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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Γενικά  

Η παρούσα σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» περιλαμβάνει την 

προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας 

αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίες που στοχεύει στην δραστική μείωση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου.  

Το σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό τηλεελέγου - τηλεχειρισμού, εξοπλισμό μείωσης της 

ενεργειακής κατανάλωσης, ΑΠΕ, λογισμικά και εξειδικευμένες υπηρεσίες που στο σύνολό τους 

διασυνδέονται πολλαπλά και διαχειρίζονται συνολικά από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο 

οποίος θα εγκατασταθεί σε χώρο γραφείων του Δήμου. Μέσω του ΚΣΕ θα πραγματοποιείται η 

συνολική παρακολούθηση όλων των υποδομών και θα γίνεται αυτόματη διαχείριση του εξοπλισμού, 

μέσω κατάλληλων λογισμικών με στόχο την επιλογή κάθε στιγμή του βέλτιστου σεναρίου λειτουργίας 

των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τροφοδοσίας του 

δικτύου και την παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒ σύστημα.  

Τα δεδομένα που λαμβάνονται και διαχειρίζονται στον ΚΣΕ προέρχονται από 18 σταθμούς τύπου 

ΤΣΕ που αφορούν σε 6 γεωτρήσεις, 6 αντλιοστάσια και 6 δεξαμενές καθώς και από το ΦΒ σύστημα. 

Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, 

εκπαίδευσης, παράδοση τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και 

εγγυημένης λειτουργίας.  

Ο όρος εξοικονόμηση ενέργειας αναφέρεται στην προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης  

των  παραγωγικών  μέσων (μείωση κατανάλωσης ενέργειας), σε συνδυασμό με την παραγωγή 

ενέργειας (μέσω ΑΠΕ)  και  γενικότερα  στην  εξεύρεση  ενιαίου τρόπου  μείωσης  της ενέργειας που 

καταναλώνεται συνολικά από το Δήμο για τη λειτουργία των υποδομών τροφοδοσίας των δικτύων 

του. Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι 

εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

 

1.2 Συμπεριλαμβανόμενες και μη ενέργειες 

Στην παρούσα σύμβαση προμήθειας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες όπως αυτές 

αναλυτικά περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα λοιπά δημοπρατούμενα τεύχη: 

 Λεπτομερής σχεδίαση όλου του συστήματος 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνει η πράξη,  

 Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση του συνόλου των λογισμικών που περιλαμβάνει 

η πράξη,  

 Παροχή του συνόλου των εξειδικευμένων εργασιών που περιλαμβάνει η πράξη, 

 Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου 

 Παράδοση τεκμηρίωσης (σχέδια, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης) 
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 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου στη λειτουργία του συστήματος 

 Δοκιμαστική λειτουργία 

 Προληπτική συντήρηση και  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Στην παρούσα σύμβαση προμήθειας, δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες οι οποίες είναι 

αρμοδιότητα του Δήμου Καρπενησίου και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με τον 

ανάδοχο: 

 Διακοπές υδροδότησης και ενημέρωση καταναλωτών αν και όπου απαιτηθεί για την 

υλοποίηση των εργασιών στις θέσεις των τοπικών σταθμών 

 Προμήθεια συμβολαίου με εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις κάρτες 

SIM των τοπικών σταθμών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το 

είδος του συμβολαίου και τη βέλτιστη κάλυψη σήματος  

 Λήψη ειδικών αδειών για διακοπή κυκλοφορίας, είσοδο σε ιδιωτικό ή δημόσιο φυλασσόμενο 

χώρο, εγκατάσταση εξοπλισμού, εκσκαφών από την αρχαιολογία κλπ, και όποια άλλη άδεια 

ή έγκριση απαιτηθεί για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου από τον ανάδοχο 

 Σύνδεση του ΦΒ σταθμού με το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, έκδοση όλων των 

απαιτούμενων αδειών, διεκπεραίωση της διαδικασίας με το ΔΕΔΔΗΕ για τη διασύνδεση του 

σταθμού και εκτέλεση όποιων συμπληρωματικών εργασιών διασύνδεσης ή άρσης 

παρεμβολών που ενδέχεται να απαιτηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ  

 Εξοπλισμός που υφίσταται βλάβη ή φθορά και οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό, 

κακόβουλη ενέργεια, βανδαλισμό, λειτουργία εκτός ορίων λειτουργίας, θεομηνία και 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη καλυπτόμενη από την εγγύηση του οίκου κατασκευής,  

 Εξασφάλιση μόνιμης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την απρόσκοπτη τροφοδοσία των 

συστημάτων στους σταθμούς ΤΣΕ που υπάρχει ήδη διασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού 

ρεύματος και 

 Ανταλλακτικά και παρελκόμενος εξοπλισμός και κόστη επικοινωνιών που είναι απαραίτητα 

για την εύρυθμη λειτουργία του  

 

1.3 Γενική περιγραφή συστήματος 

Το σύστημα της παρούσας μελέτης διακρίνεται στα ακόλουθα μέρη: 

Τοπικοί Σταθμοί  Ελέγχου (ΤΣΕ) Γεωτρήσεων - Αντλιοστασίων  

Στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια των δικτύων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου, 

οι οποίες είτε έχουν ενσωματωθεί στο εγκατεστημένο σύστημα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού, είτε θα 

αποτελέσουν νέους σταθμούς στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας, θα πραγματοποιηθούν  όλες  

οι  απαραίτητες  προσθήκες  –  επεμβάσεις  για  την  αύξηση  της ενεργειακής  αποδοτικότητας  

των  επιτόπιων  αντλητικών  συγκροτημάτων,  τη  μείωση  κατά συνέπεια της καταναλισκόμενης 

ενέργειας και τη συνεχή παρακολούθηση σε κάθε επίπεδο των σχετικών   ηλεκτρικών   παραμέτρων.   

Οι   επεμβάσεις   αυτές   αφορούν   την   προμήθεια   και εγκατάσταση: 

 Νέας διάταξης PLC ή εξοπλισμού (καρτών) επέκτασης της υφιστάμενης διάταξης PLC, 

προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύστημα οι νέοι παράμετροι ελέγχου και χειρισμών. 

 Διάταξης ασύρματης επικοινωνίας για τη διασύνδεση των νέων ΤΣΕ με τον ΚΣΕ. 
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 Πίνακα αυτοματισμού, μονάδας αδιάλειπτης τροφοδοσίας DC-UPS, αντικεραυνικής 

προστασίας και μετρητών παροχής για τους νέους ΤΣΕ. 

 Ρυθμιστών στροφών για τη παραγωγή μεταβλητής συχνότητας και τάσης προκειμένου να 

ελέγχονται οι στροφές των ηλεκτροκινητήρων. 

 Πινάκων ισχύος για την ενσωμάτωση και ασφαλή λειτουργία των νέων ρυθμιστών στροφών. 

 Δικτύων καλωδιώσεων και  σωληνώσεων προστασίας  τους  για  την σύνδεση των 

υφιστάμενων και νέων πινάκων αυτοματισμού µε  τους πίνακες ισχύος και όργανα και 

 µεταξύ των διαφόρων µερών του συστήµατος. 

 Αντλητικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης για ενεργειακή εξοικονόμηση έως και 25%, προς 

αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων. 

