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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός και αντικείμενο της Μελέτης
Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ συνέταξε μελέτη που αφορά στην
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών
λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων
υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής».
Βασικός στόχος της πράξης είναι ο έλεγχος των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων
και του υδατικού ισοζυγίου σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου ύδρευσης περιοχής
ευθύνης της ΔΕΥΑΤΗΛ του Δήμου Λαυρεωτικής και η δραστική μείωση των απώλειες
και του μη τιμολογούμενου νερού μέσω της εγκατάστασης σύγχρονου μετρητικού
εξοπλισμού στις απολήξεις του δικτύου (τελικοί καταναλωτές).
Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης, θα προσδώσει τις πληροφορίες
εκείνες για την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο με άμεσο τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες για
το σημείο στο οποίο εντοπίζονται διαρροές, αλλά και για το μέγεθός αυτών. Έτσι η
ΔΕΥΑΤΗΛ θα έχει τη δυνατότητα να δράσει άμεσα σε συγκεκριμένες περιοχές και να
εντοπίσει σημειακά αλλά και να επιδιορθώσει τις προκύπτουσες δυσλειτουργίες.
Παράλληλα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες θα αυξηθεί σημαντικά
μιας και με το σύστημα αυτό θα επέλθει σημαντική βελτιστοποίηση στην επάρκεια του
ύδατος ενώ θα προστατεύεται άμεσα η δημόσια και ιδιωτική περιουσία καθώς κάθε
πιθανή διαρροή θα εντοπίζεται και θα επιδιορθώνεται άμεσα.
Οι σταθμοί μέτρησης κατανάλωσης θα καλύπτουν περίπου το 70% των εσωτερικών
δικτύων της ΔΕΥΑΤΗΛ που αποτελείται από τρεις Δημοτικές Ενότητες στις οποίες η
ύδρευση είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΤΗΛ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Που εξυπηρετεί τους οικισμούς Λαύριο, Άνω
Θορικό, Θορικό, Κάτω Ποσειδωνία, Κάτω Σούνιο και Λεγρενά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Που εξυπηρετεί τους οικισμούς Κερατέα, Αγία
Μαρίνα Μικρολίμανου, Αγίασμα, Άγιος Γεώργιος Θορικού, Άγιος Γεώργιος, Άνω
Δασκαλειό (τ. οι Μπουζαλάδες), Αρί, Αυρόκαστρο, Βένιο Δασκαλειού, Βίντζι
Δασκαλειού, Δασκαλειό, Δημολάκι, Διόνυσος, Διψέλιζα, Ελαιοχώρι, Ελιές Δασκαλειού
(τ. η Παραλία Δασκαλειού), Ζαπάνι, Ζάστανο,
Κακή Θάλασσα (τ. Παραλία Κακής
Θαλάσσης), Καλοπήγαδο, Κόντρα Βιλαρά, Μαλιακούκι, Μαλιαστέκα, Μανούτσο,
Μαρίστρα, Μαρκάτι, Μεγάλα Πεύκα, Μεγάλη Αυλή, Μητροπήσι, Μικρολίμανο, Μονή
Κακιάς Θάλασσας, Μύλος, Μυρτέζα, Ντάρδεζα, Παλιοκαμάριζα, Πανόραμα
Μικρολίμανου, Πεύκα, Περιγιάλι, Πλάκα, Πόρτο Εννιά, Πρισιλίμες, Ριμπάρι, Ρουμουντί,
Ρουντζέρι Λεμπρού, Σάκκα, Σκάλεζα Μητραντώνη, Σπηλιαζέζα, Συντερίνα, Συρί,
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Τζαρδαβίλα Μόκριζας, Τζονίμα, Τογάνι Λάκιζας, Τρεχαντιέρα, Τριανταφυλλιά, Φάνωσι,
Φέριζα, Χάρακας και Χάρβαλο.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Που εξυπηρετεί τους οικισμούς
Αγ. Κωνσταντίνο και Εσπερίδες.
Οι βασικές υδρευτικές ανάγκες των περιοχών ευθύνης της ΔΕΥΑΤΗΛ καλύπτονται από
το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ που μεταφέρει νερό στην περιοχή. Συμπληρωματικές ανάγκες
καλύπτονται από υδρευτικές γεωτρήσεις και δεξαμενές που λειτουργούν στην περιοχή.
Από τα στοιχεία της υδρολογικών μελετών που εκπονήθηκαν κατά καιρούς για την
ΔΕΥΑΤΗΛ προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα συνολικά αποθέματα υπόγειων υδάτων της
ΔΕΥΑΤΗΛ μειώνονται διαρκώς.
Με σκοπό την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος η ΔΕΥΑΤΗΛ το 2016 συνέταξε
μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και εγκρίθηκε σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2190/15-03-2018
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος και έλαβε
κωδικό ΟΠΣ 5001786. Η εγκεκριμένη πράξη που αναμένεται να δημοπρατηθεί τους
επόμενους μήνες και να ολοκληρωθεί εντός του 2019 προβλέπει την εγκατάσταση
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου στις βασικές υποδομές τροφοδοσίας του δικτύου (εξωτερικό
δίκτυο) και στις κεφαλές των ζωνών υδροδότησης.
Η εν λόγω πράξη αποτελεί το επόμενη βήμα στην επίλυση του προβλήματος των
διαρροών, είναι συμπληρωματική και σε απόλυτη συνέργεια με την εγκεκριμένη πράξη
και προβλέπει την ένταξη στο ολοκληρωμένο σύστημα την παρακολούθηση του
δικτύου σε επίπεδο κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑΤΗΛ θα είναι σε θέση να
πραγματοποιεί άμεσο και απόλυτα ακριβή προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και
εντοπισμό των διαρροών.
Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω πράξης περιλαμβάνει την:


Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) σταθμών
μέτρησης κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε
επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου,



Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού δικτύου μεταφοράς δεδομένων
κατανάλωσης και επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου μέσω
πεντακοσίων (500) αναμεταδοτών και τριάντα (30) συγκεντρωτών δεδομένων,



Προμήθεια πέντε
κατανάλωσης

(5)
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Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του
Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)



Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού
συστήματος,



Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και
χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και



Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας,

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο
λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την
εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις,
την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του
εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες
εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, την δοκιμαστική και επιτυχή
λειτουργία για διάστημα 3 μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας
στη λειτουργία του συστήματος.

