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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών σημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 

πράξης περιλαμβάνει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικών και εξειδικευμένων 

υπηρεσιών μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρύτερη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία τα 

αποτελέσει το μέσο λήψης των δεδομένων κατανάλωσης ή όποιου άλλου συμβατού σήματος 

καθώς και το μέσο επικοινωνίας με τους δημότες – καταναλωτές για θέματα που αφορούν τους 

λογαριασμούς ύδρευσης και όχι μόνο.  

Ειδικότερα η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο αποτελείται από την 

ψηφιακή πλατφόρμα, το επικοινωνιακό δίκτυο, τα όργανα μέτρησης και τα 

λογισμικά διαχείρισης και επικοινωνιών. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων 

και στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και την 

ορθή λειτουργία των σταθμών, καθώς επίσης και του απαιτούμενου 

επικοινωνιακού δικτύου που θα παρέχει πλήρη κάλυψη της περιοχής μελέτης και 

θα μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες ζώνες (χίλιοι 1.000 μετρητές 

κατανάλωσης με ενσωματωμένο επικοινωνιακό εξοπλισμό). 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών του κεντρικού 

σταθμού εποπτείας, ελέγχου, επεξεργασίας και διεπαφής μεταξύ της ψηφιακής 

πλατφόρμας και των δημοτών – καταναλωτών.  

 Την ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας σταθερού δικτύου με τον απαιτούμενο 

αριθμό αναμεταδοτών και συγκεντρωτών που θα διασφαλίζουν την επικοινωνιακή 

αρτιότητα μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και των μετρητικών οργάνων. 

 Το σύνολο των υπηρεσιών όπου αυτές απαιτούνται για την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού και λοιπών εργασιών όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση των 

προβλεπόμενων οργάνων και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των 

απαραίτητων υδραυλικών εργασιών. 

 Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας 

τόσο των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού και του 

δικτύου επικοινωνιών. 

 Την ενσωμάτωση και διασύνδεση των λογισμικών με την υφιστάμενη βάση και τα 

λοιπά λογισμικά AMR του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (SCADA/GIS). 
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 Την 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. 

 Την δοκιμαστική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και την εγγύηση 

ορθής λειτουργίας αυτού. 

 Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου θα παραδοθεί σε πλήρη αποδοτική και 

αξιόπιστη λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution). 

Οι μετρητές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων ή σε συλλέκτες, στις υφιστάμενες υδατοπαροχές 

της επιλεγμένης ζώνης υδροδότησης σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το 

λόγο αυτό η κλάση ακρίβειας θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση τοποθέτησης.  

Η ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αναμεταδότες και συγκεντρωτές που 

είναι απαραίτητοι για την μετάδοση των δεδομένων καταμέτρησης από τους χώρους 

εγκατάστασης των υδρομετρητών προς την ψηφιακή πλατφόρμα. Λόγω του απαιτούμενου 

πλήθους και της πυκνότητας, οι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, αυτόνομοι 

ενέργειας, τροφοδοτούμενοι από μπαταρία και η εγκατάστασή τους θα γίνεται με εύκολο 

τρόπο. Οι συγκεντρωτές δεδομένων θα τροφοδοτούνται από ρεύμα και η επικοινωνία με την 

ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται μέσω πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας. Η συχνότητα 

λειτουργίας του επικοινωνιακού δικτύου θα είναι ελεύθερη, δεν θα απαιτεί άδεια και θα είναι  

ευρέως διαδιδομένη με δυνατότητα διασύνδεσης διάφορων άλλων τύπων των αισθητηρίων, 

μετρητών ή συσκευών.  

 

1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βρίσκεται στις ακτές της Ηπείρου και είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, με πρωτεύουσα την Ηγουμενίτσα. Συστήθηκε το 2011 (Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης», 87 Α΄- 07.06.2010) μετά από συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων 

Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Συβότων και της Κοινότητας Πέρδικας. Συνορεύει 

με τους Δήμους Φιλιατών και τους Δήμους Σουλίου, μαζί με τους οποίους αποτελεί την Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή με τους Δήμους Πάργας, Παξών και Κέρκυρας. 
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Ο Δήμος Ηγουμενίτσας  είναι ένας από τους τρείς δήμους ο οποίος μαζί με το Δήμο Σουλίου και 

το Δήμο Φιλιατών, αποτελούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Διοικητικά υπάγεται 

στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έχοντας 

δυτικά το Ιόνιο Πέλαγος και Βορειοανατολικά τους ορεινούς όγκους της Πίνδου. Αν και η 

Περιφέρεια, σε σχέση με τη γεωγραφική θέση της στον Ελλαδικό χώρο θεωρείται σχετικά 

απομονωμένη, εν τούτοις κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα αποτελώντας Πύλη εισόδου‐εξόδου 

προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. Η σημαντική θέση του Δήμου αποτυπώνεται στον 

παρακάτω χάρτη όπου με κύκλους προσδιορίζονται οι σημαντικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι 

και ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ένας από αυτούς. 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

χώρας και αποτελεί τον πιο δυναμικό και πολυπληθή ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας με 

πληθυσμό 25.780 κατοίκους3 και τον 4ο σε μέγεθος ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου μετά τους 

Δήμους Ιωαννιτών (111.740 κάτοικοι), Αρταίων (42.980 κάτοικοι) και Πρεβέζης (31.700 

κάτοικοι). Ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί κατά 17,4% μέσα στην τελευταία δεκαετία (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή) και αναδεικνύεται σε δυτική πύλη της χώρας και κέντρο ανάπτυξης με ρόλο 

διαπεριφερειακό και διακρατικό. Η κατασκευή του Νέου Λιμένα που κατέχει σήμερα τη δεύτερη 

θέση ανάμεσα στους λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας σε κίνηση επιβατών και η κατασκευή 

της Εγνατίας Οδού, του οδικού άξονα που συνδέει τον Δήμο Ηγουμενίτσας με τα Ιωάννινα κατά 

κύριο λόγο, αλλά και με τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη έχει φέρει το τέλος στην 

απομόνωση της περιοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργεί παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο 

οποίο εδρεύει και η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας με ένα τμήμα (Διοίκηση Επιχειρήσεων) και 

αρχαιολογικό μουσείο με εκθέματα από τους Ιστορικούς χρόνους μέχρι τους Βυζαντινούς. 
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Τέλος, η δυνατότητα για εύκολη πρόσβαση στις όμορφες παραλίες Συβότων, Πέρδικας, 

Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου καθιστά τον Δήμο Ηγουμενίτσας πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. 

