επικοινωνία μεταξφ ΚΣΕ και ΤΣΕ που κα είναι με modem πρζπει να χρθςιμοποιθκεί 

κατάλλθλο πρωτόκολλο GSM/GPRS ι άλλθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ. 

1 Τν παξαπάλω πξωηόθνιιν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε ηα ηζρύνληα 

πξόηππα, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα επηθνηλωλίαο θαη λα είλαη 

δνθηκαζκέλν γηα πάξα πνιιά ρξόληα ζε εγθαηαζηάζεηο 

απηνκαηηζκνύ. 

2 Οη απαηηήζεηο από ην ζύζηεκα επηθνηλωλίαο είλαη λα κεηαθέξεη ηα 

δεδνκέλα αμηόπηζηα θαη ζε όζνλ ην δπλαηόλ κηθξόηεξνπο ρξόλνπο. 

Τελ αμηνπηζηία απηή πξέπεη λα εγγπάηαη ην πξωηόθνιιν επηθνηλωλίαο 

κε εθηεηακέλα error check θαη retransmission. 

3 Η ηαρύηεηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε, ώζηε λα 

γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο πνζόηεηαο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη 

γηα κεηαθνξά. 

4 Η αζύξκαηε επηθνηλωλία πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο ζπρλνηήηωλ 

ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

5 Εάλ γηα ηελ επηθνηλωλία κεηαμύ ηνπ ΚΣΕ θαη ηωλ ΤΣΕ απαηηείηαη ε 

ηνπνζέηεζε αλακεηαδνηώλ, ηόηε απηή είλαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη δελ δηθαηνύηαη πξόζζεηε απνδεκίωζε γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 

6 Όζνλ αθνξά ζηνλ ηύπν ηνπ, πξέπεη λα είλαη πνιππαξακεηξηθό 

πξωηόθνιιν γηα επηθνηλωλία. 

7 Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξωηνθόιινπ 

πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα επηιέγνληαη από ηνλ ρξήζηε. 

8 Τν ηειεπηθνηλωληαθό ζύζηεκα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία θαηά ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηνπο Τνπηθνύο Σηαζκνύο 

ειέγρνπ ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο θαη ηνπ Κεληξηθνύ Σηαζκνύ 

Ειέγρνπ. 
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9 Τν επηθνηλωληαθό δίθηπν, ην νπνίν ζρεκαηηθά παξνπζηάδεηαη ζην 

Παξάξηεκα, βαζίδεηαη ζε δεύμεηο γηα ηελ επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ ΤΣΕ 

θαη ηνπ ΚΣΕ. Ο εμνπιηζκόο θαη ην ινγηζκηθό ηειεπηθνηλωληώλ πνπ ζα 

ζπλδένπλ ηνλ ΚΣΕ κε ηνπο άιινπο ζηαζκνύο ειέγρνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο: 

 α) Θα δηαζθαιίδεη ζπλερή επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ Τνπηθώλ Σηαζκώλ 

Ειέγρνπ (ΤΣΕ) θαη ηνπ Κεληξηθνύ Σηαζκνύ Ειέγρνπ (ΚΣΕ) 

 β) Θα πξνζθέξεη αζύξκαηε δεύμε κεηαμύ ηωλ ΤΣΕ θαη ηνπ ΚΣΕ κέζω 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο επηθνηλωλίαο εγθαηεζηεκέλνπ ζε 

θάζε ζηαζκό. 

Ακόμθ, το τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ςυνεχϊσ αναλυτικι 

πλθροφόρθςθ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ των τθλεπικοινωνιακϊν ςυνδζςεων μεταξφ 

όλων των ςθμείων που ανταλλάςουν δεδομζνα. 

 

Radio modem 

Τα απαιτοφμενα radio modem πρζπει να είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για χριςθ ςε 

δίκτυα  αςφρματθσ μετάδοςθσ  δεδομζνων (τθλεμετρίασ). 