1.2. Μεθοδολογία, Ορολογία και Διάθρωση της Μελέτης
Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης χωρίζεται σε πέντε (5) Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 έχει
εισαγωγικό χαρακτήρα, ενώ στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η περιγραφή του
υφιστάμενου συστήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η γενική τεχνική περιγραφή του συστήματος που περιλαμβάνεται
στην εν λόγω πράξη.
Στα Κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας και οι ποσότητες
του εξοπλισμού, των λογισμικών και των υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, συντήρησης και
υποστήριξης που ο κάθε διαγωνιζόμενος προμηθευτής θα δεσμευθεί ρητά να τηρήσει.
Θα ακολουθηθεί σε όλη την τεχνική Μελέτη η εξής βασική ορολογία:
(ΚΣΕ) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Ο Κεντρικός σταθμός ελέγχου του δικτύου που
βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΥΑΤΗΛ)
(ΣΜΚ) Σταθμοί Μέτρησης Κατανάλωσης. Αναφέρονται σε επιλεγμένες θέσεις του
δικτύου (παροχές καταναλωτών) στις οποίες θα εγκατασταθούν μετρητές παροχής και
λοιπός εξοπλισμός.
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1.3. Εργασία Συμπεριλαμβανομένη
Η αρχική εγκατάσταση, που περιγράφεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή,
περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες/ υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στις
προδιαγραφές που ακολουθούν στα επόμενα Κεφάλαια .


Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος



Προμήθεια και εγκατάσταση των σταθμών ΣΜΚ



Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού επέκτασης του ΚΣΕ



Παράδοση και εγκατάσταση των λογισμικών επέκτασης του ΚΣΕ που
περιλαμβάνουν :
α) Λογισμικό τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και αποστολής δεδομένων
κατανάλωσης
β) Λογισμικό αυτοματοποιημένης καταμέτρησης
γ) Λογισμικό ηλεκτρονικών διαδικασιών
δ) Λογισμικό ενημέρωσης συμβάντων και
ε) Λογισμικό αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών



Ενσωμάτωση και διασύνδεση των λογισμικών με την υφιστάμενη βάση και τα
λοιπά λογισμικά



Προμήθεια και εγκατάσταση επικοινωνιακού εξοπλισμού (διατάξεις λήψης και
αναμετάδοσης/ συλλογής δεδομένων κατανάλωσης) στις προβλεπόμενες ζώνες
που έχει επιλεχθεί να εγκατασταθεί σταθερό δίκτυο (Fixed Network).



Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, στις λειτουργίες, την υποστήριξη
και τη συντήρηση του συστήματος



Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος



Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του
εγκατεστημένου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.



Παράδοση τεκμηρίωσης



Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΤΗΛ στις λειτουργίες, την υποστήριξη
και τη συντήρηση του συστήματος



Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος



Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

συνόλου

του
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1.4. Εργασία Μη Συμπεριλαμβανομένη


Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ στις θέσεις εγκατάστασης των
συγκεντρωτών δεδομένων οι οποίες θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με τον
Ανάδοχο.



Παροχή αδείας για εγκατάσταση των αναμεταδοτών και των συγκεντρωτών
δεδομένων σε δημόσια κτίρια, κολώνες ή άλλη δημόσια υποδομή.



Προμήθεια καρτών SIM και κόστος ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ των
συγκεντρωτών δεδομένων και του ΚΣΕ



Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών για την υλοποίηση των
εργασιών στις θέσεις των σταθμών.



Λήψη ειδικών αδειών για διακοπή κυκλοφορίας, είσοδο σε ιδιωτικό χώρο κλπ. Αν
και όπου απαιτηθεί.



Καθαρισμός υφιστάμενων φρεατίων από μπάζα ή φερτά υλικά που δεν
επιτρέπουν την εγκατάσταση των μετρητών παροχής



Αντικατάσταση δομικών μερών των υφιστάμενων φρεατίων, αν και όπου
απαιτηθεί με σκοπό την ασφάλιση του προς εγκατάσταση εξοπλισμού.

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2.1. Περιοχή Αναφοράς
Η περιοχή ενδιαφέροντος στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο προβλεπόμενος
εξοπλισμός βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Αττικής και έχει έδρα του Δήμου το
Λαύριο. Η πληθυσμιακή κατανομή της ΔΕΥΑΤΗΛ, το πλήθος των υδρευτικών
υδρομέτρων και η παλαιότητα των δικτύων ύδρευσης το μήκος των οποίων ανέρχεται
περίπου στα 190 χλμ. παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2011)

1

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

687

2

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

13.246

3

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

10.612

Σύνολο Μόνιμου Πληθυσμού:

24.545

Σημειώνεται ότι αναμένεται μεγάλη επαύξηση του πληθυσμού και επομένως και της
κατανάλωσης μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του λιμένα Λαυρίου και μετεξέλιξής
του σε κέντρο κρουαζιέρας και της διασύνδεσης της περιοχής με τραίνο (Προαστιακό
σιδηρόδρομο) και σύγχρονο, ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομο.

2.2. Γενική περιγραφή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
2.2.1. Εσωτερικό δίκτυο διανομής
Γενικά στοιχεία
Τα δίκτυα όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε μεγάλο βαθμό έχουν ακολουθήσει
την επέκταση των Οικισμών τους. Οι αγωγοί είναι παλαιοί από χυτοσίδηρο και αμίαντο.
Οι νεότεροι αγωγοί που έχουν χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσουν την κατάσταση του
συστήματος είναι από PVC ή Πολυαιθυλένιο (PE). Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας
της ΔΕΥΑΤΗΛ, το μήκος του δικτύου όλου της ΔΕΥΑΤΗΛ (εξωτερικό και εσωτερικό)
ανέρχεται περίπου στα 190 χιλιόμετρα Η συνολική ποσότητα της ποσότητας νερού σε
είναι 4.000.000 m3 τα οποία προέρχονται από την ΕΥΔΑΠ.
Οι βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου ύδρευσης των υπό εξέταση περιοχών
φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ Δ.Κ./ Τ.Κ.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_01

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_02

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_03

ΚΕΡΑΤΕΑ 1

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_04

ΚΕΡΑΤΕΑ 2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_05

ΚΕΡΑΤΕΑ 3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_06

ΚΕΡΑΤΕΑ 4

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_07

ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΔΕΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_08

ΝΤΑΡΔΕΖΑ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_09

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_10

ΡΙΜΠΑΡΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_11

ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_01

ΔΗΜΟΥΛΑΚΙ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_02

ΔΡΟΣΙΑ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_03

ΡΙΜΠΑΡΙ (Π.Α.)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_04

ΡΙΜΠΑΡΙ (ΚΕΡΑΙΕΣ)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_05

ΡΙΜΠΑΡΙ (ΛΥΚΟΣ)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_06

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_07

ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_08

ΔΙΟΝΥΣΟΥ
(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_09

ΜΠΟΡΤΖΕΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_10

ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΠΙΕΣΤΙΚΟ_11

ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΚΙ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΙΜΠΑΡΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ_01
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_02
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΓΙΕΘΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ (ΕΝΟΙΚ)

ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣΜΟΘΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΙΝΤΕΡΝΑ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΓΙΑΛΙ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΛΑΚΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΚΚΑ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΡΒΑΛΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΥΡΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

Ποιοτικά στοιχεία – Χρήσεις Νερού
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των χρήσεων του νερού στις Δ.Κ.
Λαυρίου, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΆΓΙΟΣ

