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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΜ ΕΡΓΧΝ 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-1 

ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΑΘΜΗ ΝΕΡΟΤ 

1. Αντικείμενο

Η παξνύζα πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, εγθαηάζηαζε θαη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα ην 

ζύζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο λεξνύ πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηε ρακειή 

δεμακελή γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηάζκεο λεξνύ ζηε δεμακελή θαη κεηαθνξά ηεο ηηκήο 

απηήο ζην Κέληξν Ειέγρνπ.  

2. Σεχνικά χαρακτηριστικά

α. Σν ζύζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο λεξνύ απνηειείηαη από έλα αηζζεηήξην ζηάζκεο 
ρσξεηηθνύ ηύπνπ κε ηε κνξθή ειεθηξνδίνπ κε ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό 
κεηαηξνπέα ηνπνζεηεκέλν ζηε δεμακελή ζε ζσιήλα PVC DN110 θαη από έλα 
ηξνθνδνηηθό κε ελζσκαησκέλε νζόλε έλδεημεο ηεο ζηάζκεο λεξνύ 
ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα. Σν αηζζεηήξην ζηάζκεο κεηαδίδεη ζήκα 
εμόδνπ ζπλερέο ξεύκα 4-20 mA αλάινγν ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ κε ηερληθή δύν 
αγσγώλ ζην ειεθηξνληθό όξγαλν θαη ζην ζύζηεκα ηειεκεηάδνζεο πξνο ην 
Κέληξν Ειέγρνπ. 

β. Σν αηζζεηήξην ζηάζκεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο κέηξεζεο ζηάζκεο ζε 
όιν ην ύςνο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο λεξνύ ζηε δεμακελή κεηαμύ ηεο θαηώηαηεο 
ζηάζκεο εθθίλεζεο ηεο ηειεπηαίαο αληιίαο θαη ηεο αλώηαηεο ζηάζκεο ζηάζεο 
όισλ ησλ αληιηώλ θαη πάλησο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 2,50 m. 

γ. Σα κεηαιιηθά κέξε ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηάζκεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό 
ζα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα 316L θαη εθόζνλ θαιύπηνληαη ε κόλσζε ζα 
είλαη από εηδηθό ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. PE, ΡΡ) θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό.  

δ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηάζκεο ζα είλαη ηα αθόινπζα θαη’ 
ειάρηζηνλ: 

 βαζκόο πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο ζύλδεζεο ηνπιάρηζηνλ ΙΡ65.

 ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -10 έσο +50 0C.

 ζθάικα κέηξεζεο κηθξόηεξν ηνπ 1% ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο.

 επαλαιεςηκόηεηα κηθξόηεξε ηνπ 0,25% ηεο ηειηθήο ηηκήο ηεο θιίκαθαο
κέηξεζεο

ε. Σν ηξνθνδνηηθό ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα θαη ζα έρεη ηα αθόινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 ελζσκαησκέλε ςεθηαθή έλδεημε ζηάζκεο 0-100%. Είλαη απνδεθηόο θαη  ν
δηαρσξηζκόο ζε δύν όξγαλα ηεο έλδεημεο ηεο κέηξεζεο θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνύ.

 είζνδν ζπλερέο ξεύκα 4-20 mA αλάινγν ηεο ζηάζκεο από ην αηζζεηήξην
ζηάζκεο. ηνπο απηνύο αθξνδέθηεο εηζόδνπ ηνπ ζήκαηνο απηνύ εθαξκόδεηαη
ε ηάζε ηξνθνδόηεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 36 Vdc.

 αλαινγηθή έμνδν ζπλερέο ξεύκα 4 - 20 mA αλάινγν κε ηε ζηάζκε.  Σν ζήκα
απηό ζα νδεγείηαη ζην ζύζηεκα ηειεκεηάδνζεο πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ.

 επηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 10oC έσο  +50oC.

 ηάζε ηξνθνδόηεζεο 230 V ± 15%, 50 Hz.
Η ξύζκηζε ηνπ πεδίνπ κεηξήζεσλ πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη εύθνια επί ηόπνπ 

ηνπ έξγνπ ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθώλ νξγάλσλ. 
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ζη. Ο κεηξεηήο ζηάζκεο ζα θέξεη ελζσκαησκέλε πξνζηαζία από ππεξηάζεηο. 