Τα radio modem, πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Ταχφτθτα μετάδοςθσ 9600 bps 

 RS-232 ι RS-485 ςειριακό interface 

 Διάφορουσ τρόπουσ λειτουργίασ, μεταξφ των οποίων ςαν modem και ςαν 

αναμεταδότεσ 

 Ρεριοχι ςυχνοτιτων από 430-450ΜΘz 

 Επιλογι καναλιοφ RF, διεφκυνςθσ και επίπεδο ιςχφοσ του ςιματοσ 

μετάδοςθσ 

 Interface Βaud rate 0,3-19.2K, ρυκμιηόμενο 

 Data Buffer (Τx, Rx) 1 kbytes   

 Δομι δεδομζνων και ζλεγχοσ ςφαλμάτων ςυμβατά με τα διεκνι πρότυπα  

 Λυχνίεσ LED ενδεικτικζσ για τισ λειτουργίεσ Receive, Transmit και κατάςταςθσ 

ςειριακισ γραμμισ 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -15 ζωσ 50ο C 
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 Υγραςία λειτουργίασ:  0% ζωσ 95% RΘ 

 Τάςθ λειτουργίασ:  24 VDC 

 Ιςχφσ εκπομπισ:  1 watt 

 

Θ αςφρματθ επικοινωνία πρζπει να γίνεται ςε περιοχζσ ςυχνοτιτων ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Εάν απαιτείται άδεια λειτουργίασ από το υπουργείο 

μεταφορϊν και επικοινωνιϊν ι οποιαδιποτε αρχι, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθν 

εκδϊςει.   

Ο ανάδοχοσ πρζπει να λάβει γνϊςθ τθσ κζςθσ των αντλιοςταςίων και των 

δεξαμενϊν και τθν γεωγραφικι κατανομι τουσ. Ππου κρίνεται απαραίτθτο, κα 

τοποκετθκοφν αναμεταδότεσ και γενικϊσ κα πρζπει να παρκοφν όλα τα 

ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν αδιάλειπτθ επικοινωνία των ςτακμϊν με τον ΚΣΕ. Για 

οποιαδιποτε δαπάνθ απαιτθκεί που αφορά ςφνταξθ μελζτθσ, προμικεια 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, μεταφορά και εγκατάςταςι του, ο ανάδοχοσ 

δε δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι. Τα προςφερόμενα radio modem κα φζρουν 

Ευρωπαϊκά πιςτοποιθτικά.  

- Κεραία 

Για τθν υλοποίθςθ του τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να 

εγκαταςτακοφν κεραίεσ ςτα radio modem, κατάλλθλθσ ενίςχυςθσ (dB) και 

κατάλλθλου τφπου (κατευκυντικζσ ι πολυκατευκυντικζσ) για τθν αδιάλειπτθ 

επικοινωνία των Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου με τον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου. 

Απολαβι ≥ 5dB 

Εμπζδθςθ 50 Ohm 

Πόλωςθ Κατακόρυφθ/ Οριηόντια 

τάςιμα κφματα (VSWR) < 1,5 

Θερμοκραςία λειτουργίασ -35οC …. + 60oC 

Τλικό καταςκευισ Αλουμίνιο 
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Θ κάκοδοσ τθσ κεραίασ κα είναι ομοαξονικό καλϊδιο υψθλϊν ςυχνοτιτων 

κατάλλθλο για τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ. 

 Εςωτερικόσ αγωγόσ:    γυμνόσ μονόκλωνοσ εκ ςυρματιδίων                          

χαλκοφ 

 Μόνωςθ εςωτερικοφ αγωγοφ: πολυαικυλζνιο 

 Εξωτερικόσ αγωγόσ:   Γυμνό πλζγμα χαλκοφ 

 Μανδφασ:     PVC 

 Αντίςταςθ καλωδίου:   50Ω 

 Απόςβεςθ:     ≤9 dB/ 100m ςτα 450ΜΘz 

 

Επίςθσ, θ ςυνολικι διάταξθ επικοινωνίασ, κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 

 Αντικεραυνικι προςταςία ειςόδου radio modem  

 Ιςτό ςτιριξθσ, αντθρίδεσ κλπ 

Οι διατάξεισ προςταςίασ δεν πρζπει να παρεμποδίηουν τθ μετάδοςθ του ςιματοσ 

οφτε να αλλοιϊνουν τθν πλθροφορία. Τζλοσ, δεν πρζπει να δθμιουργοφν 

προβλιματα δυςλειτουργίασ του δικτφου (π.χ. θ επιτρεπτι "μπάντα" ςυχνοτιτων 

δεν πρζπει να μειϊνει το εφροσ του μεταφερόμενου ςιματοσ κοκ.).  