ΛΑΥΡΙΟ

ΚΕΡΑΤΕΑ

Αστική

58%

40%

81%

Αρδευτική

3%

1%

3%

Αγροτική

2%

1%

0%

Κτηνοτροφική

2%

1%

1%

Τουριστική

33%

50%

15%

Βιοτεχνική/ Βιομηχανική

2%

7%

0%

(ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λειτουργία δικτύου διανομής – Ζώνες ύδρευσης
Το δίκτυο διανομής χωρίζεται ουσιαστικά σε Ζώνες Ύδρευσης οι οποίες
τροφοδοτούνται από συγκεκριμένη δεξαμενή, ανάλογα με το Δημοτική
Ενότητα:
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1. Κερατέας, 2. Λαυρίου, 3. Αγ. Κωνσταντίνου
Το σχηματικό διάγραμμα του υδραγωγείου ΔΕΥΑΤΗΛ παρουσιάζεται στη συνέχεια

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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2.2.2. Ωφέλειες για την ΔΕΥΑΤΗΛ
Οι ωφέλειες που θα έχει η ΔΕΥΑΤΗΛ από την υλοποίηση της εν λόγω πράξης
χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες.
Αναλυτικότερα:
Α. Άμεση Ωφέλεια
Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα κύριος σκοπός του συστήματος είναι η
ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, η μείωση των διαρροών, η βελτίωση του
υδατικού ισοζυγίου και η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξασφάλιση της επάρκειας του
παρεχόμενου νερού. Ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο των Δημοτών και του
πρόσθετου πληθυσμού του Δήμου Λαυρεωτικής αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω
των πολλών παραθεριστικών κατοικιών αλλά και του πρόσθετου πληθυσμού εκτιμάται
ότι αυξάνεται σημαντικά. Υπολογίζεται ότι τα άμεσα οικονομικά οφέλη της εν λόγω
μελέτης βρίσκουν εφαρμογή στα ακόλουθα:


Μείωση κόστους λειτουργίας υποδομών,



Μείωση δείκτη ILI (Infrastructure Leakage Index),



Προαγωγή της βιώσιμης χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας
των διαθεσίμων υδατικών πόρων.



Διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και
αποτροπή της περαιτέρω μόλυνσή τους.



Μείωση κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας,



Μείωση εξόδων κίνησης συνεργείων,



Μέση μείωση κόστους συντήρησης/ επισκευής εξοπλισμού δικτύων,



Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,



Ελαχιστοποίηση του δείκτη απωλειών διαρροών,



Μείωση κόστους από τον ενεργό εντοπισμό διαρροών και την ελαχιστοποίηση
των θραύσεων στο δίκτυο,



Μείωση κόστους από αποκαταστάσεις θραύσεων κλπ.



Λήψη στατιστικών στοιχεία και υδρολογικών δεδομένων με στόχο τον
βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και την ιεράρχηση
των μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης
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Η παραπάνω εκτίμηση πρέπει να θεωρείται ρεαλιστική λαμβανομένου υπ’ όψιν:


Την κατάσταση υδροδοτικών συστημάτων αντιστοίχων με της ΔΕΥΑΤΗΛ, ΔΕΥΑ
στην Ελλάδα.



Την κατανομή των υδρομέτρων στα Τοπικά Διαμερίσματα



Την παλαιότητα του δικτύου μεταφοράς και διανομής



Το μεγάλο μήκος αγωγών του εσωτερικού υδραγωγείου



Την αυξημένη ετήσια κατανάλωσης ενέργειας

Β. Έμμεση Ωφέλεια
Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια από την λειτουργία του συστήματος (πιο
σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς
την Κοινωνία) εδώ δεν θα γίνει αποτίμηση των ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους:

Β1. Εξοικονόμηση νερού
Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια από την λειτουργία του συστήματος (πιο
σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς
την Κοινωνία) εδώ δεν θα γίνει αποτίμηση των ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους:
Λειτουργία: Με την υφιστάμενη κατάσταση οι υποδομές τροφοδοσίας λειτουργούν
χωρίς κανένα προγραμματισμό καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα της κατανάλωσης και
των πραγματικών αναγκών στο δίκτυο των υπό εξέταση περιοχών. Έτσι ελλείψει
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και των
υδάτινων πόρων. Με την χρήση του συστήματος τα φαινόμενα αυτά θα εκλείψουν μιας
και οι χειριστές θα γνωρίζουν σε κάθε στιγμή το υδατικό ισοζύγιο και θα μπορούν με
κατάλληλους χειρισμούς να προγραμματίσουν τη λειτουργία της κάθε πιεζομετρικής
ζώνης ώστε η λειτουργία του δικτύου να εξασφαλίζεται με τον βέλτιστο τρόπο.
Αναλυτικά αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση διαφορετικών και παραμετροποιήσιμων
σεναρίων υδροδότησης που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ΚΣΕ.
Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών είναι λογικό να αποτελεί για τη ΔΕΥΑΤΗΛ
πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται άμεσα με τη δημόσια εικόνα της και το επίπεδο των
προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσω της εγκατάστασης μετρητών
υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση θραύσεων,

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

διαρροών ή άλλων κρίσιμων καταστάσεων θα μειωθεί σημαντικά το κατασπαταλούμενο
νερό.
Εξοικονόμηση υδατικών πόρων: Μέσω της ορθολογικής λειτουργίας του δικτύου θα
μειωθεί ο όγκος του καταναλούμενου νερού, θα εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι και να
σταματήσει η υπεράντληση που οδηγεί σε καταστροφή του υπεδάφους.
Αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης/ προστασία και βελτίωση της
κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων
από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε
νερό
Επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη της ρύπανσης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος
Η πράξη είναι συναφής με την ομάδα μέτρων ΟM05 για την προώθηση Αποδοτικής και
Αειφόρου Χρήσης του Νερού (ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΔ
ΑΤΤΙΚΗΣ, GR06) και συγκεκριμένα με τις δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των
δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του Υ.Δ. Έλεγχοι
Διαρροών (RBD06_OM05_002).

Β2. Αποδεκτές συνθήκες
Ως διαρροή λογίζεται η φυσική - τεχνική διαρροή, δηλαδή η απώλεια νερού προς το
περιβάλλον χωρίς να ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη. Το ατιμολόγητο νερό είναι η
διαφορά μεταξύ του παραγόμενου – προσφερόμενου νερού και του τιμολογούμενού
στις παροχές των καταναλωτών.
Προφανώς, το τιμολογούμενο είναι μικρότερο λόγω των φυσικών διαρροών, της μη
ύπαρξης υδρομέτρων, των παράνομων συνδέσεων, των υπερχειλίσεων των
δεξαμενών, των εκπλύσεων του δικτύου, των πυροσβεστικών παροχών, αλλά και της
ανακρίβειας των υδρομέτρων. Για τα δεδομένα της ΔΕΥΑΤΗΛ, το ατιμολόγητο νερό θα
έπρεπε να είναι της τάξης έως και 25% αντί του εκτιμώμενου άνω του 65,70% (βλέπε
παρακάτω).