Η Ηγουμενίτσα, είναι η πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας με υπηρεσίες νομαρχιακού 

επιπέδου και με μεγάλη αύξηση πληθυσμού κατά την εικοσαετία 1981‐2001. Κατά την περίοδο 

2001‐2011, είναι ο μόνος Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στον οποίο υπάρχει 

αύξηση του πληθυσμού ποσοστού 4,54%. Αντίθετα την ίδια χρονική περίοδο, σημαντική μείωση 

παρατηρείται στο Δήμο Φιλιατών (‐29,60%), ενώ μικρότερη παρατηρείται στο Δήμο Σουλίου 

(‐8,11%). Ο αναπτυξιακός ρόλος της Ηγουμενίτσας, καθώς και οι προωθητικές δραστηριότητες 

σε αυτήν παρουσιάζονται εστιάζονται στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην ανώτατη 

εκπαίδευση και στην αλιεία. 

Ο ρόλος του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγνωρίζεται στα 

εγκεκριμένα έγγραφα προγραμματισμού της περιόδου (ΕΣΠΑ 2007‐2013) και στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 

2007‐2013, στα οποία διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 Αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος της Ηγουμενίτσας ως εθνική και διεθνής πύλη 

συνδυασμένων μεταφορών προς το δυτικο‐ευρωπαϊκό χώρο (σύνδεση με Ιταλία/Δυτική 

Ευρώπη με διαπόρθμευση της Αδριατικής), ενώ παράλληλα με την αξιοποίηση των 

προγραμματιζόμενων μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής εντοπίζεται μία δυναμική 

του άξονα Ηγουμενίτσα ‐ Ιωάννινα για τη στοχευόμενη ανάπτυξη της μεταποίησης και των 

υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007‐2013, Σεπτέμβριος 2007). 

 Οι λιμένες της Ηγουμενίτσας και της Πάτρας είναι οι κύριες πύλες διασύνδεσης της χώρας 

με τη λοιπή Ευρώπη, με 86% περίπου της σχετικής συνολικής θαλάσσιας διακίνησης 

επιβατών και τροχοφόρων περιλαμβανομένων των φορτηγών που διακινούν εξαγωγές / 

εισαγωγές εμπορευμάτων. Ωστόσο, εντοπίζεται ως αδυναμία η έλλειψη από το Λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας τεχνολογικής υποδομής, εγκαταστάσεων φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης καθώς και τερματικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη συνδυασμένων 

μεταφορών . 

 Ενισχύεται ο ρόλος των λιμενικών υποδομών (Λιμένας Δυρραχίου) της νότιας Αλβανίας, 

κυρίως λόγω της αναθεώρησης της χάραξης του αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου 

από το Αζερμπαϊτζάν. 

 Οι δυνατότητες επομένως αξιοποίησης του συνόλου των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

Ηπείρου γενικότερα και του Δήμου Ηγουμενίτσας ειδικότερα (θέση – ανάπτυξη σχέσεων με 

τη Νότια βαλκανική και τις χώρες της Αδριατικής), ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού 

και πολιτισμικού περιβάλλοντος αλλά και η προοπτική ανάδειξης του Δήμου σε σύγχρονο 

κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. 
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Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο παράκτιο μέτωπο του Νομού 

Θεσπρωτίας και είναι προικισμένος με αξιόλογους φυσικούς πόρους, συνθέτοντας ένα πλούσιο 

και αξιοποιήσιμο περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες μορφές τουρισμού φύσης, 

αγροτουρισμού, περιήγησης, αθλητικών δραστηριοτήτων, θαλάσσιου τουρισμού, κ.λπ. 

Όσον αφορά στις αεροπορικές μεταφορές και συνδέσεις, η προσπέλαση του Δήμου 

Ηγουμενίτσας αεροπορικώς γίνεται, όσον αφορά στις διεθνείς μεταφορές, μέσω των διεθνών 

αερολιμένων της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης και σε μικρότερο βαθμό μέσω του 

αεροδρομίου της του Ακτίου το οποίο αν και εκτός Περιφέρειας, συμμετέχει στην εξυπηρέτηση 

της τουριστικής κίνησης του παράκτιου κυρίως μετώπου (μαζικός τουρισμός – πτήσεις charter) 

και με αυτό το ρόλο, αντιμετωπίζεται ως σημαντική αναπτυξιακή υποδομή  για την ευρύτερη 

περιοχή. 

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας, σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του τουρισμού 

αποτελούν κυρίως το εκτεταμένο παράκτιο μέτωπό του με ελκυστικές παραλίες και καλής 

ποιότητας κολυμβητικά ύδατα, που αποτελούν περιοχές παραθεριστικού τουρισμού και 

συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό τουριστικών υποδομών φιλοξενίας, αλλά και άλλες περιοχές 

όπου εντοπίζονται ποικίλα οικοσυστήματα και σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι. Τα 

οικοσυστήματα αυτά (δάση, ποτάμια, εκβολές ποταμών, υγροβιότοποι, κλπ.) τα οποία 

αναλυτικά περιγράφονται σε προηγούμενες ενότητες, διακρίνονται για την αισθητική και 

περιβαλλοντική τους αξία και διέπονται από διάφορα καθεστώτα προστασίας. 