 

Radio modem 2,4 GHz 

Οι μονάδεσ αςφρματθσ επικοινωνίασ modem κα χρθςιμοποιοφν τισ 

ραδιοςυχνότθτεσ 2400-2483,5 MHz με τεχνολογία διαςποράσ ευρζωσ φάςματοσ 

(spread spectrum) για δίκτυα ιδίασ χριςθσ, που είναι εναρμονιςμζνα με το πρότυπο 

EN 300 328 και δεν απαιτείται εκχϊρθςθ ραδιοςυχνότθτασ, ςφμφωνα με το νόμο 

2801/2000 και το ΦΕΚ 739/2006. Θα διακζτουν πιςτοποιθτικά CE, FCC, IC, UL Class I 

Div 2. 

Οι μονάδεσ αυτζσ κα αποτελοφνται από δφο μζρθ, τον πομποδζκτθ που κα μπορεί 

να τοποκετθκεί ςτον ιςτό μαηί με τθν κεραία και το modem που κα τοποκετθκεί 
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μζςα ςτον πίνακα αυτοματιςμοφ και τα δφο αυτά μζρθ κα ςυνδζονται με 

κατάλλθλο καλϊδιο. Για τθν παραμετροποίθςθ των modem δεν κα είναι 

απαραίτθτο ειδικό λογιςμικό. Επίςθσ, κα είναι απολφτωσ διαφανι ςτο πρωτόκολλο 

TCP/IP και κάκε master κα μπορεί να υποςτθρίξει ςφνδεςθ μζχρι τουλάχιςτον 20 

slaves.  

Θ χριςθ των radiomodem ςε ςυνδυαςμό με κεραία κατάλλθλου κζρδουσ κα μπορεί 

να προςφζρει τθν απαιτοφμενθ ραδιοκάλυψθ. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ 

αναμεταδοτϊν για τουσ απομακρυςμζνουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ, οι οποίοι λόγω του 

ζντονου ανάγλυφου και άλλων φυςικϊν εμποδίων είναι δφςκολο ι ανζφικτο να 

διαςυνδεκοφν απ’ ευκείασ ςτο υπόλοιπο ςφςτθμα. Τα radiomodem κα μποροφν να 

παρζχουν διαςφνδεςθ Ethernet μεταξφ των διαφόρων ςυςκευϊν του ςυςτιματοσ. 

Θα λειτουργοφν, δθλαδι, είτε ςαν γζφυρεσ υψθλϊν ταχυτιτων ςε 10/100 BaseT 

Ethernet δίκτυα, είτε κα προςφζρουν ςφνδεςθ μεταξφ ενόσ ςτακμοφ βάςθσ με 

πολλαπλά απομακρυςμζνα modem. Θα εξαςφαλίηουν δε τθ ςωςτι μετάδοςθ των 

πλθροφοριϊν χρθςιμοποιϊντασ μθχανιςμοφσ ελζγχου μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ 

όπωσ CRC (cyclic redundancy check) και ARQ (automatic repeat request). 

Ο πομποδζκτθσ κα είναι ςτιβαροφ βιομθχανικοφ τφπου κατάλλθλοσ για χριςθ ςε 

εξωτερικό περιβάλλον. Το διακζςιμο εφροσ ηϊνθσ κα είναι 1,23 Mbps και κα 

υποςτθρίηεται ταχφτθτα μεταφοράσ δεδομζνων 1 Mbps. Θ ευαιςκθςία του δζκτθ 

κακορίηεται ςτα -93 dBm και θ ιςχφσ εξόδου ςτα +18dBm. Θα υποςτθρίηονται 

τοπολογίεσ δικτφων point to point/point to multipoint. 

Το modem κα διακζτει μία κφρα Ethernet RJ45. Θα ενςωματϊνει ενδεικτικά leds 

για τισ ενδείξεισ τθσ τροφοδοςίασ, τθσ μετάδοςθσ και λιψθσ Ethernet, τθσ 

κατάςταςθσ ςφνδεςθσ με άλλο modem, κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ ςφνδεςθσ με τον 

πομποδζκτθ. Θ τάςθ τροφοδοςίασ τουσ κα είναι +12-30 Vdc. 