 Αναλυτών  ενέργειας  για  τη  συνεχή  παροχή  και  παρακολούθηση λεπτομερών δεδομένων 

σχετικά με τη συμπεριφορά και κατανάλωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

 Λογισμικού ενεργειακής βελτίωσης ΤΣΕ 

 

Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (Τ ΣΕ) Δεξαμενών  

Οι κυριότερες δεξαμενές κατάθλιψης των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων θα ενσωματωθούν στο 

υφιστάμενο σύστημα ως νέοι ΤΣΕ προκειμένου να συμβάλουν τόσο στη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των δικτύων (σύγκριση ενεργειακών στοιχείων και δεδομένων παραγόμενου - 

καταναλισκόμενου νερού) όσο και στην παρακολούθηση και ρύθμιση της ποιότητας των υδάτων. Για 

τον σκοπό αυτό στις δεξαμενές προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση: 

 Νέας  διάταξης  PLC  για  τον  αυτοματισμό  του  σταθμού  και  την  ενσωμάτωση  στο 

σύστημα των νέων παραμέτρων ελέγχου και χειρισμών. 

 Διάταξης ασύρματης επικοινωνίας για τη διασύνδεση με τον ΚΣΕ. 

 Πίνακα αυτοματισμού, μονάδας  αδιάλειπτης  τροφοδοσίας DC-UPS (και φωτοβολταϊκής 

συστοιχίας ως εφεδρική παροχή ισχύος), αντικεραυνικής προστασίας και μετρητών παροχής. 

 Πλήρους συστήματος χλωρίωσης (μέτρηση - δοσομέτρηση) για την παρακολούθηση και 

ρύθμιση της ποιότητας των υδάτων. 

 Δικτύων  καλωδιώσεων  και  σωληνώσεων  προστασίας  τους  για  την  σύνδεση  των 

οργάνων και µεταξύ των διαφόρων µερών του συστήµατος. 

 

ΦΒ σύστημα 

Το Φ/Β σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ''ΑΝΩ ΞΗΡΙΑΣ'', θα έχει ισχύ 999,9 kWp και 

θα διασυνδέεται με τον ΚΣΕ μέσω του οποίου θα γίνεται ενιαία διαχείριση συνδυαστικά πάντα με τις 

υπόλοιπες ενεργοβόρες υποδομές του Δήμου με σκοπό την κατάρτιση του κατάλληλου κατά 

περίπτωση μοντέλου λειτουργίας.  Για τον σκοπό αυτό στην οριοθετημένη θέση προβλέπεται η 

προμήθεια και εγκατάσταση: 

 Φ/Β Πλαισίων (PV Panels) 

 Μεταλλικών Βάσεων Στήριξης Φ/Β Πλαισίων 

 Μετατροπέων ισχύος (Inverter) DC/AC 

 Πινάκων ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC), Δίκτυο Διανομής Συνεχούς 

Ρεύματος (DC) 

 Πινάκων ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΑC), Δίκτυο 

Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
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 Συστήματος Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας 

 Συστήματος τηλεπιτήρησης και τηλεσυντήρησης του Φ/Β σταθμού.  

 Συστήματος περιμετρικού φωτισμού Φ/Β σταθμού 

 Συστήματος Συναγερμού και παρακολούθησης. 

 Μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υπό προμήθεια ειδών,  διαμόρφωση του 

χώρου.  

 

Αναβάθμιση  - Επέκταση Εξοπλισμού και Λογισμικών του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου  (ΚΣΕ)  

Στον υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου θα 

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες και προμήθειες αναβάθμισης – επέκτασης: 

 Επέκταση του υφιστάμενου διαχειριστή επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των νέων 

σταθμών ελέγχου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων θέσεων εργασίας (Client), που θα αποτελέσει τη δεπαφή 

του χρήστη με τις νέες συνιστώσες ελέγχου και χειρισμών του συστήματος. 

  Αναβάθμιση της  υφιστάμενης άδειας λογισμικού τηλελέγχου – τηλεχειρισμού στην τελευταία 

συμβατή έκδοση. 

  Επέκταση Λογισμικού εφαρμογών τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού - ενσωμάτωση νέου 

εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας πάντοτε τη συμβατότητα και την, όσο το δυνατόν, ομοιότητα της 

γλώσσας και της λογικής του προγραμματισμού των νέων παραμέτρων ελέγχου με τις 

υφιστάμενες καθώς και με αυτές που τροποποιούνται ή επεκτείνονται στα πλαίσια της 

προμήθειας. 

  Προμήθεια και ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού ενεργειακής βελτίωσης λειτουργίας 

Γεωτρήσεων - Αντλιοστασίων το οποίο μέσω εκτέλεσης κατάλληλου αλγορίθμου θα συγκρίνει 

όλα τα δυνατά σενάρια λειτουργίας και θα αποφασίζει αυτόματα για την πραγματοποίηση 

καθορισμένων απομακρυσμένων χειρισμών. 

  Προμήθεια και ανάπτυξη εφαρμογής καταγραφής δικτύου σε υπόβαθρο GIS  

 

1.4 Επικοινωνίες  

Για την επικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με τους νέους ΤΣΕ θα πρέπει να 

επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο επικοινωνιών με νέο επικοινωνιακό εξοπλισμό.  Για το σκοπό αυτό 

το λογισμικό επικοινωνιών θα πρέπει να επεκταθεί/αναβαθμιστεί κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως 

συμβατό με τα εγκατεστημένα και σε λειτουργία συστήματα, με τρόπο που να διασφαλίζεται άρτια 

συvλειτουργία σε όλες τις συνθήκες και γενικότερα ορθή εκμετάλλευση του συνολικού 

συστήματος. 

 

1.5 Γενική περιγραφή της λειτουργίας – Αναμενόμενα αποτελέσματα  

Με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

εξοικονόμησης ενέργειας και την ενσωμάτωση στο σύστημα των δεξαμενών κατάθλιψης στα δίκτυα 

ύδρευσης του Δήμου επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  Βελτιστοποίηση   των   ρυθμίσεων   λειτουργίας   που   αφορούν   στις   γεωτρήσεις   και   τα 

αντλιοστάσια του δικτύου και επαγόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. 

 Μείωση κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω 

α) μείωση κατανάλωσης ενέργειας μέσω της αλλαγής των αντλητικών συγκροτημάτων  

β) μείωσης κατανάλωσης ενέργειας μέσω της ρύθμισης στροφών (Inverters) των κινητήρων 

σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια,  

γ) παραγωγή ενέργειας μέσω του ΦΒ συστήματος με σκοπό την αντιστάθμιση των 

καταναλώσεων των υποδομών του δικτύου  

δ) μείωση της πλασματικής ζήτησης του εσωτερικού δικτύου, καθώς και τη βελτίωση της 

υδραυλικής απόδοσης των αντλητικών συγκροτημάτων μέσω του ελέγχου του σημείου 

λειτουργίας τους 

 Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού και των 

υποσυστημάτων των εγκαταστάσεων μέσω κατάλληλων συστημάτων ελέγχου. 

 Λειτουργία αντλίας σύμφωνα με τη  ζήτηση παροχής νερού - μεταβολή των στροφών , 

επηρεάζουμε τη χαρακτηριστική της αντλίας . Πετυχαίνεται έτσι : 

α) Αύξηση  διάρκειας  ζωής  μοτέρ  αντλίας  και  μείωση  παραγόμενης  θερμότητας εξαιτίας 

των συχνών και απότομων εκκινήσεων της αντλίας. 

β) Εξαφάνιση-Μείωση υδραυλικών πληγμάτων, γεγονός ανεπιθύμητο διότι κατά τη διάρκεια 

του ο αγωγός καταπονείται εναλασσόμενα σε εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις από τα 

κύματα των υπερπιέσεων και υποπιέσεων αντίστοιχα. 