Όσον αφορά στο ξενοδοχειακό δυναμικό ευρύτερα στην Περιφερειακή Ενότητα της 

Θεσπρωτίας από στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015‐2019, 

η αναλογία επί των συνολικών μονάδων της Περιφέρειας ανέρχεται σε ξενοδοχεία 21,98% και 

σε κλίνες 19,64%. 

Πέραν των ξενοδοχειακών μονάδων λειτουργεί και ένας μεγάλος αριθμός‐ οικογενειακών 

κυρίως‐ επιχειρήσεων με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η συντριπτική πλειοψηφία ξενοδοχείων και 

καταλυμάτων λειτουργεί σε εποχική βάση με εξαίρεση τις ξενοδοχειακές μονάδες που 

βρίσκονται στην έδρα του Δήμου. 

Όσον αφορά στην τουριστική κίνηση και συγκεκριμένα αναφορικά με τις επιδράσεις της 

Εγνατίας Οδού σε αυτήν, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού 

Α.Ε1, αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 στον οποίο αναφέρονται οι αφίξεις που 

καταγράφηκαν στα τουριστικά καταλύματα ανά νομό στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και οι 

μεταβολές των περιόδων 2004‐2009 και 2009‐2013.  Για το σύνολο της περιόδου 2004‐2013, 

                                    

1 Πηγή: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση 
των περιοχών τουρισμού, Μάρτιος 2015 
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πρώτος σε αριθμό αφίξεων είναι ο Νομός Ιωαννίνων (2.199.333 αφίξεις) και ακολουθούν οι 

Νομοί Πρεβέζης (858.864) και Θεσπρωτίας (477.248), ενώ στην τελευταία θέση κατατάσσεται 

ο νομός Άρτας (368.337 αφίξεις). Σχετικά με τη μεταβολή των αφίξεων, την περίοδο 2004‐2009, 

όλοι οι Νομοί της Περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζουν σημαντική αυξητική πορεία. Η μεγαλύτερη 

και πιο εντυπωσιακή αύξηση σημειώνεται στο Νομό Θεσπρωτίας (94%). Ας σημειωθεί ότι 

αυτός συντελεστής σύμφωνα με τα στοιχεία της Εγνατίας Οδού Α.Ε, είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος μεταξύ των νομών διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Την πρωτιά κατέχει ο Νομός 

Χαλκιδικής με αύξηση αφίξεων 146,65%. Την περίοδο 2009‐2013 (περίοδο κατά την οποία τα 

σημάδια της κρίσης είναι πλέον εμφανή και στον τουριστικό τομέα), όλοι οι Νομοί της 

Περιφέρειας Ηπείρου εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές, με πιο εντυπωσιακή αυτή του Νομού 

Άρτας (‐38%) και αυτή του Νομού Πρεβέζης (‐21%). Ακολουθούν, με μικρές αρνητικές 

μεταβολές, οι Νομοί Ιωαννίνων (‐8,2%) και Θεσπρωτίας (‐3,5%). 

Πίνακας 1. Αριθμός αφίξεων ανά Νομό στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 

1.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Η ύδρευση του Δήμου Ηγουμενίτσας γίνεται ως επί το πλείστον με συνδυασμό υπόγειων και 

επιφανειακών νερών. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας σε νερό ύδρευσης 

καλύπτονται από τις πηγές Σκέφαρης και τις πηγές Σερατία που βρίσκονται αντίστοιχα 

βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της πόλης της Ηγουμενίτσας. Επίσης, υπάρχουν 

γεωτρήσεις και υδατοδεξαμενές που συνεισφέρουν στην παροχή νερού και στην επαρκή 

κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στην πόλη της Ηγουμενίτσας και τις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου. Η Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου υδρεύεται από γεωτρήσεις που βρίσκονται στην 

περιοχή Καλοδικίου, Μαζαρακιάς και Μεσοβουνίου. 
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Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων είναι πολύ παλαιά. Η 

γήρανση του υλικού και η ανεπάρκεια των διαμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν καθιστά 

επιτακτική την αντικατάστασή τους. Μεγάλο μέρος του δικτύου έχει αντικατασταθεί σταδιακά, 

όμως υπάρχουν ακόμα μεγάλα τμήματα του παλαιού δικτύου που χρήζουν αντικατάστασης.  

Σχηματικά παρατίθεται χάρτης του Καλλικρατικού δήμου Ηγουμενίτσας όπου εμφανίζονται 

όλα τα στοιχεία του δικτύου. 

 

Παράλληλα παρατηρείται ανάγκη ανάπτυξης οργανωμένου δικτύου παρακολούθησης της 

ρύπανσης υδάτων, καθώς επίσης και σημαντικές απώλειες ύδατος στα δίκτυα λόγω διαρροών. 

Επίσης, σημαντικά αρνητική είναι η επίδραση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και στους 

φυσικούς πόρους της περιοχής, κυρίως στους υδατικούς πόρους. Εμφανής είναι η μείωση των 

αποθεμάτων κατά τους θερινούς μήνες υπόγειου νερού όσο και η υποβάθμιση των ποιοτικών 

του χαρακτηριστικών. Τέλος, για την επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης των 

υδροφορέων επιβάλλεται αυστηρότερη διαχείριση στη διάθεση των στερεών και υγρών 

αποβλήτων τόσο από την κατοικία, από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

Η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου είναι ικανοποιητική. Η τάση της ζήτησης είναι ανάλογη της 

ιδιαιτερότητας της πληθυσμιακής ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας (τουριστική περίοδο) με 

αποτέλεσμα η ζήτηση να αυξάνεται σταθερά και συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο ότι 
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αποτελεί έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται 

την θερινή περίοδο, παρουσιάζονται μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού, οπότε παρατηρείται 

αύξηση στο ποσοστό απωλειών. Παράλληλα, στο τέλος της θερινής περιόδου όπου η 

κατανάλωση αρχίζει να μειώνεται, η πίεση αυξάνεται μέχρι να γίνει μέγιστη, οπότε και 

συμβαίνουν αστοχίες των αγωγών με αποτέλεσμα αυξημένες επίσης θραύσεις και διαρροές οι 

οποίες οδηγούν σε σημαντικές απώλειες νερού. 