6.1.4 Εξοπλιςμόσ Αντικεραυνικήσ Προςταςίασ 

Σε κάκε ΤΣΕ απαιτείται θ εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αντικεραυνικισ προςταςίασ για 

τα radio modem, τθ γραμμι τροφοδοςίασ και τα αναλογικά όργανα. 

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των πομποδεκτών – radio modem απαιτοφνται 

αντικεραυνικά με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
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 Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ:  20 ΚΑ ( ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

 Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ: 10 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

 Χρόνοσ  απόκριςθσ <    100 nsec 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ: - 40C ζωσ + 80C 

 Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικζσ οδθγίεσ 

χριςθσ - εγκατάςταςθσ ςτα Ελλθνικά και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

 Να ζχουν insertion loss< 4db  

 Για τθν αντικεραυνικι προςταςία γραμμών τροφοδοςίασ 220V 

απαιτοφνται αντικεραυνικά με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Μζγιςτο ρεφμα εκφόρτιςθσ:  40 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

 Ονομαςτικό ρεφμα εκφόρτιςθσ: 15 ΚΑ (ςε κυματομορφι 8/20 μsec) 

 Χρόνοσ  απόκριςθσ<   25 nsec 

 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ: - 40C ζωσ + 80C 

 Ενδεικτικό ςιμα καλισ λειτουργίασ 

 Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ζχουν ικανότθτα ςφνδεςθσ με το ενιαίο 

ςφςτθμα γείωςθσ, δεν πρζπει να εμποδίηουν ι να διακόπτουν τθ ςυνεχι 

λειτουργία τθσ θλεκτρικισ παροχισ και να μθν αυξάνουν τθν αντίςταςθ τθσ 

υπό προςταςία γραμμισ. Επίςθσ, οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνεσ με μθχανιςμό απομόνωςθσ από το δίκτυο (με ειδικι κερμικι 

επαφι) ςε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν διαρροζσ ρεφματοσ προσ τθ 

γείωςθ. 

 Ρρζπει να διακζτει ελεφκερεσ επαφζσ για δυνατότθτα τθλε-ζνδειξθσ τθσ 

λειτουργικισ κατάςταςθσ των διατάξεων προςταςίασ. 

 Οι διατάξεισ προςταςίασ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικζσ οδθγίεσ 

χριςθσ - εγκατάςταςθσ ςτα Ελλθνικά και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

 

Για τθν αντικεραυνικι προςταςία των γραμμών δεδομζνων (αναλογικά όργανα 4-

20mA) απαιτοφνται αντικεραυνικά με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να αντζχουν πλιγμα 10ΚΑ 
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 Να ζχουν insertion loss  το πολφ 3db 

 Να ζχουν μικρό rise time  

 Να είναι κατάλλθλα και για γραμμζσ δεδομζνων RS 232, RS 422 κτλ. 

 

6.1.5  Λογιςμικό Τοπικών Σταθμών Ελέγχου 

Το Λογιςμικό των Σοπικών τακμών Ελζγχου (Λογιςμικό PLC ΤΣΕ) που κα είναι 

εγκατεςτθμζνο ςτθν μνιμθ των τοπικϊν PLC, κα πρζπει να αναπτυχκεί μετά από 

λεπτομερι ανάλυςθ των απαιτιςεων των μθχανικϊν τθσ ΔΕΥΑΜ. Θα πρζπει να 

περιλαμβάνει κατάλλθλεσ ρουτίνεσ για: 

 Ζλεγχο επικοινωνιϊν, 

 Ζλεγχο και επεξεργαςία αναλογικϊν και ψθφιακϊν ςθμάτων, 

 Σενάριο λειτουργίασ ΤΣΕ (κυκλικι εναλλαγι αντλιϊν κτλ.) 