 Μείωση απαιτήσεων συντήρησης λόγω ομαλής λειτουργίας συστήματος. 

 Δυνατότητα εποπτείας του υδατικού ισοζυγίου, επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της 

κατανάλωσης και προγραμματισμού των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης, 

με σκοπό: 

α) Πρόβλεψη ενδεχόμενων αστοχιών του συστήματος ύδρευσης (διαρροές, υπερχειλίσεις) 

παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. 

β) Πρόληψη έκτακτων περιστατικών και βλαβών δικτύου σε επίπεδο συντήρησης. 

γ) Διαχείριση των υδατικών πόρων με ορθολογικό τρόπο, μειώνοντας το αντλούμενο νερό. 
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο Νομός Ευρυτανίας ήταν ένας από τους 51 νομούς 

της Ελλάδας, ενώ από το 2011 αποτελεί την 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, μία από τις 74  

περιφερειακές  ενότητες  της χώρας  και υπάγεται 

διοικητικά στην  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας . Ο  

νομός είναι   σχεδόν   ολοκληρωτικά   καλυμμένος   

από βουνά, συμπεριλαμβανομένων του  

Τυμφρηστού  και του  Παναιτωλικού  στα νότια και 

ποτάμια συμπεριλαμβανομένων του  Αγραφιώτη  και  

του  Μέγδοβα  στα  ανατολικά  και  του  Αχελώου 

στα δυτικά, που εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος.  Είναι ο 

μικρότερος νομός της Στερεάς Ελλάδας και ο πιο 

αραιοκατοικημένος νομός στην Ελλάδα. 

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ορεινός δήμος και συνορεύει με τις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, 

Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ συνδέεται με όλες τις μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, με ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι η πρόσβαση στην περιοχή, 

μπορεί να γίνει: Από Αθήνα μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Συνολική απόσταση 294 χλμ. 

Από Λαμία  μέσω  των  παρακάτω  τοποθεσιών:  Λιανοκλάδι, 

Καστρί, Μάκρη, Μακρακώμη, Βίταλη, Πτελέα, Νεοχωράκι, Άγιος Γεώργιος, Τυμφρηστός, Ράχη 

Τυμφρηστού, Άγιος Νικόλαος. Συνολική απόσταση 78 χλμ. Από Θεσσαλονίκη μέσω της Εθνικής 

Οδού Θεσσαλονίκης-Λαμίας. Συνολική απόσταση 368 χλμ. Από Αγρίνιο μέσω των παρακάτω 

τοποθεσιών: Ποταμούλα, Άγιος Βλάσιος, Καραμαναίικα, Χούνη, Γέφυρα Επισκοπής, Δυτική 

Φραγκίστα,  Ανατολική  Φραγκίστα,  Καλεσμένο.  Συνολική  απόσταση  111  χλμ.  Φυσικά,  η 

πρόσβαση  στην  περιοχή,  είναι  εφικτή  και  από  άλλες  διαδρομές.  Ικανοποιητικός  είναι  και  ο 

αριθμός των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, που συνδέουν τις παραπάνω πόλεις με  

την  ευρύτερη  περιοχή.  Τα  πλησιέστερα  αεροδρόμια  είναι:  Διεθνής  Αερολιμένας  Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός 

σταθμός βρίσκεται στο Λιανοκλάδι της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

 

Φυσικό  Περιβάλλον 

Το  γεωμορφολογικό  ανάγλυφο  του  

Δήμου  Καρπενησίου  χαρακτηρίζεται  

ως  ορεινό,  καθώς σχεδόν ολόκληρη 

η έκταση του καταλαμβάνεται από 

τους ορεινούς όγκους της Νότιας 

Πίνδου. Οι κυρίαρχοι   αυτοί   

ορεινοί   όγκοι   καλύπτονται κυρίως  

από  πυκνά  δάση  ελάτης.  Στα  

πυκνά αυτά δάση ενδημεί πλούσια 

χλωρίδα, με μεγάλη ποικιλία φυτών, 

ανάμεσα στα οποία υπάρχουν 

σπάνια φαρμακευτικά και αρωματικά 

φυτά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)
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Η έκταση του Δήμου περιλαμβάνει περιοχές με έντονες επικλινείς ή απόκρημνες κλίσεις 

προσδίδοντας ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά στη Λ \ γεωμορφολογία του. περιοχή του Δ/ 

Γεωλογικά, σε ολόκληρη η περιοχή του Δήμου, όπως και στο σύνολο της περιοχής της 

Ευρυτανίας ο ορεινός όγκος ανήκει στην ζώνη του 

Ωλενού  -  Πίνδου,  στην  οποία  επικρατούν  κυρίως  

δύο  πετρώματα,  ο  ασβεστόλιθος  (που αναδύεται 

στις ψηλότερες θέσεις των βουνών) και ο φλύσχης, 

που συγκροτείται από ψαμμιτικά πετρώματα, 

πυριτικούς αργιλικούς σχιστόλιθους που 

σχηματίζονται στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων 

και εμφανίζονται με διάφορες στρώσεις, οριζόντιες, 

πλάγιες και κατακόρυφες.  

Λόγω της συγκρότησης των πετρωμάτων και 

ιδιαίτερα της κυριαρχίας του φλύσχη, της 

εκτεταμένης υλοτόμησης, της φυσικής χαράδρωσης 

των πλαγιών των βουνών και της φυσικής 

εκβάθυνσης των ρεμάτων από τη συνεχή απορροή 

υδάτων, παρατηρούνται συχνά εκτεταμένες 

κατολισθήσεις εδαφών.  

 

Υδρογεωλογία  της  περιοχής 

Αναφορικά  με  την  υδρολογική  συμπεριφορά  των σχηματισμών  που  δομούν  την  περιοχή,  

αυτή  καθορίζεται  σε  σημαντικό  βαθμό  από  τη λιθοστρωματογραφία και την τεκτονική του 

καταπόνηση, που είναι κύρια 18 υπεύθυνη για τη δημιουργία,  τοπικά,  του  μεγάλου  πάχους  

μανδύα  αποσάθρωσης  στα  υλικά  του  φλύσχη.  Ο φλύσχης στο σύνολο του χαρακτηρίζεται ως 

σχηματισμός χαμηλής περατότητας έως πρακτικά στεγανός,  χωρίς  όμως  να  αποκλείεται  η  

παρουσία  μικρής  δυναμικότητος  επικρεμάμενων υδροφόρων στρωμάτων.  

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με την τεκτονική δομή στην περιοχή, έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πηγών, οι οποίες τροφοδοτούνται κυρίως, είτε από το  μανδύα  

αποσάθρωσης,  είτε  από  υδροφόρους ορίζοντες που αναπτύσσονται μέσα στο φλύσχη. Οι πηγές 

αυτές τροφοδοτούνται είτε άμεσα από τα νερά των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων είτε 

ενισχύονται έμμεσα από τα νερά των μεγαλύτερων πηγών που ρέουν επιφανειακά. Τα νερά όλων 

αυτών των πηγών, μικροπηγών και εκροών σε πολλές περιπτώσεις, ρέουν ανεξέλεγκτα 

εμποτίζοντας τους εδαφικούς σχηματισμούς μέχρι βαθμού πλήρους κορεσμού με αποτέλεσμα τη 

δραστική υποβάθμιση της όλης γαιομηχανικής τους συμπεριφοράς.  