Β3. Ισοζύγιο υδρομέτρων
Πρώτιστο μέλημα της ΔΕΥΑΤΗΛ είναι ο προσδιορισμός του ισοζυγίου μεταξύ του
παραγόμενου και του τιμολογούμενου νερού.
Με σκοπό την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος η ΔΕΥΑΤΗΛ το 2016 συνέταξε
μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και εγκρίθηκε σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2190/15-03-2018
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος και έλαβε
κωδικό ΟΠΣ 5001786. Η εγκεκριμένη πράξη που αναμένεται να δημοπρατηθεί τους
επόμενους μήνες και να ολοκληρωθεί εντός του 2019 προβλέπει την εγκατάσταση
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου στις βασικές υποδομές τροφοδοσίας του δικτύου (εξωτερικό
δίκτυο) και στις κεφαλές των ζωνών υδροδότησης.
Η εν λόγω πράξη αποτελεί το επόμενη βήμα στην επίλυση του προβλήματος των
διαρροών, είναι συμπληρωματική και σε απόλυτη συνέργεια με την εγκεκριμένη πράξη
και προβλέπει την ένταξη στο ολοκληρωμένο σύστημα την παρακολούθηση του
δικτύου σε επίπεδο κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑΤΗΛ θα είναι σε θέση να
πραγματοποιεί άμεσο και απόλυτα ακριβή προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και
εντοπισμό των διαρροών.

Β4. Ελάχιστη νυχτερινή παροχή
Η υδροληψία πόσιμου νερού είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και συνεπώς
«υπακούει» σε στατιστικούς κανόνες. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν
περισσότερο την ημέρα, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ανθρώπινες
δραστηριότητες περιορίζονται σημαντικά. Έτσι, αξιολογώντας το 24ωρο προφίλ του
προσφερόμενου νερού, μπορεί να προσδιορισθεί με ικανοποιητική ακρίβεια το ποσοστό
εκείνο του προσφερόμενου νερού που δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπινη χρήση αλλά σε
διαρροές.

Β5. Διαχείριση πιέσεων
Η ύπαρξη διαρροών είναι δεδομένη για ένα δίκτυο ύδρευσης. Το θέμα είναι η διατήρηση
τους σε ανεκτό επίπεδο. Η έρευνα, ο εντοπισμός και η επισκευή των διαρροών είναι μεν
προφανής, όμως είναι δυσχερέστατη και έχει υψηλό κόστος το οποίο συναρτάται με την
εγγενή δυσκολία επισκευής, κατά προτεραιότητα, των μεγάλων διαρροών.
Η δόκιμη και σύγχρονη τάση αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η κατά
προτεραιότητα και όχι απλώς παράλληλα εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των
πιέσεων για τον περιορισμό των απωλειών νερού για τη δεδομένη κατάσταση του
δικτύου.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη των άσκοπων υπερπιέσεων του δικτύου κυρίως
κατά τις νυχτερινές ώρες οι οποίες αποτελούν τη κύρια αιτία των θραύσεων και των
αφανών διαρροών. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές όπου το δίκτυο κατασκευάστηκε
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για τις πλέον δυσχερείς συνθήκες, το καλοκαίρι λειτουργεί ικανοποιητικά όμως τον
χειμώνα, όταν η κατανάλωση είναι υποπολλαπλάσια, η πίεση του δικτύου είναι ιδιαίτερα
αυξημένη επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους αγωγούς με αποτέλεσμα την πρόκληση
θραύσεων ή την επίταση τυχών αφανών διαρροών.
Β6. Δεδομένα δικτύου
Λόγω έλλειψης ακριβών στοιχείων στα Δημοτικά Διαμερίσματα αφού στο σύνολο
σχεδόν των οικισμών το συνολικό διατιθέμενο νερό (έξοδοι αποθηκευτικών δεξαμενών
και δεξαμενών διέλευσης) δεν υδρομετράται και η αντίστοιχη παροχή άντλησης νερού
δεν μετράται, τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως είναι κατ’ εκτίμηση.
Η μέση ετήσια ποσότητα του εισερχόμενου νερού εκτιμάται σε 4.000.000 m 3 ενώ το
καταγεγραμμένο από τα 25.000 υδρόμετρα (καταναλωθέν) νερό και το εκτιμώμενο
καταναλωθέν από τους μη υδρομετρούμενους οικισμούς, σε 2.830.000 m 3. Το μήκος
του δικτύου είναι περίπου 190 χλμ το οποίο κατασκευάστηκε σε διάφορες χρονικές
περιόδους (από το 1970 μέχρι σήμερα) ακολουθώντας την οικιστική ανάπτυξη του
Δήμου Λαυρεωτικής. Το δε υλικό των σωλήνων είναι από PVC, πολυαιθυλένιο (PE)
καθώς και από αμίαντο. Πραγματοποιούνται δε συνεχείς αντικαταστάσεις τμημάτων των
δικτύων από αμίαντο. Αναμένεται δε μεγάλη επαύξηση του πληθυσμού και επομένως
και της κατανάλωσης μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του λιμένα Λαυρίου και
μετεξέλιξής του σε κέντρο κρουαζιέρας και της διασύνδεσης της περιοχής με τραίνο
(Προαστιακό σιδηρόδρομο) και σύγχρονο, ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομο.

Β7. Διαδικασία ανάλυσης/προσομοίωσης
του Υδατικού Ισοζυγίου και της
βέλτιστης μέσης πίεσης λειτουργίας του Δικτύου της ΔΕΥΑΤΗΛ.
Η προσομοίωση του Ισοζυγίου του νερού του Δικτύου έγινε με βάση τα στοιχεία της
ΔΕΥΑΤΗΛ για το 2017.
Στην συνολική είσοδο του συστήματος (δικτύου νερού) έχουμε 10.959 κ.μ. τη
μέρα (ή 4.000.000 κ.μ. το χρόνο).
Η νόμιμη κατανάλωση του νερού ανέρχεται στα 7.822 κ.μ. τη μέρα ( ή 2.855.000 κ.μ το
χρόνο) ενώ οι απώλειες του νερού υπολογίζονται σε 3.137 κ.μ. τη μέρα (ή 1.145.000
κ.μ. το χρόνο).
Το ατιμολόγητο νερό (Μη προσοδοφόρο ή NRW) εκτιμάται σε 1.170.000 κ.μ το χρόνο.
Κατ’ αντιστοιχία έχουμε ότι η:


Τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση είναι 2.800.000 κ.μ. /χρόνο



Η Τιμολογούμενη μη-μετρούμενη κατανάλωση 30.000 κ.μ/χρόνο
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Μη τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση 5.000 κ.μ./χρόνο



Μη μετρούμενη μη-μετρούμενη κατανάλωση 20.000 κ.μ./χρόνο με περιθώριο
λάθους 5%



Η Παράνομη κατανάλωση 205.860 κ.μ./ χρόνο με περιθώριο λάθους 1,6 %



Οι ανακρίβειες υδρομετρητών και λάθη διαχείρισης δεδομένων 187.250
κ.μ./χρόνο

Τέλος οι φυσικές απώλειες του νερού (διαρροές) ανέρχονται σε 2.060 κ.μ τη μέρα ( ή
751.890 κ.μ. το χρόνο).
Ποσοστό διαρροών επί του συνόλου : 65,7 %
Με τις τιμές αυτές η ΔΕΥΑΤΗΛ κατατάσσεται (Charts) σε μια πολύ χαμηλή θέση με
βάση τα διεθνή πρότυπα της IWA (ILI- Infrastructure Leakage Index ) ακόμα και για τις
μέσες τιμές της Ελλάδας.
Οι δείκτες απόδοσης του δικτύου της ΔΕΥΑΤΗΛ έχουν ως ακολούθως :