 Αποςτολι ςτον ΚΣΕ όλων των δεδομζνων που αφοροφν τθν κατάςταςθ των 

αντλιϊν 

 Ζλεγχοσ ΤΣΕ (ςφάλματα λειτουργίασ, λειτουργία Δικτφου ΔΕΘ, κτλ) 

Θα πρζπει να παραδοκεί ο πθγαίοσ κώδικασ ςτθν ΔΕΤΑΜ, με πλιρθ ςχολιαςμό 

ςτθν ελλθνικι γλώςςα. 

 

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑΡΡΟΩΝ – ΔΡΓΑΙΔ 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των διαρροϊν του δικτφου προτείνονται τα εξισ: 

Εγκατάςταςθ μετρθτικοφ ςυςτιματοσ υδραυλικϊν παραμζτρων. 

-  Ραροχόμετρα 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ πζντε (5) παροχόμετρων (όχι απλϊν υδρομζτρων) ςε 

κατάλλθλεσ - κομβικζσ κζςεισ του υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ. 

-  Μανόμετρα 
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Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ δϊδεκα (12) θλεκτρονικϊν μανομζτρων, 

πιεηοθλεκτρικϊν αναλογικισ εξόδου 4 ~ 20ma, IP68, PN16 ι PN10 ςε κατάλλθλεσ 

κζςεισ. 

-  Στακμθμζτρα πιεηοθλεκτρικά ι υπεριχων ανάλογα τθσ κζςθσ τουσ. 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ δφο (2) ςτακμιμετρων, ζνα ςε κάκε κάλαμο δεξαμενισ, 

πιεηομετρικά, ςυνδεδεμζνα με υδραυλικό ςπείρωμα 1ϋϋ,  ςτουσ δφο αγωγοφσ 

εκκζνωςθσ των καλάμων προ τθσ μόνιμθσ κλειςτισ βάνασ εκκζνωςθσ, εντόσ του 

χϊρου του βανοςταςίου. 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ δφο (2) ςτακμιμετρων υπεριχων ςτθν πθγι και 

ςυγκεκριμζνα: ζνα μζτρθςθσ τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ τθσ μικρισ λίμνθσ όπου 

εκδθλϊνεται θ πθγι και ζνα κατάντι του ρυκμιςτικοφ κυροφράγματοσ μζτρθςθσ τθσ 

ελεφκερθσ επιφάνειασ ροισ του τεχνικοφ κάτω από τθν παλαιά εκνικι οδό για τθν 

εκτόνωςθ του πλεονάηοντοσ νεροφ τθσ πθγισ. 

 

8.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Ρροτείνεται θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ SCADA όπου κα ςυλλζγονται και κα 

αναλφονται τα τα ποιοτικά χαρακτθριςτθκά των νερϊν τθσ πθγισ, τα ςτοιχεία τθσ 

υδραυλικισ λειτουργίασ τθσ υδρολθψίασ, τα ςτοιχεία διαρροϊν υπζργειασ 

διϊρυγασ, τα λειτουργικά δεδομζνα των δφο (2) διατάξεων απολφμανςθσ ςτθν πθγι 

και ςτθ δεξαμενι κακϊσ τα δεδομζνα λειτουργίασ του αντλιοςταςίου. Θ μεταφορά 

των ςθμάτων των αιςκθτθρίων ςτισ μονάδεσ του ςυςτιματοσ PLC κα γίνονται 

τοπικά καλωδιακά είτε υπερτοπικά αςφρματα. Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίξει 

και τθν web εφαρμογι (internet) για τθν ακριβι αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ και κυρίωσ το «ποςοςτό» απϊλειασ νεροφ ωσ προσ το ςυνολικά 

προςφερόμενο. 
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Τα δεδομζνα τθλεμετρίασ των ιδθ εγκατεςτθμζνων ΤΣΕ τθσ ΔΕΥΑΜ, αποςτζλλονται 

μζςω αςφρματων τθλεπικοινωνιακϊν διατάξεων ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου 

(ΚΣΕ) που βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ υπθρεςίασ. Ο ΚΣΕ 

ςυλλζγει, αποκθκεφει και παρακζτει τα δεδομζνα των ΤΣΕ προσ επεξεργαςία ςτουσ 

αρμόδιουσ μθχανικοφσ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρροκειμζνου να επιτελεί τον ρόλο του αδιάλειπτα, ο υπάρχον ΚΣΕ, είναι 

εφοδιαςμζνοσ με τον παρακάτω εξοπλιςμό: 

 

1. Ζναν Συγκεντρωτι - Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν (PLC) τφπου S7-300 με 

επεξεργαςτι CPU314 και δφο κάρτεσ ςειριακισ επικοινωνίασ RS232. 