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο υδάτινο διαμέρισμα και στην υδρολογική λεκάνη του Αχελώου 

ποταμού, η οποία  διασχίζεται  από  άφθονα  υδροφόρα  ρέματα καθ' όλο το έτος και τα οποία 

καταλήγουν στους ποταμούς Κρικελλοπόταμο και Καρπενησιώτη οι οποίοι ενώνονται στην θέση 

«Διπόταμα» και συνεχίζουν την πορεία τους ως Τρικεριώτης ως τον Ταυρωπό (Μέγδοβα). Όσον 

αφορά τη χειμαρικότητα των  παραπάνω  ρεμάτων  αυτή  είναι  μέτρια  έως ισχυρή. Αυτό έχει να 

κάνει με τις συνθήκες δασοκάλυψης στις επιμέρους λεκάνες απορροής και τα φαινόμενα 

ολισθήσεων και διαβρώσεων τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονα.  
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Σεισμική αναγνώριση 

Η Ευρυτανία δεν θεωρείται σεισμογενής περιοχή, κατατάσσεται δε στη Ζώνη II από άποψη 

σεισμικής επικινδυνότητας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, μικρός μόνο   αριθμός   σεισμών   

ξεπέρασε   τους   5   βαθμούς   της   κλίμακας   Richter   με   μέγιστη καταγεγραμμένη ένταση εκείνη 

του σεισμού της 30 Απριλίου 1954 (7 Κ). Αξιοσημείωτο δε είναι ότι ο τελευταίος σεισμός έντασης 

μεγαλύτερης των 5 Κ σημειώθηκε πριν 26 χρόνια.  

 

Κλίμα - Θερμοκρασία 

Το κλίμα της περιοχής είναι ορεινό ηπειρωτικό, με βαρείς και υγρούς χειμώνες και δροσερά και 

ξηρά καλοκαίρια. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια του Χειμώνα, προξενούν 

φαινόμενα αυξημένης υγρασίας και παγωνιάς, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ ως και την Άνοιξη 

σημειώνονται έντονες 19 χιονοπτώσεις. Ο παγετός οφείλεται κυρίως στην νυχτερινή ακτινοβολία του 

εδάφους, με ανέφελες νύχτες, η οποία συνοδεύεται από αντικυκλωνικές καταστάσεις και έντονες 

αναστροφές της θερμοκρασίας. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια του 

καλοκαιριού αφορούν βροχοπτώσεις μεσογειακού τύπου, ενώ οι θερμοκρασίες σπάνια ξεπερνούν 

του 35 βαθμούς της κλίμακας Κελσίου. Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης εμφανίζεται κατά τους 

μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο , ενώ κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο εμφανίζονται οι 

υψηλότερες τιμές εξάτμισης. Στην περιοχή του Δήμου επικρατεί μεγάλη εναλλαγή διαφορετικών 

οικοσυστημάτων και μια πανδαισία χλωρίδας και πανίδας. Τα ελατοσκεπή πανύψηλα βουνά, με τα 

μεγάλα φαράγγια ("Πανταβρέχει" κλπ.) και τα ποτάμια προσελκύουν όλο το χρόνο επισκέπτες 

λάτρεις της φύσης και των ορεινών δραστηριοτήτων. Η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών απεικονίζει 

ένα πανέμορφο τοπίο και δημιουργεί πλούτο για τη δυτική Ευρυτανία. Το ανερεύνητο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής έλκει ιδιαίτερα εκείνους που αναζητούν νέες πληροφορίες για την εξέλιξη 

της φύσης και της ζωής εδώ. Κι όλους εκείνους που αναζητούν υπαίθριες "αποδράσεις" και 

δραστηριότητες . 

 

Τεχνικές υποδομές – Δίκτυα εξυπηρέτησης  

Δίκτυα Ύδρευσης  

Η ύδρευση του Δήμου γίνεται μέσω ανεξάρτητων δικτύων ύδρευσης που τροφοδοτούνται από 

πηγές. Γεωτρήσεις υπάρχουν στην Δ.Κ. Καρπενησίου (τέσσερες) και εξυπηρετούν την Κοινότητα 

όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες και στην Τ.Κ. Μυρικής της 

Δ.Ε. Καρπενησίου, επίσης γεωτρήσεις υπάρχουν στην Τ.Κ. Ασπροπύργου και Βελωτών της Δ.Ε. 

Προυσσού καθώς και αρκετές ιδιωτικές (περίπου εκατό). Η πόλη του Καρπενησίου υδροδοτείται 

από τις πηγές της Ιτιάς και την πηγή της Μαργαρίτας, ενώ η περιοχή «Ξηριάς» υδροδοτείται από 

τις πηγές «Κοσιόπουλου», καθώς και από σύμπλεγμα πηγών στη θέση «Αηδόνι».  

Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού δεν υπάρχουν προβλήματα. Σύστημα υδροχλωρίωσης εκτός 

της Δ.Κ. Καρπενησίου υπάρχουν και στις Τ.Κ. Προυσού και Κλαυσίου. Προβλήματα λόγω 

παλαιότητας των δικτύων ύδρευσης παρουσιάζονται γενικά σε όλες τις Δημοτικές  Ενότητες.  Για  

την  Δ.Ε.  Δομνίστας  και  συγκεκριμένα  για  τις  Τ.Κ.  21  Μεσοκώμης, Ροσκάς και του οικισμού 

Καστανούλας υπάρχει ώριμη μελέτη για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσής τους. 
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Δίκτυα αποχέτευσης  

Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στις περισσότερες Τ.Κ. υπάρχει δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η διάθεση των αστικών λυμάτων 

γίνεται σε απορροφητικούς βόθρους. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία τόσο αποχετευτικού  δικτύου  

αστικών  λυμάτων  στους  οικισμούς  που  δεν  διαθέτουν,  όσο  και  η κατασκευή και λειτουργία 

συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για κάθε οικισμό. Σε εξέλιξη βρίσκονται  εργολαβίες  για  την 

επέκταση  δικτύων  αποχέτευσης  και  κατασκευή Ε.Ε.Λ.(Επεξεργασίες Λυμάτων με σηπτικούς και 

απορροφητικούς βόθρους) στις Τ.Κ. Στάβλων, Άμπλιανης και του οικισμού Σκοπιάς της Τ.Κ. 

Δομνίστας στην Δ.Ε. Δομνίστας και στη Τ.Κ. Βράχας της Δ.Ε. Φουρνάς, ενώ στο στάδιο 

συμβασιοποίησης βρίσκεται η εργολαβία που αφορά την Τ.Κ. Φουρνάς και των οικισμών Κορύτσας 

και Πλατάνου της Τ.Κ. Κλειτσού της Δ.Ε. Φουρνάς. 

Ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων υφίσταται μόνο στη Δημοτική Ενότητα 

Καρπενησίου.  Ενώ  στις  υπόλοιπες  Δ.Ε.  το  δίκτυο  αποχέτευσης  όμβριων  υδάτων  δεν  είναι 

πλήρες,   με   αποτέλεσμα   σε   συνδυασμό   και   με   την   γεωμορφολογία   του   εδάφους   να 

παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα, σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων. 