Η πόλη της Ηγουμενίτσας παρουσιάζει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης του καλοκαιρινούς 

μήνες λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και της μεγάλης κίνησης 

στο λιμάνι της πόλης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην αποδοτική 

λειτουργία των δικτύων της πόλης και δη αυτών του παραλιακού μετώπου τα οποία και 

δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση.  

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας το 2015 ολοκλήρωσε την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕ-

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ της 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στόχος του Συστήματος είναι 

η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών 

παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (παροχή, πίεση, 

απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των  δεδομένων για  

περαιτέρω επεξεργασία τους από  κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων 

λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (real time) για 

τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.). Το 

φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τα εξής: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση 56 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) (εκ των οποίων 36 ΤΣ 

Αντλιοστασίων & Δεξαμενών και 20 Σημείων Μέτρησης Διαρροών – ΣΜΔ – εντός του 

εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης της πόλης της Ηγουμενίτσας) καθώς και του απαιτούμενου, 

σύμφωνα με την μελέτη, εξοπλισμού αυτών, 

 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με όλο τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικά και 

 Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου, εξοπλισμού επικοινωνιών, για την απρόσκοπτη 

και αδιάλειπτη λειτουργία των επικοινωνιών του Συστήματος  

Στην οριζοντιογραφία που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις και οι υποδομές του δικτύου 

υδροδότησης της πόλης της Ηγουμενίτσας.  
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Από τη λειτουργία του εν λόγω έργου προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη 

λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Ηγουμενίτσας τα οποία 

αναλύονται ως ακολούθως:  

 Το δίκτυο ύδρευσης του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ηγουμενίτσας παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης και της χρήσης του 

λιμανιού με άμεση συνέπεια να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό διαρροών και συχνές 

βλάβες και διαρροές. Ενδεικτικά το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού της 

συγκεκριμένης ζώνης ξεπερνά το 55%, 

 Το εγκατεστημένο μετρητικό σύστημα στην παραλιακή ζώνη είναι παλαιάς τεχνολογίας, 

πολλές φορές μη λειτουργικό και πολύ χαμηλής μετρητικής ακρίβειας με αποτέλεσμα 

μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού να οφείλεται  σε υποεγγραφή των μετρητών 

και σε γενικότερα σφάλματα μετρήσεων, 

 Είναι πρακτικά αδύνατος ο ακριβής υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου στη 

συγκεκριμένη ζώνη, λόγω ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και  

 Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει πολλούς μεγάλους καταναλωτές και ειδικούς πελάτες 

(όπως π.χ. ξενοδοχεία, ΟΛΗΓ κλπ) με αποτέλεσμα να είναι επιβεβλημένη η αναβάθμιση του 

υφιστάμενου μετρητικού εξοπλισμού.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά στην 

«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών σημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ηγουμενίτσας».  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ο περιορισμός των απωλειών του πόσιμου ύδατος και η βελτίωση της αποδοτικότερης (μείωση 

απωλειών) & ανταποδοτικότερης (καταγραφή και παρακολούθηση της ποσότητας που 

καταναλώνεται) χρήσης του πολύτιμου αυτού αγαθού συνίσταται κατά αρχήν στην κατανόηση 

των αιτιών που τις προκαλούν και εντέλει στον προσδιορισμό και στις στοχευμένες ενέργειες 

για τον περιορισμό ή την πλήρη εξάλειψη τους.  

Η περιοχή που εντοπίζει η παρούσα μελέτη είναι το παραλιακό μέτωπο της πόλης της 

Ηγουμενίτσας και παρουσιάζεται στην ακόλουθη οριζοντιογραφία και στο οποίο 

παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα απωλειών. Στον ακόλουθο χάρτη που 

παρουσιάζεται η περιοχή εφαρμογής της παρούσας πράξης καθώς και την περιοχή εφαρμογής 

άλλης εγκεκριμένης πράξης που αναμένεται να υλοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα, με 

τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης 

ανάγνωσης για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των 

υδατικών πόρων, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ηγουμενίτσας» (Φορέας Χρηματοδότησης Interreg Greece- Italy), η οποία έχει παρεμφερές 

αντικείμενο με την προτεινόμενη. Στον χάρτη φαίνεται πως οι δύο πράξεις δεν 

αλληλεπικαλύπτονται. 

 

Προτεραιότητα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. αποτελεί η ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων 

για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικότερα των υδατικών πόρων, η ανάπτυξη ενός 

κοινού πλαισίου όσον αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την 
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αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων και η εγκατάσταση 

ψηφιακών συστημάτων που θα συμβάλουν στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρήσεων.  

Κατά συνέπεια, η βιώσιμη και αξιόπιστη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης αποτελεί 

ύψιστης σημασίας προτεραιότητα ώστε να αποφευχθούν διακυμάνσεις του επιπέδου 

παρεχόμενων υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού στις περιοχές αυτές (ειδικά κατά τη διάρκεια 

της περιόδους αιχμής), και να προσελκύσουν επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. 