2. Δφο radio modem RF διαφορετικϊν οίκων. Ζνα radio modem Communic και 

ζνα radio modem ELPRO. Το διπλό ςφςτθμα επικοινωνίασ, χρθςιμοποιείται 

για τθν επικοινωνία του ΚΣΕ τόςο με ΤΣΕ που χρθςιμοποιοφν radio modem 

Communic, όςο και radio modem ELPRO.  

3. Δφο (2) Κεντρικοφσ Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ τφπου Server.  

4. Στουσ Κεντρικοφσ Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ τφπου Server είναι 

εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό εποπτικοφ ελζγχου SCADA WinCC μαηί με το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων. Ειδικότερα, τα δεδομζνα 

τθλεμετρίασ που ςυγκεντρϊνονται από τον Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν του 

ΚΣΕ, παρουςιάηονται ςτο ςφςτθμα εποπτικοφ ελζγχου SCADA και 

αποκθκεφονται ςτισ κεντρικζσ Βάςθσ Δεδομζνων των Server για μελλοντικι 

επεξεργαςία. 

5. Στο εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα εποπτικοφ ελζγχου SCADA, ζχει αναπτυχκεί και 

λειτουργεί θ εφαρμογι τθλελζγχου – τθλεχειριςμοφ. Μζςω αυτισ, οι 

μθχανικοί και οι υπεφκυνοι τεχνικοί τθσ ΔΕΥΑΜ εποπτεφουν και 

επεμβαίνουν ςτουσ κατά τόπουσ ΤΣΕ από τα κεντρικά γραφεία τθσ 

υπθρεςίασ. 
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Στα πλαίςια τθσ επζκταςθσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλελζγχου – 

τθλεχειριςμοφ τθσ ΔΕΥΑΜ με νζουσ ΤΣΕ, προβλζπεται και θ επζκταςθ του ΚΣΕ ςε 

επίπεδο υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ (software). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν επζκταςθ του ΚΣΕ, αποτελεί θ μθ διατάραξθ και διακοπι τθσ λειτουργίασ του 

υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, κακϊσ και θ ομαλι ζνταξθ των νζων ΤΣΕ ςτο υπάρχον 

ςφςτθμα τθλεχειριςμοφ. 

8.1.1 Εξοπλιςμόσ Υλικοφ (Hardware) 

Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου κα επεκτακεί με δφο (2) ςφγχρονουσ θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ τφπου Client για τθν αλλθλεπίδραςθ των μθχανικϊν τθσ ΔΕΥΑΜ με τθν 

αναβακμιςμζνθ εφαρμογι εποπτικοφ ελζγχου που κα αναπτυχκεί. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι εν λόγω θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ πρζπει κατ’ ελάχιςτον να 

ικανοποιοφν τισ κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 Μοντζλο – Καταςκευαςτισ Να αναφερκεί 

2 Τεμάχια 2 

3 Τφποσ Tower 

4 Επεξεργαςτισ 4 πυρινεσ   

5 Ταχφτθτα επεξεργαςτι ≥3.2GHz 

6 Μζγεκοσ Μνιμθσ RAM ≥8GB 

7 Επζκταςθ Μνιμθσ RAM Ζωσ 32GB 

8 Σκλθρόσ Δίςκοσ HDD SATA III, 7.200rpm 500GB 

9 Interfaces 
1xEthernet(RJ-45), 10xUSB 2.0, 4xUSB3.0, 

1xSerial(RS232) 

10 Ανάλυςθ Κάρτασ Γραφικϊν 
1920x1080 pixel (TFT resolution VGA) 

3840x2160 pixel (TFT resolution DisplayPort) 

11 Λειτουργικό Σφςτθμα Windows 7 Professional 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   

 

12 Ρλθκτρολόγιο / Ροντίκι 
Ρλιρεσ Ελλθνοαγγλικό αλφαρικμθτικό 

Ρλθκτρολόγιο και οπτικό Ροντίκι 

13 Εγγφθςθ ≥1 ζτοσ με δυνατότθτα επζκταςθσ 

 