Η συγκεκριμένη ΔΕΥΑΤΗΛ ανήκει στην κατηγορία D της αμάδας αποδόσεων το οποίο
σημαίνει ότι έχουμε (Πίνακας αναφοράς MATRIX- IWA) :
“Τρομερά αναποτελεσματική χρήση των πόρων. Η χρήση προγραμμάτων
μείωσης της διαρροής είναι επιτακτική και άμεσης προτεραιότητας”
Σημαντική αιτία του εν λόγω προβλήματος αποτελεί η παλαιότητα, η χαμηλή ακρίβεια
μέτρησης και οι μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα υδρόμετρα του
δικτύου. Η λειτουργική κατάσταση και ακρίβεια των υφιστάμενων υδρομετρητών είναι
προβληματική καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν πολύ χαμηλή
μετρολογική ακρίβεια και μέσο χρονικό διάστημα παραμονής στο δίκτυο μεγαλύτερο
των 12 ετών. Με σκοπό την αξιολόγηση του εν λόγω προβλήματος η ΔΕΥΑΤΗΛ μέσω
της σύμβασης «ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΏΝ ΑΠΩΛΕΙΏΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΡΊΒΕΙΑΣ ΕΝΔΕΊΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΈΣ ΥΔΑΤΟΠΑΡΟΧΈΣ ΤΗΣ
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ΧΩΡΙΚΉΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ» κατέγραψε την λειτουργική κατάσταση
και την ακρίβεια σε δείγμα 5.000 προβληματικών υδατοπαροχών και εξήγαγε τα
ακόλουθα συμπεράσματα:


Ποσοστό ~5% των μετρητών δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν λόγω
λανθασμένης καταχώρησης στη βάση, αλλαγής θέσης κλπ.



Ποσοστό ~4% των μετρητών δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν καθώς
εντοπίστηκαν θαμμένοι ή μπαζωμένοι,



Ποσοστό ~4% των μετρητών εντοπίστηκαν είτε σπασμένοι, είτε χαλασμένοι, είτε
μη λειτουργικοί, είτε δυσανάγνωστοι λόγω φθοράς ή παλαιότητας,



Ποσοστό ~69% των μετρητών εντοπίστηκαν με πολύ χαμηλές καταναλώσεις
(20m3/ τρίμηνο) παρόλο που οι παροχές τους είναι ενεργές.



Ποσοστό ~4% των μετρητών εντοπίστηκαν με καταναλώσεις οι οποίες δεν
ταυτίζονται με τις καταναλώσεις της βάσης δεδομένων προφανώς λόγω λαθών
στην ανάγνωση των δεδομένων,



Ποσοστό ~60% των μετρητών εντοπίστηκαν να φέρουν παλαιότητα μεγαλύτερη
των 18 ετών (κατασκευή προ του 2000) .

Από τα ευρήματα αυτά συνάγεται το συμπέρασμα ότι το εγκατεστημένο μετρητικό
σύστημα αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΤΗΛ είναι προβληματικό, χρήζει άμεσης αναβάθμισης
και ευθύνεται κατά κύριο λόγω για τα μεγάλα ποσοστά μη τιμολογούμενου νερού και
οφείλονται στην υποεγγραφή των υφιστάμενων μετρητών και φαινόμενα διαρροών,
θραύσεων, λαθροληψιών και λανθασμένων καταμετρήσεων που είναι αδύνατον να
εντοπιστούν και να θεραπευτούν αν δεν αντικατασταθούν οι μετρητές με αντίστοιχους
τηλεμετρικούς με δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων.

2.2.3. Υφιστάμενο σύστημα ελέγχου διαρροών
Σήμερα ο τρόπος επέμβασης και αντιμετώπισης των διαρροών και των λοιπών βλαβών
του δικτύου είναι παθητικός, δηλαδή υπάρχουν συνεργεία ελέγχου διαρροών τα οποία
επεμβαίνουν στο δίκτυο όταν αναφερθεί βλάβη ή εμφανής διαρροή, και στην περίπτωση
που είναι αφανής η διαρροή η Υπηρεσία δεν διαθέτει ελεγκτή αφανών διαρροών με
Γαιόφωνο και ανιχνευτή μετάλλων όπου με την βοήθεια τους εντοπίζεται η Διαρροή
τόσο στο Εξωτερικό όσο και Εσωτερικό Δίκτυο.
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2.2.4. Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμών και τηλεμετρίας
Στην ΔΕΥΑΤΗ Λαυρεωτικής σήμερα λειτουργεί ένα πολύ απλοποιημένο σύστημα
ελέγχου του δικτύου ύδρευσης που βασίζεται σε συστήματα τοπικού
ηλεκτρομηχανολογικού αυτοματισμού χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες τηλεποπτείας και
καλύπτει μέρος του εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης (αντλιοστάσια και δεξαμενές).

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1 Φιλοσοφία Λειτουργίας και Διαχείρισης του Συστήματος
3.1.1. Γενικές αρχές
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το Συνολικό σύστημα διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
της ΔΕΥΑΤΗΛ το οποίο είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος της Υπηρεσίας στα
πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Οι προδιαγραφές των
επιμέρους υποσυστημάτων του συστήματος τηλεπαρακολούθησης (Monitoring)
περιγράφονται και αναλύονται διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια.
Με την εγκατάσταση του συστήματος η ΔΕΥΑΤΗΛ θα είναι σε θέση να προχωρήσει
άμεσα στον σχεδιασμό, μελέτη και στην συνέχεια υλοποίηση έργων σχετικών με την
ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται στο πεδίο ευθυνών της ΔΕΥΑΤΗΛ
και όπου περιλαµβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις και βασικοί στόχοι:


Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης - καταγραφής της
κατανάλωσης και άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων σε
24ώρη βάση



να εξασφαλίσει την τηλεμετάδοση των δεδομένων και τον αυτοματοποιημένο
υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου.



Να διασφαλίσει την αναγνώριση των διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου νερού
προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη μέτρων για
την προστασία των υδρευόμενων πολιτών.



Να αναπτύξει δίκτυο πληροφόρησης πραγματικού χρόνου αναφορικά με τη
μέτρηση των καταναλώσεων και των συναγερμών στις απολήξεις των δικτύων



Να αξιολογήσει την υλοποίηση και επάρκεια των μεθοδολογικών προτύπων σε
ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.