Η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, εκτός των κατακερματισμένων 

τοπικών κανονιστικών πλαισίων και εμπειρικών προσεγγίσεων που έχουν αναληφθεί από τους 

παρόχους υπηρεσιών νερού. Επίσης, στοχεύει στον προσδιορισμό του ποσοστού των απωλειών 

που οφείλεται στις ποσότητες του πόσιμου νερού, οι οποίες αφενός μεν απορροφούνται από 

τον υδατικό πόρο και διατίθενται μέσω των δικτύων ύδρευσης προς κατανάλωση, αφετέρου δε, 

καταλήγουν χωρίς να χρησιμοποιούνται στο αποχετευτικό σύστημα των πόλεων και τελικά στα 

συστήματα βιολογικού καθαρισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για ποσότητες νερού που δεν 

χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αλλά απλά 

διαρρέουν μέσω των υδραυλικών τους εγκαταστάσεων κατευθείαν στο διασυνδεόμενο με 

αυτές κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.  

Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που χάνονται στην κατηγορία των απωλειών αυτών, 

αποτελεί σημαντικό δείκτη «υγείας» αναφορικά με την αποδοτικότητα στη χρήση του πόσιμου 

νερού σε ένα υδρευτικό σύστημα.  

Το γεγονός ότι ο αριθμός των εσωτερικών υδροληψιών στα πολλαπλά τουριστικά 

συγκροτήματα και στους μεγάλους καταναλωτές της παραλιακής ζώνης του δικτύου ύδρευσης 

της πόλης της Ηγουμενίτσας είναι αρκετά μεγάλος και ποικίλει ανάλογα με το είδος της χρήσης, 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγέθυνση του προβλήματος και την αύξηση πιθανοτήτων 

εμφάνισης εσωτερικών διαρροών. Επιπρόσθετα το πρόβλημα μεγεθύνεται από το μεγάλο 

πλήθος των συγκροτημάτων αυτών που υπάρχουν στη περιοχή μελέτης, αλλά και από τη 

διακύμανση της πίεσης του δικτύου ύδρευσης η οποία συμβάλλει δραστικά στην αύξηση των 

απωλειών εντός των ζωνών μέτρησης αφού μερικές φορές μπορεί να υπερβαίνει (ιδίως κατά τη 

διάρκεια της νύχτας) τα όρια αντοχής των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.  

Οι απώλειες αυτές, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως (client side leakages – διαρροές στην 

πλευρά των καταναλωτών) αποτελούν σημαντικότατο πρόβλημα, τόσο από πλευράς μεγέθους 

όσο και από πλευράς δυσκολίας στον εντοπισμό τους και στην εφαρμογή μέτρων για την 

επίλυση τους, καθώς δεν διατίθενται αξιόπιστα δεδομένα μετρήσεων και κατάλληλος 

εξοπλισμός ενώ δεν υφίστανται εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων 

ύδρευσης (καταγραφής συγκεντρωτικών παροχών κατανάλωσης σε επίπεδο περιοχής 
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συγκροτήματος απομονωμένης μέτρησης - DMA, επεξεργασίας δεδομένων και λήψης 

αποφάσεων).  

Η κατηγορία των απωλειών αυτών τις περισσότερες φορές δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από 

τους καταναλωτές ή ακόμα και αν γίνει, η αντίδραση του για την άρση του προβλήματος 

εξαρτάται από το πόσο «ενοχλείται» από αυτές οικονομικά ή αισθητικά, παράγοντες εντελώς 

υποκειμενικοί, στους οποίους προφανώς δεν μπορεί να στηρίζεται ο πάροχος ύδρευσης και κατ’ 

επέκταση ο διαχειριστής του δικτύου, ο οποίος και οφείλει να λύσει το πρόβλημα. 

Η προσέγγιση και η επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος απαιτεί την χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών, τόσο από πλευράς εξοπλισμού μέτρησης, όσο και από πλευράς εξειδικευμένου 

λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης των εισερχόμενων δεδομένων. 

Συγκεκριμένες περιοχές «υποφέρουν» ακόμα περισσότερο από το συγκεκριμένο είδος 

απωλειών εξαιτίας των πολλών τουριστικών καταλυμάτων, την αναγκαστική αύξηση της 

κατανάλωσης νερού στις περιόδους τουριστικής αιχμής, αλλά και την εγγενή λειψυδρία που 

αντιμετωπίζουν λόγω της γεωγραφικής τους φύσης.  

Το πόσιμο νερό που χάνεται εντός των περιοχών πολλαπλών συγκροτημάτων ανεξαρτήτως 

φύσης και κατηγορίας (τουριστικής, εμπορικής, βιομηχανικής, οικιακής χρήσης ή κοινωνικής 

χρήσης) έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στον υδατικό πόρο, στους φορείς διαχείρισης και 

διανομής του, στους ίδιους τους καταναλωτές αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα.  

Το νερό αυτό δεν καταγράφεται από τα υφιστάμενα όργανα μέτρησης λόγω του γεγονότος ότι 

οι διαρροές ιδιαίτερα χαμηλής παροχής απαιτούν όργανα μέτρησης κατανάλωσης μεγάλης 

ευαισθησίας και υψηλής ακρίβειας τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα στα δίκτυα ύδρευσης των 

περιοχών ενδιαφέροντος της παρούσας πρότασης. Στην περίπτωση αυτή το νερό που 

παρέχεται, δεν καταγράφεται, δεν τιμολογείται, δεν χρησιμοποιείται επωφελώς για τον 

άνθρωπο και καταλήγει άσκοπα στην αποχέτευση. 

Στην παραπάνω περίπτωση το νερό παράγεται άσκοπα, επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος στο 

στάδιο της παραγωγής του, δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με τις πραγματικές 

ανάγκες των καταναλωτών σε παρεχόμενο νερό υποχρεώνοντας σε άσκοπη αύξηση των 

υποδομών υποστήριξης της διαδικασίας μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής, 

ενώ ταυτόχρονα καταλήγει επεξεργασμένο και χλωριωμένο στον βιολογικό καθαρισμό όπου 

εκεί παρότι καθαρό και επεξεργασμένο «υποχρεώνεται» σε εκ νέου καθαρισμό με επιβάρυνση 

του βιολογικού καθαρισμού αλλά και πρόκληση δυσμενών συνεπειών στη λειτουργία του.  