 

Δίκτυα άρδευσης  

Στο Δήμο Καρπενησίου δεν υφίστανται οργανωμένα δίκτυα άρδευσης. Ως εκ τούτου Ο Δήμος δεν 

έχει επιβάλει ανταποδοτικά τέλη. Όπου καταγράφονται δίκτυα άρδευσης η ευθύνη συντήρησης 

βαρύνει τους κατά τόπους χρήστες 
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3.ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) 

3.1 Τοπολογία – Γεωγραφικές θέσεις  

Τα  σημεία  των  υφιστάμενων  Τοπικών  Σταθμών  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  στα  δίκτυα ύδρευσης που 

τροφοδοτούν, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες προσθήκες – επεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΣΕ1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΙΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΤΣΕ2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΙΑ ΝΕΑ 

ΤΣΕ3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑ 1 

ΤΣΕ4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑ 2 

ΤΣΕ5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΡΙΚΗΣ 

ΤΣΕ6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 1 

ΤΣΕ7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 2 (ΣΦΑΓΕΙΑ) 

ΤΣΕ8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΠΛΑΣ ΚΛΑΥΣΙΟΥ 

ΤΣΕ9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ 

ΤΣΕ10 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΡΕΜΑ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 

ΤΣΕ11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΣ 

ΤΣΕ12 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΪΚΑ 

ΤΣΕ13 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΥΡΙΚΗΣ 

ΤΣΕ14 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

ΤΣΕ15 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ 

ΤΣΕ16 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ 

ΤΣΕ17 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΟΥ 

ΤΣΕ18 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΡΑΧΑΣ 

 

3.2 Γενική περιγραφή εργασιών ΤΣΕ  

Ο  ανάδοχος στα  πλαίσια  της  παρούσας  μελέτης  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  τις 

ακόλουθες εργασίες: 

 Προμήθεια   και   εγκατάσταση   νέας   διάταξης   PLC   ή   (καρτών)   επέκτασης   της 

υφιστάμενης διάταξης PLC προκειμένου να ενσωματωθούν στο σύστημα οι νέοι παράμετροι 

ελέγχου και χειρισμών. 
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  Προμήθεια και εγκατάσταση νέας διάταξης επικοινωνίας για τη διασύνδεση των νέων ΤΣΕ με 

τον ΚΣΕ. 

 Προμήθειας  και  εγκατάσταση  νέων  πινάκων  αυτοματισμού,  μονάδων  αδιάλειπτης 

τροφοδοσίας DC-UPS  

 Προμήθειας  και  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκής συστοιχίας σε επιλεγμένες θέσεις  

 Προμήθειας  και  εγκατάσταση  αντικεραυνικής προστασίας  

 Προμήθειας  και  εγκατάσταση  μετρητών παροχής. 

 Προμήθειας  και  εγκατάσταση  πλήρους συστήματος χλωρίωσης (μέτρηση - δοσομέτρηση) για 

την παρακολούθηση και ρύθμιση της ποιότητας των υδάτων. 

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση  ρυθμιστών  στροφών  και  πινάκων  ισχύος  για  την 

ενσωμάτωση και ασφαλή λειτουργία τους. 

 Προμήθεια   και   εγκατάσταση   αντλητικών   υψηλής   ενεργειακής   απόδοσης   προς 

αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων. 

 Προμήθεια   και   εγκατάσταση   αναλυτών   ενέργειας   για   τη   συνεχή   παροχή   και 

παρακολούθηση λεπτομερών δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά και κατανάλωση του 

ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

 Διασύνδεση  όλων  των  ανωτέρω  με  δίκτυα  καλωδιώσεων     και     σωληνώσεων 

προστασίας   τους   για   την   σύνδεση   των πινάκων αυτοματισμού και ισχύος, των οργάνων 

και µεταξύ των διαφόρων µερών του συστήµατος. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ενεργειακής βελτίωσης ΤΣΕ. 

 Προμήθειας και εγκατάσταση λογισμικού αυτοματισμού για τους νέους ΤΣΕ. 

 Δοκιμές κατά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο απαιτούμενος εξοπλισμός και λογισμικά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Ο ανάδοχος απαιτείται να κάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις του προσφερόµενου και 

υφιστάμενου εξοπλισμού και να παραδώσει σχέδια  καλωδίωσης, όπως αυτή υλοποιήθηκε, τα οποία 

θα συµπεριλαµβάνουν αριθμούς καλωδίων, μέγεθος, τύπο και τυχόνλεπτομέρειες προσαρμογής και 

πιστοποιητικά δοκιμής. 

 

3.3 Περιγραφή απαιτούμενων σημάτων αυτοματισμού  

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει στα πλαίσια της προσφοράς του να λάβει πλήρη γνώση του επιτόπιου σε 

κάθε σημείο υφιστάμενου συστήματος, διάταξης PLC και απαιτούμενων πρόσθετων σημάτων για την 

ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού. 

Για  όλους  τους  ΤΣΕ  θα  πρέπει  είτε  να  εγκτασταθεί  νέα  διάταξη  PLC  είτε  να  επεκταθεί  η 

δυναμικότητα  του  υφιστάμενου  PLC  με  τη  χρήση  κατάλληλων  καρτών  εισόδων/εξόδων.  Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ελάχιστα απαιτητά ψηφιακά και αναλογικά σήματα 

εισόδου/εξόδου της διάταξης PLC, όπου έχει χρησιμοποιηθεί για την ένδειξη των εισόδων και εξόδων 

στο  PLC,  η εξής σημειολογία: 

 DI: Ψηφιακή είσοδος. 

 DO: Ψηφιακή έξοδος. 

 AI: Αναλογική είσοδος. 

 ΑΟ: Αναλογική έξοδος. 
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Α/Α Περιγραφή σημείου Τύπος 

Διάταξης 

DI DO AI AO 

1 ΤΣΕ1: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΙΑ ΠΑΛΑΙΑ Επέκταση 6 4 3 1 

2 ΤΣΕ2: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΙΑ ΝΕΑ Επέκταση 6 4 3 1 

3 ΤΣΕ3: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑ 1 Επέκταση 6 4 3 1 

4 ΤΣΕ4: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑ 2 Επέκταση 6 4 3 1 

5 ΤΣΕ5: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΡΙΚΗΣ Νέα 24 8 4 1 

6 ΤΣΕ6: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 1 
Νέα 24 8 4 1 

7 
ΤΣΕ7: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 2 (ΣΦΑΓΕΙΑ) 
Νέα 24 8 4 1 

8 
ΤΣΕ8: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΠΛΑΣ 

ΚΛΑΥΣΙΟΥ 
Νέα 24 8 4 1 

9 ΤΣΕ9: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ 

Νέα 24 8 4 1 

10 
ΤΣΕ10: ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΡΕΜΑ 

ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 
Νέα 24 8 4 1 

11 ΤΣΕ11: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΣ Νέα 24 8 4 1 

12 ΤΣΕ12: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  

ΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΪΚΑ 

Νέα 30 8 6 2 

13 ΤΣΕ13: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΥΡΙΚΗΣ 
Νέα 16 8 8 1 

14 ΤΣΕ14: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΩΝΗΣ 

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
Νέα 16 8 8 1 

15 ΤΣΕ15: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΚΛΑΥΣΙΟΥ 
Νέα 16 8 8 1 

16 ΤΣΕ16: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ 
Νέα 16 8 8 1 

17 ΤΣΕ17: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΚΡΙΚΕΛΟΥ 
Νέα 16 8 8 1 

18 ΤΣΕ18: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΒΡΑΧΑΣ 
Νέα 16 8 8 1 

 

3.4 Αυτοματοποιημένη λειτουργία ΤΣΕ  

Το λογισμικό των PLCs, που θα είναι φορτωμένο στην μνήμη του κάθε τοπικού PLC,  θα πρέπει να 

αναπτυχθεί / επεκταθεί μετά από λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων του έργου που θα γίνει σε 

συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας. 