Να επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους
σταθμούς μέτρησης κατανάλωσης, απευθείας είτε μέσω των φορητών διατάξεων
οι καταναλώσεις και τουλάχιστον συναγερμοί Ύπαρξης ανάστροφης παροχής,
Ύπαρξης διαρροής εντός της οικίας, Ύπαρξης θραύσης εντός της οικίας,
Ύπαρξης διαρροής στο δίκτυο, Ύπαρξης θραύσης στο δίκτυο, Μη
εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, Κακόβουλης ενέργειας ,Ύπαρξης αέρα στο
δίκτυο και Ύπαρξης φερτών υλικών στο δίκτυο
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3.1.2. Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη των στόχων της ΔΕΥΑΤΗΛ
είναι το Υδατικό Ισοζύγιο, τα εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας του
δικτύου ύδρευσης, καθώς επίσης και τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Η
μεθοδολογία για την υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:


Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου το οποίο αποτελείται από τον
Κεντρικό Σταθμό, τους Σταθμούς Μέτρησης Κατανάλωσης και το επικοινωνιακό
δίκτυο.



Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων και
στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και την ορθή
λειτουργία των Σταθμών Μέτρησης Κατανάλωσης.



Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού επέκτασης του
κεντρικού σταθμού εποπτείας και ελέγχου που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και
τα λογισμικά



Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου επικοινωνιακού εξοπλισμού για τη
δημιουργία επικοινωνιακού δικτύου, που περιλαμβάνει τους αναμεταδότες, τους
συγκεντρωτές και τις φορητές διατάξεις λήψεις των δεδομένων κατανάλωσης



Απαιτούμενες εργασίες όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση των
προβλεπόμενων οργάνων και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των
απαραίτητων υδραυλικών εργασιών.



Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας τόσο των
Σταθμών Μέτρησης Κατανάλωσης, όσο και του κεντρικού σταθμού και του
δικτύου επικοινωνιών.



Παράδοση της πλήρους τεκμηρίωσης, των τεχνικών φυλλαδίων και
ηλεκτρολογικών σχεδίων του συνολικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς
επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στο νέο σύστημα.



Δοκιμαστική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και την εγγύηση ορθής
λειτουργίας αυτού.



Παράδοση ολοκληρωμένου συστήματος σε πλήρη αποδοτική και αξιόπιστη
λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution), για το σύνολο της
προμήθειας..



Τεκμηρίωση και συντήρηση του συνολικού συστήματος.
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Διασφάλιση της λειτουργικότητας του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου.



Απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της
πράξης στο ευρύτερο κοινό

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και άπτονται στο πεδίο
ευθυνών της ΔΕΥΑΤΗΛ και όπου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις και
βασικοί στόχοι:


Να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα μέσω της ορθολογικότερης
διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,



να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού που διαρρέει,



να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να
καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη
αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής,



να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές ποιότητας, µέσα από ένα δίκτυο διανοµής και υπό την απαραίτητη
πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην
περιοχή ευθύνης,



να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά,



να μειώσει την άσκοπα καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτεί η σημερινή
λειτουργία του δικτύου,



να μπορέσει να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε
πραγματικά στοιχεία,



να σχεδιάζει την µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος και



να εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο και χωρίς καμία
επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό
που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυληθεί στους χρήστες του δικτύου
(τελικούς καταναλωτές).

Συμπερασματικά, η πράξη βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το
σύνολο των παρακάτω κατηγοριών ενεργειών:


Οι υφιστάμενες απώλειες ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Με την
υλοποίηση των δράσεων αναμένεται η εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών και
εξωτερικών δικτύων με στόχο τη δραστική μείωση σε επίπεδα αντίστοιχα του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου (<25%)
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Την ύπαρξη συστήματος τηλεμετρίας στα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα
κάλυψης σε ποσοστό 90% του δικτύου και την επίλυση των προβλημάτων
διαρροών σε ποσοστό 70% επί του συνόλου αυτών.

Την επίτευξη αποδεκτών επίπεδων ποιότητας παρεχόμενου νερού, σύμφωνα με την
σχετική ΚΥΑ (Υ2/2600/2001 όπως ισχύει).

3.1.3. Αναγκαιότητα της πράξης
Ένας από τους κυριότερους λόγους για την αλόγιστη χρήση των υδατικών πόρων που
παρατηρείται σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οφείλεται στο ότι η
κοστολόγηση του νερού δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος του αγαθού. Η
Οδηγία – πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για το νερό επιβάλλει την ορθή τιμολόγηση του νερού για
όλους τους χρήστες, κάτι που θα οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό της ζήτησης,
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, εξοικονομώντας έτσι σημαντικές ποσότητες και
συμβάλλοντας στον στόχο της βιωσιμότητας στη διαχείριση.
Σε ατομικό επίπεδο πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση νερού και να χρησιμοποιείται με
αίσθημα οικονομίας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να υιοθετήσουν ξανά πρακτικές τις οποίες
είχαν επεξεργαστεί παλαιότερα όπως συγκέντρωση των όμβριων υδάτων σε δεξαμενές
ή νέες μεθόδους όπως το πότισμα του κήπου τους να γίνεται με νέες ελεγχόμενες
μεθόδους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και την κατηγοριοποίηση των δικτύων
βάσει των ποιοτικών και λειτουργικών τους χαρακτηριστικών κατά την IWA
(International Water Association) και λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές απώλειες του
υφιστάμενου δικτύου της υπό εξέτασης περιοχής ανήκει στην κατηγορία D των
ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις
πραγματοποιείται τρομερά αναποτελεσματική χρήση των πόρων. Η κατάταξη του υπό
εξέταση δικτύου σε αυτή την κατηγορία καθιστά προφανές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη
για λήψη μέτρων μείωσης των διαρροών. Επιπλέον, η μελέτη του δικτύου και η
ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων έδειξε ότι για τον υπολογισμό του υδατικού
ισοζυγίου και των δεικτών απόδοσης έγιναν παραδοχές που αφορούσαν δεδομένα που
η ΔΕΥΑΤΗΛ δε διαθέτει (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των
υποδομών). Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική και άμεση την ανάγκη καλύτερης
καταμέτρησης και καταγραφής των ζωτικών για τη λειτουργία του δικτύου και τη σωστή
αξιολόγησή του δεδομένων. Από τη μελέτη των δεικτών απόδοσης προκύπτει ότι οι
μεγαλύτερες απώλειες παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών που
είναι και εκείνο στο οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση.
Η εγκατάσταση των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης, θα προσδώσει τις πληροφορίες
εκείνες για την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο με άμεσο τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες για
το σημείο στο οποίο εντοπίζονται διαρροές, αλλά και για το μέγεθός αυτών. Έτσι η
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ΔΕΥΑΤΗΛ θα έχει τη δυνατότητα να δράσει άμεσα σε συγκεκριμένες περιοχές και να
εντοπίσει σημειακά αλλά και να επιδιορθώσει τις προκύπτουσες δυσλειτουργίες.
Παράλληλα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες θα αυξηθεί σημαντικά
μιας και με το σύστημα αυτό θα επέλθει σημαντική βελτιστοποίηση στην επάρκεια του
ύδατος ενώ θα προστατεύεται άμεσα η δημόσια και ιδιωτική περιουσία καθώς κάθε
πιθανή διαρροή θα εντοπίζεται και θα επιδιορθώνεται άμεσα.
Με σκοπό την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος των διαρροών η ΔΕΥΑΤΗΛ το
2016
συνέταξε
μελέτη
με
τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και εγκρίθηκε σύμφωνα με την Υπ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2190/1503-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος και
έλαβε κωδικό ΟΠΣ 5001786. Η εγκεκριμένη πράξη που αναμένεται να δημοπρατηθεί
τους επόμενους μήνες και να ολοκληρωθεί εντός του 2019 προβλέπει την εγκατάσταση
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου στις βασικές υποδομές τροφοδοσίας του δικτύου (εξωτερικό
δίκτυο) και στις κεφαλές των ζωνών υδροδότησης.
Η εν λόγω πράξη αποτελεί το επόμενη βήμα στην επίλυση του προβλήματος των
διαρροών, είναι συμπληρωματική και σε απόλυτη συνέργεια με την εγκεκριμένη πράξη
και προβλέπει την ένταξη στο ολοκληρωμένο σύστημα την παρακολούθηση του
δικτύου σε επίπεδο κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑΤΗΛ θα είναι σε θέση να
πραγματοποιεί άμεσο και απόλυτα ακριβή προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και
εντοπισμό των διαρροών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.
Η εν λόγω πράξη χαρακτηρίζεται ως απόλυτα αναγκαία για τη μείωση των διαρροών και
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου του οποίου η σημερινή
λειτουργία χαρακτηρίζεται ως ελλειμματική με μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού νερού
το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διαρροές και υποεγγραφή των υφιστάμενων
μετρητών.
Η εν λόγω πράξη συμβάλει στην άρση της 'εκ των προτέρων αιρεσιμότητας', στον τομέα
υδατικών πόρων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική για το νερό που θα παρέχει
επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και με την
επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (EL06) Αττικής (Πίνακας
Βασικών Μέτρων κατηγορία μέτρων Μ06Β0302 Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης,
εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών, Μέτρα για την προώθηση
της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού ώστε να μην διακυβεύεται η επίτευξη
των στόχων του της Οδηγίας (Άρθρο 4)).
Η συμβολή αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου και των
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λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος,
σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/40/ΕΚ.