 Συνεπώς η κατηγορία αυτή των απωλειών έχει «ιδιαίτερα δυσμενές οικολογικό αποτύπωμα» 

που εκτείνεται σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή από την άμεση ζώνη επιρροής του. Αυτό 

επιβάλλει την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του νερού στις 

τουριστικές περιοχές με πρότυπα και τεχνολογικές εφαρμογές που διασφαλίζουν την έγκυρη 
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και έγκαιρη παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

υδάτων με σκοπό την μείωση των απωλειών αυτών και την ανταποδοτικότερη χρήση του.  

Παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα Οδηγιών της ΕΕ και των Εθνικών νομοθετικών πράξεων 

που σχετίζεται με την καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση του παρεχόμενου ύδατος 

προς κατανάλωση, υπάρχει έλλειψη καθιερωμένων μεθοδολογιών και προτύπων με όρους 

τεχνικής και λειτουργικής υλοποίησης σε επίπεδο φορέων ύδρευσης.  

Ο γενικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο 

μείωσης των απωλειών και αποδοτικότερης χρήσης των υδατικών πόρων σε ανταπόκριση με 

τις Οδηγίες της ΕΕ και τις Εθνικές νομοθετικές πράξεις και εντέλει στην μείωση του ανθρακικού 

και υδατικού αποτυπώματος της χρήσης υδάτων στις αστικές και περιαστικές τουριστικές 

περιοχές.  

Η δράση είναι επίσης συναφής με τις δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων 

ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ. Έλεγχοι Διαρροών. (1η 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ, EL05). Ο 

έλεγχος των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης αποσκοπεί στον εντοπισμό των διαρροών για την 

αποφυγή μεγάλης απώλειας νερού και ενισχύεται από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Οι κάθε είδους διαρροές λόγω ελαττωματικών συνδέσεων ή φθορών στους αγωγούς 

μεταφοράς, οι παράνομες συνδέσεις, τα σφάλματα μέτρησης λόγω ελαττωματικών υδρομέτρων 

ή και απλώς η έλλειψη υδρομέτρων συμβάλλουν στη μη τιμολόγηση νερού το οποίο από τις 

ΔΕΥΑ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35% και 70%. Με ευθύνη των ΔΕΥΑ πρέπει να 

εφαρμοστούν μέθοδοι εντοπισμού απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης οι οποίες θα εφαρμόζονται σε 

συνεχή βάση. Μετά τον εντοπισμό πρέπει να ακολουθεί η επισκευή και αποκατάσταση της 

καλής λειτουργίας. Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση υδρομέτρων όπου δεν 

υπάρχουν και η αντικατάσταση των ελαττωματικών. Έργα που αφορούν τέτοιες δράσεις έχουν 

ήδη ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, όμως οι δράσεις αυτές πρέπει να γενικευτούν, κατά 

προτεραιότητα, σε όλες τις ΔΕΥΑ στις οποίες παρατηρούνται απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης 

μεγαλύτερες από 50%.  

Η περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης 

ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσμού της κατά τους 

μήνες υψηλής επισκεψιμότητας (τουριστική περίοδος) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών/τουριστών καθώς και λόγω της έντονης κίνησης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. 

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δεν διαθέτει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά συστήματα 

παρακολούθησης στο επίπεδο του εσωτερικού δικτύου διανομής, αναφορικά με τις μετρήσεις 

σε επίπεδο καταναλωτή, γεγονός που καθιστά τη συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη 

διαχείρισή του αναποτελεσματική. Οι απώλειες νερού παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις 
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σε ετήσια βάση και λαμβάνουν τις μεγαλύτερες τιμές τους κατά τη διάρκεια της μικρότερης 

ζήτησης (χειμερινούς μήνες) και τις μικρότερες τιμές τους κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης 

ζήτησης (καλοκαιρινούς μήνες) γεγονός που καλύπτεται από την αυξημένη αλλά εικονική 

ζήτηση. 

Η ορθολογικότερη διαχείριση και διανομή του νερού και η διασφάλιση της αναγκαίας 

ποσότητας, ειδικότερα κατά την περίοδο της τουριστικής αιχμής αποτελεί τον απώτερο στόχο 

της προτεινόμενης δράσης. 

Η παρούσα δράση συμβάλει στην άρση της 'εκ των προτέρων αιρεσιμότητας' (ΕΣΠΑ 2014-

2020), 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. Η συμβολή αυτή προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών (συγκέντρωση και 

ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο 

και συντήρησης του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του 

κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

Επιπρόσθετα, η παρούσα δράση συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ διότι στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων, 

τη μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού καθώς και την 

ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Επίσης στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση στον 

τομέα της ύδρευσης και στην ανάλυση του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

και στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό ορθολογικής κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής του 

πόσιμου νερού. Επίσης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στοχεύει στον αποτελεσματικό έλεγχο και 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού. Η προτεινόμενη δράση θα 

συμβάλει επίσης στην αύξηση του ποσοστού των πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 

πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, 

λογισμικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρύτερη 

ψηφιακή πλατφόρμα η οποία τα αποτελέσει το μέσο λήψης των δεδομένων κατανάλωσης ή 

όποιου άλλου συμβατού σήματος καθώς και το μέσο επικοινωνίας με τους δημότες – 

καταναλωτές για θέματα που αφορούν τους λογαριασμούς ύδρευσης και όχι μόνο. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προτεινόμενη δράση βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και 

συμβαδίζει με τον σκοπό και τις προτεραιότητες της Εθνικής ψηφιακής Στρατηγικής και 

ειδικότερα με τον Τομέα Παρέμβασης 5, την Προτεραιότητα 5.6. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

προς πολίτες και επιχειρήσεις διότι συμβάλλει άμεσα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην έξυπνη διασύνδεση 

υπαρχόντων συστημάτων στον τομέα της ύδρευσης. Συμπερασματικά, η προτεινόμενη δράση 
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αποτελεί μία οριζόντια και ολοκληρωμένη βιώσιμη λύση καθώς επίσης και εφαρμογή ενός νέου 

μοντέλου λειτουργίας της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. 