Το λογισμικό εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες ρουτίνες ελέγχου για όλα τα 

εξαρτήματα των επιμέρους μονάδων. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ή / και επεκταθούν ρουτίνες για: 

ΕΛΕΓΧΟ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η ρουτίνα αυτή θα ελέγχει συνεχώς την επικοινωνία με τον ΚΣΕ και θα σημαίνει τον αριθμό των 

αποτυχημένων προσπαθειών ή την διακοπή της. 

ΕΛΕΓΧΟ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ  ΣΗΜΑΤΩΝ  

Η ρουτίνα αυτή θα ασχολείται με την λήψη και επεξεργασία των αναλογικών σημάτων. 

Αναλυτικότερα θα λαμβάνει την τιμή, θα την μετατρέπει σε φυσικό μέγεθος, θα ελέγχει την 

ύπαρξη κομμένου καλωδίου, θα σημαίνει και θα καταγράφει άνω και κάτω υπερβάσεις των 

αναλογικών τιμών. Όπου απαιτείται επίσης θα εξομαλύνει τα μεγέθη και θα υπολογίζει μέσες 

τιμές. 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Αυτή η ρουτίνα θα είναι και η καρδιά του προγράμματος μια και θα αποφασίζει την λειτουργία της 

εγκατάστασης με βάση την προκαθορισμένη επιθυμητή από τον χρήστη συμπεριφορά αυτής. 

 Την λειτουργία (βέλτιστο σημείο) και την στάση των αντλιών. Έτσι, η ρουτίνα θα μπορεί να λαμβάνει 

υπόψη της τις στάθμες των δεξαμενών, την ανάγκη διατήρησης του υδατικού ισοζυγίου, τις 

συνθήκες ζήτησης, την διαθεσιμότητα νερών, την διαθεσιμότητα των αντλιών, τα χαρακτηριστικά των 

αντλητικών συγκροτημάτων, τους ενεργειακούς περιορισμούς, την επιβαλλόμενη κυκλική εναλλαγή ή 

χρονική λειτουργία , τους τηλεχειρισμούς από τον ΚΣΕ και θα αποφασίζει ποιες αντλίες θα πρέπει να 

λειτουργούν και σε ποιο σημείο λειτουργίας. 

ΕΛΕΓΧΟ  ΑΝΤΛΙΩΝ 

Η ρουτίνα αυτή θα ελέγχει την λειτουργία των αντλιών, αν απαιτείται. Αναλυτικότερα θα λαμβάνει 

εντολή εκκίνησης της αντλίας και αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκκίνησης 

(δεν έχει σημανθεί η αντλία με βλάβη, δεν εκκινεί ταυτόχρονα άλλη αντλία, ο διακόπτης αυτόματο 

/ χειροκίνητο βρίσκεται στην σωστή θέση, υπάρχει επαρκής ποσότητα λυμάτων για προστασία 

από την εν ξηρώ λειτουργία, επιτρέπεται από ενεργειακής άποψης η λειτουργία της αντλίας , δεν 

έχει τεθεί εκτός με εντολή του ΚΣΕ κ.λπ.) θα εκκινεί την αντλία. 

Μετά  την  εντολή  εκκίνησης  θα  ελέγχει  ότι  όντως  εκκίνησε  σωστά  ελέγχοντας  επαφές  του 

ρυθμιστή στροφών, μεταβολές παροχής και πίεσης τα απορροφούμενα Ampere την τάση 

λειτουργίας το cosφ και αν απαιτείται θα την σταματά. Επιπλέον θα παρατηρεί διαρκώς την 

αντλία για την ύπαρξη ανωμάλων καταστάσεων, λειτουργία εκτός του βέλτιστου σημείου της 

καμπύλης, θα καταγράφει ώρες λειτουργίας (σε περιπτώσεις πολλαπλών αντλιών θα εκκινεί την 

αντλία με τις λιγότερες ώρες λειτουργίας), καθώς και αριθμό επιτυχημένων και αποτυχημένων 

εκκινήσεων. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΝΤΟΛΕΣ  

Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται από την τοπική μονάδα αυτοματισμού (PLC), αλλά και 

οι εντολές, που πρέπει να είναι δυνατόν να δίδονται από αυτήν, είναι κατ’ ελάχιστο: 
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  Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων, των ρυθμιστών στροφών και των 

κινητήρων γενικότερα (ON/OFF). 

  Εντολή  εκκίνησης  /  στάσης  των  αντλητικών  συγκροτημάτων  και  των  κινητήρων 

γενικότερα (START/STOP). 

 Θέση του επιλογικού διακόπτη του τρόπου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και 

των κινητήρων γενικότερα, δηλαδή στάση / αυτόματη λειτουργία / χειροκίνητη λειτουργία 

(OFF/AUTO/MANUAL). 

  Βλάβη των αντλητικών συγκροτημάτων, των ρυθμιστών στροφών και των κινητήρων 

γενικότερα. 

 Συλλογή των αναλογικών και ψηφιακών σημάτων από τα όργανα του πεδίου, ήτοι: 

- Ρυθμιστές στροφών (feedback συχνότητας λειτουργίας, ρεύματος κλπ.) 

- Διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών (τάση, ένταση, συνφ, ισχύς κλπ) 

- Διατάξεις μέτρησης πίεσης και στάθμης 

- Διατάξεις μέτρησης παροχής 

- Διατάξεις ποιοτικού ελέγχου υδάτων 

- Σήματα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερμού (alarms). 

Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμη στον χρήστη πληροφόρηση που να αφορά στις ώρες λειτουργίας 

των αντλιών και των κινητήρων γενικότερα, αλλά και στις χρονικές ‘’ταμπέλες’’ (λ.χ. ημερομηνία) που 

αφορούν εντολές που δίδει ο χρήστης, όποτε και για όσες αυτός το επιθυμεί. 

Ειδικά για τις διατάξεις μέτρησης των ηλεκτρικών μεγεθών τάσης, έντασης, συνφ, πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα μέσω του ηλεκτρικού πολυοργάνου να δίνεται η μέτρηση της ενεργού ισχύος και οι 

καταναλισκόμενες KWH. 
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4.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για την επικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με τους υφιστάμενους ΤΣΕ υπάρχει 

εγκατεστημένο δίκτυο επικοινωνιών. Οι εν λόγω ΤΣΕ και οι νέες παράμετροι ελέγχου και χειρισμών 

θα πρέπει να εξυπηρετούνται στο υφιστάμενο αυτό δίκτυο. Στους νέους ΤΣΕ θα εγκατασταθεί νέος 

επικοινωνιακός εξοπλισμός. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί διάταξη ασύρματης επικοινωνίας στους νέους ΤΣΕ και 

στον ΚΣΕ για την ενσωμάτωση των πρώτων στο σύστημα, ενώ το λογισμικό επικοινωνιών θα 

πρέπει   να   επεκταθεί /αναβαθμιστεί   κατάλληλα   ώστε   να   είναι   πλήρως   συμβατό   με   τα 

εγκατεστημένα και σε λειτουργία συστήματα, με τρόπο που να διασφαλίζεται άρτια συvλειτουργία σε 

όλες τις συνθήκες και γενικότερα ορθή εκμετάλλευση του συνολικού συστήματος. 

Οι απαιτήσεις από το αναβαθμισμένο σύστημα επικοινωνίας είναι να μεταφέρει τα δεδομένα 

αξιόπιστα και σε όσον το δυνατόν μικρότερους χρόνους. Την αξιοπιστία αυτή πρέπει να εγγυάται το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας με εκτεταμένα error check και retransmission, ενώ η ταχύτητα μεταφοράς 

θα πρέπει να είναι κατάλληλη, ώστε να γίνεται βελτιστοποίηση της ποσότητας πληροφορίας που 

απαιτείται για μεταφορά. 