δ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ κεηξεηή ζηάζκεο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 
ISO 9001. Επηπιένλ νη κεηξεηέο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνη πξνο ηα πξόηππα EN 
50081-1  RF Noise Emission θαη EΝ 50081-2   RF Noise Immunity θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  

 
4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο γίλεηαη γηα έλα ηεκάρην πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο 

πκπιεξσκαηηθήο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη ε πιεξσκή γίλεηαη κε ηηελ αληίζηνηρε  
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-2 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΟΙ ΜΕΣΡΗΣΕ ΠΑΡΟΥΗ 

1. Αντικείμενο

Η παξνύζα πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, εγθαηάζηαζε θαη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο γηα ηνπο 

κεηξεηέο παξνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε θάζε κία γεώηξεζε γηα ηελ 

έλδεημε ηεο παξνρήο θαη ηνπ όγθνπ λεξνύ ζε θάζε γεώηξεζε ηνπηθά θαη κεηαθνξά 

ηεο ηηκήο ηεο παξνρήο ζην Κέληξν Ειέγρνπ.  

2. Σεχνικά χαρακτηριστικά

α. ηνλ θαηαζιηπηηθό ζσιήλα θάζε κίαο από ηηο ηξεηο γεσηξήζεηο ζα ηνπνζεηεζεί 
έλαο ειεθηξνκαγλεηηθόο κεηξεηήο παξνρήο πιήξνπο δηαηνκήο ζπκπαγνύο 
ηύπνπ (compact) πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ λόκν ηνπ Faraday γηα ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. 

β.    Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ κεηξεηή παξνρήο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 
ISO 9001. Επηπιένλ ν κεηξεηήο πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 

γ. Ο κεηξεηήο ζα απνηειείηαη από ην αηζζεηήξην ξνήο (Sensor) θαη ηνλ 
επεμεξγαζηή - κεηαηξνπέα (Transmitter). Σν αηζζεηήξην ξνήο παξεκβάιιεηαη 
ζηελ ζσιήλσζε, ν δε κεηαηξνπέαο βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο επ’ απηνύ. Ο 
κεηξεηήο ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα από ηνλ πίλαθα ηεο γεώηξεζεο κε θαιώδην 
E1VV 3X1,5 η.ρ. θαη ε έμνδόο ηνπ απνζηέιιεηαη κε θαιώδην LiYCY 2X0,75 η.ρ. 
πξνο ην ζύζηεκα .  

δ. Ο κεηξεηήο ζα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

 νλνκαζηηθή πίεζε PN16

 νλνκαζηηθή δηάκεηξνο DN80 ζηε γεώηξεζε Κνπληνπξηώηε θαη DN100 ζηηο
γεσηξήζεηο Αληξίθνπ θαη Αγίνπ Ιγλαηίνπ.

 πεξηνρή κέηξεζεο από 0 έσο ηνπιάρηζηνλ 5 m/sec.

 κέγηζην επηηξεπόκελν ζθάικα κέηξεζεο ζε πνζνζηό  ηεο κεηξνύκελεο

παξνρήο ζα είλαη ην πνιύ  0,5 % γηα ηαρύηεηεο άλσ ηνπ 2 m/s θαη ην πνιύ
1% γηα ηαρύηεηεο 0,5 έσο 2 m/s.

 επαλαιεπηηθόηεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  +0,2% επί ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο.

 ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -10oC έσο  +50oC.

 βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP67.

 ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΕΝ61326 θαη
ΕΝ55011.

ε. Αηζζεηήξην 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηεξίνπ ζα είλαη ηα αθόινπζα : 

 ην θέιπθνο ηνπ αηζζεηεξίνπ ξνήο ζα έρεη ηελ ίδηα εζσηεξηθά δηάκεηξν ζε όιν
ην κήθνο ηνπ κε ηελ δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη δελ πξέπεη
κε θαλέλα ηξόπν λα πξνθαιεί απώιεηα πίεζεο κε ηελ παξνπζία ηνπ.

 ην θέιπθνο ζα είλαη ρσξίο θιάληδεο (waffer) θαη ε ζύλδεζε κε ηνλ ζσιήλα ζα
γίλεηαη αλάκεζα ζε δύν θιάληδεο θαηά DIN2501, ΡΝ16.

 ηα ειεθηξόδηα ζα πξέπεη λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα 1.4435, SS316L ή
θαιύηεξν.

 ην αηζζεηήξην πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε δαθηύιηνπο γείσζεο από
αλνμείδσην ράιπβα 1.4301, SS304 ή θαιύηεξν.
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 ην αηζζεηήξην ξνήο ζα δνθηκαζζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζε πίεζε
150% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθά πδξαπιηθήο
δνθηκήο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

 ην αηζζεηήξην ξνήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό θαη λα δηαζέηεη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ζη. Μεηαηξνπέαο 

Ο κεηαηξνπέαο ζα έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V, 50HZ.