Πιο συγκεκριμένα η δράση αποσκοπεί: 

 Στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογικών προτύπων 

παρακολούθησης και υπολογισμού των απωλειών του νερού που παράγεται άσκοπα 

και τελικά δεν χρησιμοποιείται επωφελεία του ανθρώπου με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.  

 Στον άμεσο και αναλυτικό προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και των 

απωλειών του δικτύου μέσω της εξελιγμένης καταγραφής των καταναλώσεων σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (time stamp), 

 Στην ανάπτυξη εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών με 

στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας 

υπηρεσιών, 

 Στην ορθολογική διαχείριση του κρίσιμου τομέα της ύδρευσης και δη του 

συστήματος καταμέτρησης και αυτοματοποιημένης τιμολόγησης,  

 Στην ανάλυση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον τεκμηριωμένος 

σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής,  

 Στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο μείωσης των απωλειών και 

αποδοτικότερης χρήσης των υδατικών πόρων σε ανταπόκριση με τις Οδηγίες της ΕΕ 

και τις Εθνικές νομοθετικές πράξεις  

 Στη μείωση του υδατικού αποτυπώματος της χρήσης υδάτων στις αστικές και 

περιαστικές τουριστικές περιοχές 

 Στον έλεγχος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες – 

Καταναλωτές μέσω της εξασφάλισης απομακρυσμένης πρόσβασης στις ενδείξεις και τους 

συναγερμούς των εγκατεστημένων μετρητών,  

 Στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. μέσω της δραστικής μείωσης των 

απαιτούμενων εργατοωρών καταμέτρησης και καταχώρησης των ενδείξεων, 

 Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρήσεων,  

 Στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα είναι 

δυνατή η άμεση επικοινωνίας με τους μετρητές των καταναλωτών, η οποία μάλιστα 

θα έχει τη δυνατότητα ένταξης και άλλων ασύρματων συστημάτων.  

 Στην εφαρμογή των μεθοδολογικών προτύπων μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου 

προγράμματος που θα περιλαμβάνει την ακριβή καταμέτρηση της υδροδότησης, 

της πλήρους καταγραφής με χρονική κατανομή σε ολόκληρο το 24ωρο, η 

εγκαθίδρυση αυτοματοποιημένων συστημάτων για την παρακολούθηση και τη 

συλλογή των μετρήσεων των καταναλισκόμενων ποσοτήτων με σαφή διαχωρισμό 

μεταξύ πραγματικού νερού χρήσης και νερού εικονικής κατανάλωσης, την έγκαιρη 
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αναγνώριση των διαρροών και την ανάπτυξη δια δραστικής πληροφόρησης των 

καταναλωτών με σκοπό την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών αλλά και η δυνητική 

συμμετοχή τους στην εξοικονόμηση του πόσιμου ύδατος . 

 Στην αξιολόγηση της υλοποίησης και επάρκειας των μεθοδολογικών προτύπων σε 

ευρύτερη κλίμακα εφαρμογής και στην υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων για την 

αναβάθμιση των τεχνολογιών τόσο σε εξοπλιστικό επίπεδο όσο στον τρόπο 

παρακολούθησης σε συνδυασμό με τις τοπικές ιδιαιτερότητες αλλά και τις 

νομοθετικές απαιτήσεις. 

 Στην εγκατάσταση ενός υποστηρικτικού μηχανισμού για την βιώσιμη χρήση των 

υδατικών πόρων. 

 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών σημάτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας. Ο προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει το 

σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω των 

οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρύτερη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία τα αποτελέσει το μέσο 

λήψης των δεδομένων κατανάλωσης ή όποιου άλλου συμβατού σήματος καθώς και το μέσο 

επικοινωνίας με τους δημότες – καταναλωτές για θέματα που αφορούν τους λογαριασμούς 

ύδρευσης και όχι μόνο.  

Ειδικότερα η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο αποτελείται από την 

ψηφιακή πλατφόρμα, το επικοινωνιακό δίκτυο, τα όργανα μέτρησης και τα 

λογισμικά διαχείρισης και επικοινωνιών,  

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων 

και στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και την 

ορθή λειτουργία των σταθμών, καθώς επίσης και του απαιτούμενου 

επικοινωνιακού δικτύου που θα παρέχει πλήρη κάλυψη της περιοχής μελέτης και 

θα μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες ζώνες,  

 Την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών του κεντρικού 

σταθμού εποπτείας και ελέγχου. 

 Το σύνολο των υπηρεσιών όπου αυτές απαιτούνται για την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού και λοιπών εργασιών όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση των 

προβλεπόμενων οργάνων και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των 

απαραίτητων υδραυλικών εργασιών. 
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 Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας 

τόσο των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού και του 

δικτύου επικοινωνιών. 

 Την ενσωμάτωση και διασύνδεση των λογισμικών με την υφιστάμενη βάση και τα 

λοιπά λογισμικά  AMR του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (SCADA/GIS). 

 Την παράδοση της πλήρους τεκμηρίωσης,  του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί 

στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού και συνοδεύεται από 

αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω 

χρήση του από το φορέα. Την παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων και  

ηλεκτρολογικών σχεδίων του συνολικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς επίσης 

και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στο νέο σύστημα. 

 Την δοκιμαστική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και την εγγύηση 

ορθής λειτουργίας αυτού. 

 Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου θα παραδοθεί σε πλήρη αποδοτική και 

αξιόπιστη λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution). 