Το υφιστάμενο Λογισμικό Επικοινωνιών εξασφαλίζει την ασφάλεια και την πληρότητα της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας από και προς τους ΚΣΕ / ΤΣΕ, καθώς επίσης διαπιστώνει τυχόν 

σφάλματα στη διαδικασία αποστολής / λήψης δεδομένων και επαναλαμβάνει αυτή μέχρι την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της. 

Το λογισμικό επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 Σάρωση του συνόλου των απομακρυσμένων σταθμών. 

 Ασφαλής μετάδοση εντολών, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριών προς τους 

απομακρυσμένους σταθμούς. 

 Σε περίπτωση αστοχίας της επικοινωνίας με κάποιον απομακρυσμένο σταθμό δε διακόπτεται 

η συνολική σάρωση. 

 Κατά την αστοχία επικοινωνίας κάποιου απομακρυσμένου σταθμού, αυτός συνεχίζει 

κανονικά τη λειτουργία του με το σενάριο το οποίο του δόθηκε κατα την τελευταία 

επικοινωνία του με τον ΚΣΕ. 

 Ο κάθε τοπικός σταθμός επικοινωνεί και με τον αντίστοιχο «απέναντί του» για ανταλλαγή 

πληροφοριών (πχ γεώτρηση με δεξαμενή κατάθλιψης). 

Με την ενσωμάτωση και των νέων ΤΣΕ ο χρόνος κύκλου σάρωσης του συνόλου των απαιτούμενων   

σημάτων εισόδου κάθε ΤΣΕ, δηλαδή ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών καταγραφών του ιδίου 

οργάνου (ψηφιακή είσοδος ή αναλογική είσοδος), έχοντας παρεμβληθεί οι αντίστοιχες καταγραφές 

όλων των άλλων οργάνων του ΤΣΕ, θα είναι μικρότερος των 60 δευτερολέπτων. 

Ειδικότερα, στις προσφορές των προμηθευτών πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα εξής: 

α)  ο θεωρητικός χρόνος κύκλου σάρωσης του συνόλου των ΤΣΕ, δηλαδή ο χρόνος μεταξύ δύο 

διαδοχικών συνομιλιών του ΚΣΕ µε τον ίδιο ΤΣ, έχοντας παρεμβληθεί οι αντίστοιχες συνομιλίες του 

προς όλους τους άλλους ΤΣΕ, µε βάση τις θεωρητικές επιδόσεις του εξοπλισμού, χωρίς να 

λαμβάνονται υπ' όψη    καθυστερήσεις λόγω σφαλμάτων επικοινωνίας, 

β) ο εκτιµώµενος πραγματικός χρόνος σάρωσης του συνόλου των ΤΣΕ, ως άνω, µε βάση 
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υποθέσεις εργασίας που θα αναφέρονται µε σαφήνεια στην προσφορά, 

γ) το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για το ασύρματο δίκτυο (σύντομες 

περιγραφές)  καθώς και  οι  μέθοδοι  ανίχνευσης  και  διόρθωσης σφαλμάτων κατά τη μετάδοση οι 

οποίες θα εφαρμοσθούν. Ο  μέγιστος  πραγματικός  χρόνος  σάρωσης  του  συνόλου  των  ΤΣΕ  

απαιτείται  να  είναι  το πολύ  60 δευτερόλεπτα.  Η  μέγιστη  αυτή  τιμή  θα  πρέπει  να  μένει  

ανεπηρέαστη   εάν  ο συνολικός  αριθμός των  ΤΣΕ  που  είναι  ενταγμένοι  στο  ολοκληρωμένο  

σύστημα  αυξηθεί  κατά  50%.  
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5. ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Θέση    : ΑΝΩ ΞΗΡΙΑΣ  

Δήμος   : ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Περ. Ενότητα  : Ευρυτανίας 

Περιφέρεια   : Στερεάς Ελλάδας 

Εμβαδό γηπέδου  : 24.043,84 τ.μ  

Το Φ/Β σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί επί γηπέδου στη θέση «ΑΝΩ ΞΗΡΙΑΣ» Ευρυτανίας 

Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που απεικονίζεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που έχει συντάξει και υπογράψει ο Πολιτικός Μηχανικός   με ημερομηνία σύνταξης  , 

συνολικού εμβαδού 24.043,84 τ.μ. και περιγράφεται από τα τοπογραφικά σημεία (1,2,3…39,40,1) 

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος είναι επιλεγμένος με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Οι Φ/Β γεννήτριες δεν σκιάζονται από παρακείμενα κτίρια ή δέντρα. 

β) Το γήπεδο ευρίσκεται σε περιοχή με υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας και ο προσανατολισμός του 

είναι Νότιος ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

γ) Το υψόμετρο και γενικότερη μορφολογία της περιοχής είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η 

χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος. 

δ) Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται εύκολα. 

Ε) Η απόσταση από το δίκτυο της ΔΕΗ είναι η ελάχιστη δυνατή με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των 

απωλειών μεταφοράς της 

ενέργειας. 

Η θέση στην οποία θα 

εγκατασταθεί το Φ/Β Πάρκο 

φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα  

 Σχέδιο χωρίς γεωγραφικό 

υπόβαθρο (μορφή 

σκαριφήματος) του χώρου 

εγκατάστασης του σταθμού σε 

κατάλληλη κλίμακα, 

συνοδευόμενο από τον πίνακα 

συντεταγμένων των κορυφών του 

πολυγώνου του γηπέδου 

σύμφωνα με το Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 

ΕΓΣΑ 87 
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Οι ακριβείς συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 του οικοπέδου του Φ/Β πάρκου φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Γενικά στοιχεία φωτοβολταϊκού σταθμού : 

Τρόπος λειτουργίας : απ’ ευθείας διασύνδεση με το δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) 

Ισχύς : 999,90 kWp.. 

Διαθέσιμη ενέργεια στο δίκτυο σε διάρκεια ενός έτους : ~1.700.000 kWh. 

Συλλέκτες: 505Wp τύπος Μονοκρυσταλλικό. 

Ισχύς: 505 Wp 

Προσανατολισμός: Νότιος – αζιμούθιο ± Ο° 

Κλίση ως προς τον ορίζοντα : 30° 

Διαστάσεις: 2187 Χ 1102 X 35mm / Βάρος : 30,1kg 

Σύνολο: 1980 συλλέκτες. 

Μετατροπείς (INVERTER) 9 μονάδες 

Ισχύς: 110 kW 

Βάρος : 93.5 kg 

Λογικός έλεγχος: ΝΑΙ 

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από ένα 

συνεργαζόμενο σύνολο Φ/Β συστοιχιών που τροφοδοτούν διατάξεις αντιστροφέων DC/AC του 

συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (inverters). Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν 9 string 

inverters DC/AC ονομαστικής ισχύος 110kW έκαστος, 1980 Φ/Β πλαίσια ισχύος αιχμής 505Wp,   

που αποτελούνται από Φ/Β στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 

Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται κατά κλάδους με τους κλάδους να αποτελούνται από 20 Φ/Β πλαίσια εν 

σειρά. Οι κλάδοι ανά 11 συγκροτούν ένα υποσύστημα και τροφοδοτούν έναν αντιστροφέα. Οι 

αντιστροφείς συνδέονται με 1 Μετασχηματιστή Ανύψωσης Τάσης 1260 kVA. Η εξερχόμενη από 

αυτόν ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέσω κατάλληλου διακοπτικού υλικού 

το οποίο είναι τοποθετημένο στον οικίσκο Μέσης Τάσης. 