3.2. Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες
3.2.1. Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)
Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος θα
εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο της ΔΕΥΑΤΗΛ.
Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα εγκατασταθεί κεντρικός υπολογιστής (server) στο
οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές.
Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος, είναι να επεκταθεί ο Κεντρικός Σταθμός
Ελέγχου (ΚΣΕ) που προβλέπεται να εγκατασταθεί τους επόμενους μήνες μέσω της
εγκεκριμένης πράξης, από τον οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων
πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/ διανομής νερού.
Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος θα δίνεται η δυνατότητα
στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία
του υδροδοτικού συστήματος - με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και
μείωσης απωλειών του, ενώ με την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση κρίσιμων
καταστάσεων στις απολήξεις του δικτύου θα επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της
λειτουργίας του δικτύου, η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου και η δραστική μείωση των
διαρροών και του μη τιμολογούμενου νερού. Ειδικότερα ο κεντρικός σταθμός ελέγχου
θα αποτελείται από τα ακόλουθα:


Ένα κεντρικό εξυπηρετητή (server) της εφαρμογής εποπτείας και ελέγχου,



Μία μονάδα αδιάλειπτης παροχής
προαναφερθέντος εξοπλισμού,



Μία οθόνη εποπτικής παρακολούθησης του συστήματος



Το λογισμικό τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και αποστολής δεδομένων
κατανάλωσης,



Το λογισμικό αυτοματοποιημένης καταμέτρησης,



Το λογισμικό ηλεκτρονικών διαδικασιών,



Το λογισμικό ενημέρωσης συμβάντων και



Το λογισμικό αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών
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Το λογισμικό θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα παράγει αποτελέσματα
εμφανίζοντας συνολικές τιμές, μέσες τιμές αλλά και τιμές μονάδας για τις ποσότητες του
ύδατος που θεωρούνται ανταποδοτικές αλλά και αυτές δεν αποτελούν νερό χρήσης. Οι
τιμές αυτές θα επεξεργάζονται στατιστικά και θα μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορες
γραφικές παραστάσεις και μορφές ενώ θα μπορούν να εξαχθούν σε επεξεργάσιμες
μορφές αρχείων για τυχόν μεταφορά τους σε τυχόν άλλα υφιστάμενα λογισμικά.
Επίσης το λογισμικό θα μπορεί να δέχεται δεδομένα μετρήσεων από τις υφιστάμενες
βάσεις δεδομένων οι οποίες θα περιέχουν παλαιότερες μετρήσεις από τα σημεία
υδροληψιών όπου έχει τοποθετηθεί ο νέος τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός αλλά
και συνολικά από όλα τα σημεία των υδροληψιών του δικτύου ανεξάρτητα από το αν
συμμετέχουν στην εφαρμογή.
Το λογισμικό θα προσομοιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της εφαρμογής στο
σύνολο των υδροληψιών και θα εξάγει συμπεράσματα με αναφορά στις συνολικές
απώλειες ύδατος που οφείλονται στις διαρροές αλλά και στο ποσοστό του μη
ανταποδοτικού νερού ανά είδος κατανάλωσης.
Επίσης θα δίνει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για τις πιθανές διαρροές στα
συγκεκριμένα σημεία που αυτές εμφανίζονται, στα πλαίσια της εφαρμογής, ενώ θα
παρέχει δυνατότητα πληροφόρησης και στους διασυνδεόμενους καταναλωτές μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής .

3.2.2. Σταθμοί Μέτρησης Κατανάλωσης (ΣΜΚ)
Στους σταθμούς μέτρησης κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την
παρακολούθηση και τηλεμετάδοση της κατανάλωσης και των συναγερμών σε στις
απολήξεις του δικτύου. Οι σταθμοί αυτοί θα μεταδίδουν αυτόματα τα δεδομένα στον
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω σταθερού επικοινωνιακού δικτύου (στις
περιοχές που έχει προβλεφθεί) ή μέσω φορητών διατάξεων. Στους σταθμούς αυτούς θα
εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός:


Μετρητές παροχής με τηλεμετρική διάταξη καταγραφής και αποστολής
δεδομένων κατανάλωσης,



Διατάξεις λήψης και αναμετάδοσης δεδομένων κατανάλωσης,



Διατάξεις συλλογής δεδομένων κατανάλωσης και



Παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού

Στην ακόλουθη οριζοντιογραφία του δικτύου φαίνονται οι θέσεις των σταθμών μετρητών
κατανάλωσης.
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Στις κεντρικές ζώνες υδροδότησης του Λαυρίου και της Κερατέας όπου υπάρχει πυκνή
δόμηση και οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα εγκατασταθεί σταθερό
επικοινωνιακό δίκτυο (Fixed Network) αποτελούμενο από αναμεταδότες και
συγκεντρωτές δεδομένων μέσω των οποίων τα δεδομένα καταγραφής και οι κρίσιμες
καταστάσεις (διαρροές, θραύσεις ή άλλες κρίσιμες καταστάσεις) θα μεταφέρονται
αυτόματα στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
Αντίστοιχα στις ζώνες υδροδότησης των υπόλοιπων ΤΑ/ ΔΚ και στις περιφερειακές
ζώνες του Λαυρίου και της Κερατέας η συλλογή των ενδείξεων κατανάλωσης και των
συναγερμών θα γίνεται μέσω φορητών διατάξεων και χρήση οχήματος (Drive-By).
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4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο εξοπλισμός, τα λογισμικά και οι εργασίες που περιλαμβάνει ο κάθε σταθμός είναι οι
ακόλουθες:
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΜΚ

Μετρητής παροχής με τηλεμετρική διάταξη καταγραφής και
αποστολής δεδομένων κατανάλωσης

500

Διατάξεις συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

30

Διάταξη Λήψης και επεξεργασίας δεδομένων ΣΜΚ

5

Υδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης ΣΜΚ

Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού
διατάξεων συλλογής δεδομένων κατανάλωσης
Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού
ΣΜΚ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΣΕ

15000

Διατάξεις λήψης και αναμετάδοσης δεδομένων κατανάλωσης

Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού
διατάξεων λήψης και αναμετάδοσης δεδομένων κατανάλωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

15000
500
30
15000

ΤΜΧ

Server PC με οθόνη και παρελκόμενα
Διάταξη UPS
Οθόνη εποπτικού ελέγχου

1
1
1

Λογισμικό τηλεμετρικών διατάξεων καταγραφής και αποστολής
δεδομένων κατανάλωσης

1

Λογισμικό αυτοματοποιημένης καταμέτρησης
Λογισμικό ηλεκτρονικών διαδικασιών
Λογισμικό ενημέρωσης συμβάντων
Λογισμικό αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών

1
1
1
1

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΧ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΧ

Δοκιμαστική Λειτουργία - Συντήρηση - Υποστήριξη

1

Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση

1
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5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
5.1. Εκπαίδευση Προσωπικού
Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα
εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2)
εβδομάδων, δηλαδή 10 εργασίμων ημερών με 6 ώρες το πολύ ημερησίως, σε ωράριο
της ελεύθερης επιλογής της υπηρεσίας μας (πρωί- απόγευμα ή Σάββατο πρωί). Η
εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα
εγκατασταθούν.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και
συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση,
συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης
συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η
εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το
κυρίως υπό προμήθεια υλικό του έργου της παρούσας.
Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος
μηχανικός της Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του
προγράμματος της εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος
επικεφαλής τεχνικός της εγκαταστάσεως.
Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής :


Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα
θέματα λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των τοπικών σταθμών.
Η λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό
βάθος για να επιτρέπει την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο
του συστήματος, τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων.



Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη
διάγνωση, την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στους τοπικούς
σταθμούς και στον επικοινωνιακό εξοπλισμό.



Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα
καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών
(βάση δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά,
γλώσσα ελέγχου διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και
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διασύνδεσή τους με τη βάση δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους
τοπικούς σταθμούς κ.λ.π.
Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται :


Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια



Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί Μηχανικοί) που απαιτείται να εκπαιδευτούν



Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα



Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη
λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική)



Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού.



Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση με τα τελικά
συμπεράσματα που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας
εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις
των εκπαιδευτών.

5.2. Τεκμηρίωση
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης. Όλα τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που
αναφέρεται σε εγχειρίδια που έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα
είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής :


Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις
λειτουργίες του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε
σταθμού. Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως
η θέση του συστήματος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγματοποιείται
βοηθητική αποθήκευση (back up) δεδομένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το
εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο
μηχανικό συστημάτων της υπηρεσίας.



Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη
έντυπα όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής:


Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών



Εξοπλισμός τοπικών σταθμών
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Συστήματα τηλεπικοινωνιών



Εγχειρίδια τοπικών σταθμών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει
ένα τουλάχιστον πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας,
συντήρησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών
εκτελέσεως δοκιμών και ρυθμίσεων των συσκευών ή συστημάτων που
βρίσκονται στη θέση αυτή.



Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε
τοπικό σταθμό που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων
καθώς και ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής.

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και
της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων
μέχρι επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιουμένων
ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. Τέλος θα περιλαμβάνουν
πλήρη χονδρικά και λεπτομερή σχηματικά και κυκλωματικά διαγράμματα και σχέδια για
κάθε μονάδα ή πλακέτα που χρησιμοποιείται στο σύστημα.
Όλοι οι κώδικες των προγραμμάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό ή
ψηφιακό μέσο σε επεξεργάσιμη μορφή με όλα τα σχόλια και πλήρη τεκμηρίωση.

5.3. Δοκιμαστική Λειτουργία – Εγγύηση – Συντήρηση – Υποστήριξη
Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας υποχρεούται να παρέχει
εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα
που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας και της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παρέχει συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software),
μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις, να επιθεωρεί κατά
κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη
κατάσταση.
Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση κατά την διάρκεια του χρόνου
εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που
θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της.
Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε
παρουσιασθεί. σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται
οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από
βίαια παρέμβαση ή χειριστικό σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη,
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τις επιμέρους μονάδες με
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καινούργιες, οι οποίες θα συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
εάν συμβεί κατά τον χρόνο της εγγύησης, ώστε να λήγει με την συνολική εγγύηση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το χρόνο της παρεχόμενης εγγυημένης λειτουργίας του
συνολικού συστήματος και του εξοπλισμού να παρέχει:


Περιοδική συντήρηση και υποστήριξη στον εγκατεστημένο
τουλάχιστον ανά τρίμηνο (ελάχιστη διάρκεια 6 ώρες),



Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του
εξοπλισμού απομακρυσμένα εντός δώδεκα (12) ωρών από την εμφάνισή της,



Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του
εξοπλισμού που δε μπορεί να αποκατασταθεί απομακρυσμένα εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών από την εμφάνισή της και



Παροχή ανταλλακτικών σε εξάρτημα του συνολικού συστήματος εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών. Για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου κριτηρίου ο
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκές απόθεμα των βασικών ανταλλακτικών
του συνολικού συστήματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε
οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή απαίτηση ανταλλακτικών.

εξοπλισμό

Στο παρεχόμενο πρόγραμμα θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία και κατ' ελάχιστον θα
αναφέρεται:


Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο
μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιείται. Οι ημερομηνίες και ώρες θα
καθορίζονται μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.



Στο μέσο χρόνο αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας/
απόκριση μεταξύ κλήσης και απομακρυσμένης αποκατάστασης ή άφιξης του
εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο
ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του
παραπάνω ωραρίου.



Στο μέσο χρόνο διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του
προσφερόμενου συστήματος ανταλλακτικών.

Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά
δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος
αναμονής μέχρι την άφιξή τους.
Λαύριο, Απρίλιος 2019
Συντάχθηκε

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Θεωρήθηκε
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