Κάκε ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ κα ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ οκόνθ, με 

τεχνικά χαρακτθριςτικά που φαίνονται παρακάτω: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

1 Μοντζλο – Καταςκευαςτισ Να αναφερκεί 

2 Τεμάχια 2 

3 Τφποσ LED 24-inch 

4 Ανάλυςθ 1900x1200 pixel 

5 Φωτεινότθτα ≥250 cd/m² 

 

8.1.2 Εξοπλιςμόσ Λογιςμικοφ (Software) 

Στα πλαίςια τθσ επζκταςθσ του hardware του Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου, κρίνεται 

απαραίτθτθ και θ επζκταςι του ςε επίπεδο λογιςμικοφ (software). Ειδικότερα, ο 

ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτα παρακάτω: 

1. Αναβάκμιςθ των υπαρχουςϊν αδειϊν λογιςμικοφ εποπτικοφ ελζγχου 

SCADA WinCC ςτθν τρζχουςα ζκδοςθ.  

2. Επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ εφαρμογισ εποπτικοφ ελζγχου SCADA τθσ 

ΔΕΥΑΜ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν και οι 25 νζοι Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου 

ςτο ςφςτθμα τθλεμετρίασ, ςε περιβάλλον SCADA WinCC.  

Επίςθσ, ςτον Συγκεντρωτι – Διαχειριςτι Επικοινωνιϊν (PLC) του ΚΣΕ κα πρζπει να 

επεκτακεί το λογιςμικό επικοινωνιών, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται ορκι 

επικοινωνία μεταξφ ΚΣΕ και υφιςτάμενων και νζων ΤΣΕ. Το λογιςμικό επικοινωνιϊν, 

κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να εκτελεί τισ παρακάτω διεργαςίεσ: 
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 Σάρωςθ του ςυνόλου των απομακρυςμζνων Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου. 

 Αςφαλισ μετάδοςθ εντολϊν, παραμζτρων και λοιπϊν πλθροφοριϊν προσ 

τουσ απομακρυςμζνουσ Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου. 

 Αςφαλισ λιψθ καταςτάςεων, και ςυναγερμϊν από τουσ απομακρυςμζνουσ 

Τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου. 

 Σε περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ επικοινωνίασ του ΚΣΕ με κάποιον 

απομακρυςμζνο Τοπικό Στακμό Ελζγχου, δε διακόπτεται θ ςυνολικι 

ςάρωςθ με τουσ υπόλοιπουσ ΤΣΕ. 

 Κατά τθν αςτοχία επικοινωνίασ κάποιου απομακρυςμζνου Τοπικοφ Στακμοφ 

Ελζγχου, αυτόσ ςυνεχίηει κανονικά τθ λειτουργία του με το ςενάριο το οποίο 

του δόκθκε κατά τθν τελευταία επικοινωνία του με τον ΚΣΕ. 

 Ο κάκε Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου επικοινωνεί και με τον αντίςτοιχο 

«απζναντί του» για ανταλλαγι πλθροφοριϊν (πχ γεϊτρθςθ με Δ/Ξ). 

 

Οι νζοι Τοπικοί Στακμοί Ελζγχου κα ενταχκοφν ςτο εν λειτουργία ςφςτθμα τθσ 

υπθρεςίασ, χωρίσ να διακοπεί και διαταραχκεί θ ομαλι λειτουργία του 

υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο και ενοποιθμζνο ςφςτθμα 

τθλελζγχου – τθλεχειριςμοφ. 

 

Συντάχκθκε 

Μεςολόγγι 13/04/2016 

Ο ςυντάξασ 

Δ/ντισ Τ.Υ. ΔΕΥΑΜ 

 

 

Κουφόσ Θεόδωροσ  

Χθμικόσ Μθχανικόσ  

Θεωρικθκε 

Μεςολόγγι 13/04/2016 

Ο Γενικόσ Διευκυντισ ΔΕΥΑΜ  

 

 

Σταματάτοσ Σπφροσ  

Θλ/γοσ-Μθχ/κόσ ΕΜΡ 
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