 έμνδνο 4-20 mA γξακκηθά κεηαβαιιόκελε ζε ζρέζε κε ηελ κεηξνύκελε ξνή.

 έμνδνο παικνύ γηα κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ λεξνύ.

 ζα έρεη νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) κε 16 ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία, όπνπ ζα
εκθαλίδνληαη ε παξνρή ζε m3/h  ή  I/s θαη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα λεξνύ ζε m3 ή
Ι.

 πιήθηξα γηα ηνπηθό ρεηξηζκό επηινγήο ησλ ελδείμεσλ θαη ξπζλίζεσλ.

δ. Κάζε κεηξεηήο ζα παξαδνζεί πιήξσο πξνγξακκαηηζκέλνο γηα ηελ ην αθόινπζν 
πεδίν κέηξεζεο : 

 γεώηξεζε Κνπληνπξηώηε 0-40 m3/h

 γεώηξεζε Αγίνπ Ιγλαηίνπ 0-50 m3/h

 γεώηξεζε Αληξίθνπ 0-80 m3/h.
Αλεμάξηεηα από απηό ζα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ εθ ησλ 
πζηέξσλ, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ ηνπ κεηαηξνπέα, 
ρσξίο λα αιινησζεί ε αθξίβεηα κέηξεζεο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηή. 

3. Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επηκέηξεζε ηνπ κεηξεηή παξνρήο ζα γίλεη γηα έλα ηεκάρηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ 
κεηξεηή ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο πκπιεξσκαηηθήο Σερληθήο 
Πξνδηαγξαθήο θαη ε πιεξσκή κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-3 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΛΕΜΕΣΑΔΟΗ  

 

1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, εγθαηάζηαζε θαη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηειεκεηάδνζεο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) δεδνκέλσλ από ηελ 

δεμακελή θαη ηηο ηξεηο γεσηξήζεηο πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ΔΕΤΑΛ. 

 

2. Σεχνικά Υαρακτηριστικά 

α. ηελ ρακειή δεμακελή θαη κέζα ζε λέν πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα γηα ηελ 

κεηάδνζε ζην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο λεξνύ ζηε δεμακελή. Είζνδνο ζην 

ζύζηεκα απηό ζα είλαη ην αλαινγηθό ζήκα 4-20 mA πνπ απνηειεί ηελ έμνδν ηνπ 

κεηξεηή ζηάζκεο ηεο δεμακελήο. 

β. ε θάζε κία από ηηο γεσηξήζεηο θαη κέζα ζηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθό πίλαθα ζα 

ηνπνζεηεζεί έλα ζύζηεκα γηα ηελ κεηάδνζε ζην Κέληξν Ειέγρνπ ηεο παξνρήο 

ηεο γεώηξεζεο θαη ηεζζάξσλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ σο αθνινύζσο : 

 Αλαινγηθό ζήκα 4-20 mA πξνεξρόκελν από ηνλ κεηξεηή παξνρήο. 

 ήκα «ιεηηνπξγία αληιίαο» πξνεξρόκελν από ςπρξή επαθή ηνπ εθθηλεηή ηεο 

αληιίαο. 

 ήκα «ζηάζε αληιίαο» πξνεξρόκελν από ςπρξή επαθή ηνπ εθθηλεηή ηεο 

αληιίαο. 

 ήκα «βιάβε αληιίαο»  πξνεξρόκελν από ςπρξή επαθή ηνπ ζεξκηθνύ 

πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα. 

 ήκα «θαηώηαηε ζηάζκε λεξνύ ζηε γεώηξεζε» πξνεξρόκελν από ην ξειέ ηνπ 

ειεθηξνδίνπ πξνζηαζίαο από ιεηηνπξγία ελ μεξώ. Εηδηθά ζηε γεώηξεζε 

Κνπληνπξηώηε, όπνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα πξνζηαζία από ιεηηνπξγία ελ μεξώ 

ην ζήκα απηό δελ ζα πινπνηεζεί πξνζσξηλά αιιά ε πξόβιεςε κεηάδνζήο 

ηνπ ζα ππάξρεη γηα κειινληηθή ρξήζε. 

γ. Κάζε ζύζηεκα ηειεκεηάδνζεο ζα πεξηιακβάλεη  : 

 Σξνθνδνηηθό γηα ηάζε εηζόδνπ 230 V, 50 Hz. 

 Interface γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθό. 

 Modem dual ή quad-band κε ππνδνρή θάξηαο SIM δεδνκέλσλ. 

 Κάξηα SIM. 

 Εμσηεξηθή θεξαία. 