Όλα τα υποσυστήματα είναι σταθερά (fixed), στερεωμένα σε αλουμινένιες βάσεις, σε διάταξη 2 

σειρών portrait (οριζόντια), οι οποίες είναι πακτωμένες στο έδαφος με χρήση πασσάλων κατάλληλου 

προφίλ, από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Το βάθος της πασσαλοέμπηξης είναι 1,5 m περίπου, 

αναλόγως και της στατικής μελέτης. 
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Μονογραμμικό Σχέδιο Εγκατάστασης :  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την ενεργειακή μελέτη που εκπονήθηκε, η μέση ετήσια 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των αντλητικών συστημάτων του δικτύου 

ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται στις 1.634.110 kWh/έτος και το 

αντίστοιχο μέσο ετήσιο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα 243.622,00 €/έτος. 

Με την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί υλοποιώντας την προμήθεια και εγκατάσταση 

ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών 

ύδρευσης της Δήμου Καρπενησίου, η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας θα καλύπτεται κατά 87% 

από ΑΠΕ με ανάλογη μείωση και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το λειτουργικό κόστος 

ενέργειας θα μειωθεί κατά 55,4% ετησίως που αντιστοιχεί σε 1.419.750 kWh/έτος και αντίστοιχη 

εξοικονόμηση 135.036,00 €/έτος. 

Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί υλοποιώντας την προμήθεια και 

εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας θα μειώσει 

περαιτέρω την κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό το συνολικό λειτουργικό κόστος ενέργειας θα 

μειωθεί κατά 58,7% ετησίως, ήτοι 142.948,36 €/έτος που αντιστοιχεί σε 1.502.941,68 kWh/έτος.  
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6.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) 

6.1 Υφιστάμενη κατάσταση  

Ο υφιστάμενος Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) επικοινωνεί αμφίδρομα με τα σημεία 

παρακολούθησης και ελέγχου των δικτύων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου 

Καρπενησίου  και είναι εξοπλισμένος με κεντρική μονάδα ελέγχου (PLC), στην οποία συνδέονται 

μέσω ασύρματων επικοινωνιακών ζεύξεων με Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου.  

Ο ΚΣΕ διαχειρίζεται πλήρως την τηλεπικοινωνιακή λειτουργία του συνολικού δικτύου μέσω 

κατάλληλου  επικοινωνιακού  εξοπλισμού.  Διαθέτει  δίδυμο  κεντρικό  υπολογιστικό  σύστημα 

(Server)  που  επεξεργάζεται  συνεχώς  τις  συλλεγόμενες  σε  πραγματικό  χρόνο  πληροφορίες, 

θέσεις εργασίας client, φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτή αναφορών - συμβάντων και μονάδα 

αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για την τροφοδοσία των εγκατεστημένων συστημάτων. 

 

6.2 Εξοπλισμός/ Λογισμικά ΚΣΕ 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προµηθεύσει,  εγκαταστήσει  και  θέσει  σε  λειτουργία  τον 

ακόλουθο εξοπλισµό στον ΚΣΕ : 

α)   Εξοπλισμό επέκτασης του διαχειριστή επικοινωνιών για την ενσωμάτωση των νέων σταθμών. 

β)   Θέσεις εργασίας (client) για την εποπτεία του συστήματος. 

γ)  Άδειες  Λογισμικού  Τηλεελέγχου  –  Τηλεχειρισμού  (αναβάθμιση  στην  τελευταία συμβατή 

έκδοση), βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης και καταγραφής δικτύου GIS . 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού επέκτασης του ΚΣΕ παρουσιάζονται στο σχετικό 

τεύχος.  

 

6.3 Γενική λειτουργία 

Το υφιστάμενο λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμούτου Δήμου Καρπενησίου θα πρέπει να 

αναβαθμιστεί στην τελευταία συμβατή έκδοση κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και να φέρει τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό μεταβλητών με την υπάρχουσα άδεια. 

Οι βασικές απαιτήσεις του αναβαθμισμένου συστήµατος θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

α) Επέκταση Λογισμικού εφαρμογών τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού - ενσωμάτωση νέων σταθμών και 

νέου εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας πάντοτε τη συμβατότητα και την, όσο το δυνατόν, ομοιότητα της 

γλώσσας και της λογικής του προγραμματισμού των νέων παραμέτρων ελέγχου με τις υφιστάμενες 

καθώς και με αυτές που τροποποιούνται ή επεκτείνονται στα πλαίσια της προμήθειας. 

β) Επέκταση Λογισμικού και Συστήματος Επικοινωνιών, για την ενσωμάτωση των νέων σταθμών και 

τη σύνδεση και ορθή αποστολή και λήψη των νέων συνιστωσών ελέγχου και χειρισμού των 

σταθμών ελέγχου με τον ΚΣΕ. 

γ) Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας Γεωτρήσεων - Αντλιοστασίων το οποίο μέσω 
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εκτέλεσης κατάλληλου αλγορίθμου θα συγκρίνει όλα τα δυνατά σενάρια λειτουργίας και θα 

αποφασίζει αυτόματα για την πραγματοποίηση καθορισμένων απομακρυσμένων χειρισμών (π.χ. 

εκκίνηση συγκεκριμένης γεώτρησης έναντι άλλης). Η λήψη της εκάστοτε απόφασης θα βασίζεται σε 

κριτήρια είτε σαφώς καθορισμένα από το χρήστη ή με γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου 

ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη κατανάλωση  ενέργειας,  αποφυγή  άσκοπων  εκκινήσεων/ διακοπών,  

ομοιόμορφη λειτουργία αντλιών και όσο το δυνατόν λιγότερες ανάγκες συντήρησης. 

δ) Λογισμικό και υπηρεσίες καταγραφής των δικτύων και υποδομών του Δήμου σε υπόβαθρο 

GIS. Το λογισμικό αυτό θα αποτελεί μία ενοποιημένη πλατφόρμα γεωγραφικής απεικόνισης - 

διαχείρισης των δικτύων της ύδρευσης και της υδραυλικής επίλυσης και διαμόρφωσης της 

ποιότητας του νερού, για τα συστήματα διανομής ύδατος με υψηλή διαλειτουργικότητα, 

δυνατότητες βελτιστοποίησης καθώς και εργαλεία διαχείρισης στοιχείων.   
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

7.1 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 στο ΦΒ 

σταθμό 

 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 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 



ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

30 

 

 

 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. 

 

7.2 Παράδοση τεκμηρίωσης 

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 σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή 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.  

 Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα όπως 

παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: 

 Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών 

 Εξοπλισμός τοπικών σταθμών 

 Συστήματα τηλεπικοινωνιών 

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της 

θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι 

επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιουμένων 

ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. 

 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.  
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7.3 Δοκιμαστική Λειτουργία - Εγγύηση - Συντήρηση - Υποστήριξη 

Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας υποχρεούται να παρέχει εγγύηση 

διάρκειας τουλάχιστον 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 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 εξοπλισμό τουλάχιστον ανά 

τρίμηνο (ελάχιστη διάρκεια 16 ώρες),  

 Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του εξοπλισμού 

απομακρυσμένα εντός 24 ωρών από την εμφάνισή της, 

 Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του εξοπλισμού που δε 

μπορεί να αποκατασταθεί απομακρυσμένα εντός 48 ωρών από την εμφάνισή της και 

 Παροχή ανταλλακτικών σε εξάρτημα του συνολικού συστήματος εντός 72 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. 

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. 