 Κάζε άιιν εμάξηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ πξνο ην Κέληξν Ειέγρνπ. 

δ. Η κεηάδνζε ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ ζα γίλεηαη αλά 10 min πεξίπνπ γηα λα 

κεησζεί ν όγθνο ησλ κεηαδηδνκέλσλ δεδνκέλσλ. 

ε. Η επηινγή παξόρνπ γηα ηελ απόθηεζε ησλ θαξηώλ SIM ζα γίλεη από ηελ ΔΕΤΑΛ 

θαηά ηελ απόιπηε εθινγή ηεο, αιιά ηπρόλ δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ – πιελ 

ηεο ζπλδξνκήο -  βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
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3. Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επηκέηξεζε θάζε ζπζηήκαηνο ηειεκεηάδνζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην είδνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη ζε θαιή ιεηηνπξγία ζύζηεκα θαη ε 

πιεξσκή κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-4 

ΤΣΗΜΑ ΛΗΦΗ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟ ΚEΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ 

1. Αντικείμενο

Η παξνύζα πκπιεξσκαηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, εγθαηάζηαζε θαη ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιήςεο ζεκάησλ θαη απεηθόληζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο θαη ησλ 

ηξηώλ γεσηξήζεσλ ζην Κέληξν Ειέγρνπ. 

2. Σεχνικά χαρακτηριστικά

α. ην Κέληξν Ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί έλα ζύζηεκα πνπ ζα ιακβάλεη ηα ζήκαηα 

από ηελ δεμακελή θαη ηηο ηξεηο γεσηξήζεηο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (GSM) θαη 

ζα ηα δηαβηβάδεη ζε έλα ζηαζεξό ππνινγηζηή (PC Desktop) ζπλδεδεκέλν κε 

νζόλε LED, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε θαηάζηαζε ηεο δεμακελήο θαη ησλ ηξηώλ 

γεσηξήζεσλ. 

β. To ζύζηεκα ιήςεο ζεκάησλ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σξνθνδνηηθό γηα ηάζε εηζόδνπ 230 V, 50 Hz.

 Modem dual ή quad-band κε ππνδνρή θάξηαο SIM δεδνκέλσλ.

 Κάξηα SIM.

 Εμσηεξηθή θεξαία.

 Κάζε άιιν εμάξηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή κεηαβίβαζε ησλ

πιεξνθνξηώλ πξνο ηνλ ππνινγηζηή.

γ. Ο ππνινγηζηήο ζα είλαη ζηαζεξόο (Desktop) κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη’ 

ειάρηζηνλ : 

 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 10

 Επεμεξγαζηήο δηπύξελνο

 Μλήκε RAM 8 GB

 θιεξόο δίζθνο 256GB SSD

 Θύξεο Ethernet, USB3.1 θαη HDMI

δ. Η νζόλε LED ζα έρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά : 

 Δηαγώληνο 15,6΄΄

 Αλάιπζε 1366Υ768

 Αληίζεζε 700 : 1

 Θύξα HDMI

ε. ηελ νζόλε ζα εκθαλίδνληαη ζε έγρξσκε απεηθόληζε : 

 Η δεμακελή θαη ε ζηάζκε λεξνύ ζε απηήλ

 Γηα θάζε κία από ηηο ηξεηο γεσηξήζεηο :

o Η νλνκαζία ηεο

o Η παξνρή ηεο αληιίαο

o Η έλδεημε «ιεηηνπξγία αληιίαο»

o Η έλδεημε «ζηάζε αληιίαο»

o Η έλδεημε «βιάβε αληιίαο»

o Η έλδεημε «θαηώηαηε ζηάζκε λεξνύ γεώηξεζεο»

 Οη ελδείμεηο ζηάζκεο λεξνύ δεμακελήο θαη παξνρήο γεσηξήζεσλ ζα

αλαλεώλνληαη αλά δεθάιεπην θαη ζηνλ ελδηάκεζν ρξόλν ζα εκθαλίδνληαη

ακεηάβιεηεο ζηελ νζόλε.
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 ε πεξίπησζε εκθάληζεο «βιάβεο αληιίαο» ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ν

ρξόλνο εκθάληζεο ηεο βιάβεο θαη ζα παξακέλεη απνζεθεπκέλνο κέρξη λα

γίλεη reset.

3. Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επηκέηξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο ζεκάλζεσλ θαη απεηθόληζεο ζην Κέληξν 

Ειέγρνπ ζα γίλεη γηα έλα πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη ζε θαιή ιεηηνπξγία ζύζηεκα θαη 

ε πιεξσκή κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Μπηηιήλε, Μάηνο 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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