 

Πιο συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω (παραδοτέα πράξης) : 

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1.000 υδρομετρητών DN15 εντός 

τσιμεντένιου φρεατίου, με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και ασφάλεια. 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλατφόρμας επικοινωνίας 

σταθερού δικτύου με τον απαιτούμενο αριθμό αναμεταδοτών και συγκεντρωτών. 

 Προμήθεια και παραμετροποίηση του λογισμικού εποπτικού ελέγχου, επεξεργασίας 

και διεπαφής μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και των δημοτών – καταναλωτών 

/ εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία του λογισμικού. 

Το σύνολο του πηγαίου κώδικα και το σχήμα της βάσης που θα παραχθεί στα πλαίσια 

των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού θα αποτελούν παραδοτέα του έργου, θα 

συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθενται με άδεια που θα επιτρέπει 

την περεταίρω χρήση τους από το φορέα.  

Ο προμηθευτής του συστήματος θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει εγγύηση καλής 

λειτουργίας κατ΄ελάχιστο 2 έτη που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες βελτίωσης των 

εφαρμογών επιδιόρθωση λαθών κ.λ.π.  
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Οι μετρητές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων ή σε συλλέκτες, στις υφιστάμενες υδατοπαροχές 

της επιλεγμένης ζώνης υδροδότησης σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας για το 

λόγο αυτό η κλάση ακρίβειας θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη σε κάθε θέση τοποθέτησης.  

Η ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αναμεταδότες και συγκεντρωτές που 

είναι απαραίτητοι για την μετάδοση των δεδομένων καταμέτρησης από τους χώρους 

εγκατάστασης των υδρομετρητών προς την ψηφιακή πλατφόρμα. Λόγω του απαιτούμενου 

πλήθους και της πυκνότητας, οι αναμεταδότες θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, αυτόνομοι 

ενέργειας, τροφοδοτούμενοι από μπαταρία και η εγκατάστασή τους θα γίνεται με εύκολο 

τρόπο. Οι συγκεντρωτές δεδομένων θα τροφοδοτούνται από ρεύμα και η επικοινωνία με την 

ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται μέσω πολλαπλών επιλογών επικοινωνίας. Η συχνότητα 

λειτουργίας του επικοινωνιακού δικτύου θα είναι ελεύθερη, δεν θα απαιτεί άδεια και θα είναι  

ευρέως διαδεδομένη με δυνατότητα διασύνδεσης διάφορων άλλων τύπων των αισθητηρίων, 

μετρητών ή συσκευών.  

Η παρούσα μελέτη βρίσκεται σε απολυτή συνέργεια με τις υλοποιηθείσες πράξεις που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και με τις ακόλουθες εγκεκριμένες πράξεις που αναμένεται να 

υλοποιηθούν το ακόλουθο χρονικό διάστημα:  

 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης 

ανάγνωσης για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των 

υδατικών πόρων, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ηγουμενίτσας» (Φορέας Χρηματοδότησης Interreg Greece- Italy). 

 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης 

ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των 

μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις 

του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας» (Φορέας Χρηματοδότησης 

Interreg IPA CBC Greece- Albania). 

 «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού 

και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας» (Φορέας 

Χρηματοδότησης ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 

 «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» (Φορέας Χρηματοδότησης 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). 

Οι μετρητές που μέχρι το τέλος του 2019 θα έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια των ως 

άνω πράξεων είναι μοντέλου iperl του οίκου Sensus. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές 

θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατοί με τους εν λόγω υδρομετρητές, τα συστήματα 

συλλογής δεδομένων (μοντέλο sirt του οίκου Sensus) και θα πρέπει να μπορούν να 

διαχειρίζονται από ενιαία πλατφόρμα (λογισμικό diavaso του οίκου Sensus).   
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3.2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δράσεων συνοψίζονται στους ακόλουθους βασικούς 

λόγους : 

 Η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού θα εξαλείψει τα φαινόμενα υποεγγραφής 

του υφιστάμενου μετρητικού συστήματος λόγω παλαιότητας και πολύ χαμηλής 

μετρολογικής ακρίβειας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η παροχή έναρξης 

καταγραφής του προτεινόμενου εξοπλισμού είναι <3lt/h τη στιγμή που η μέση αντίστοιχη 

παροχή των υφιστάμενων μετρητών ξεπερνά τα 25 lt/h,  

 Η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού θα εξαλείψει τα φαινόμενα λανθασμένων 

μετρήσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλασματικών δεδομένων και 

δεικτών απόδοσης και διαρροών στις υπό εξέταση ζώνες,  

 Η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού θα εξαλείψει τα φαινόμενα λαθροληψίας 

του νερού, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το μεγάλο ποσοστό μη ανταποδοτικού 

νερού. Μέσω της εγκατάστασης των εν λόγω μετρητών θα υποδεικνύεται άμεσα και σε 

πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στους μετρητές ενώ οι 

ορειχάλκινες ασφάλειες και οι κρουνοί ασφαλείας που θα τοποθετηθούν μαζί με τους 

μετρητές θα αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτούς ενώ θα παρέχουν στην 

υπηρεσία τη δυνατότητα εύκολης σφράγισης παροχών σε περίπτωση εντοπισμού 

παράνομων ενεργειών, 

 Η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού θα οδηγήσει στον άμεσο και με 

πραγματικά δεδομένα υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου μέσω της σύγκρισης των τιμών 

κατανάλωσης στην είσοδο ή τις εισόδους των πιεζομετρικών ζωνών με το σύνολο των 

καταναλώσεων των σταθμών μέτρησης κατανάλωσης που μπορεί να γίνονται αυτόματα 

και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς υστέρηση και λάθη εγγραφών.  

 Η εγκατάσταση του προβλεπόμενου εξοπλισμού θα οδηγήσει στον άμεσο και σε 

πραγματικό χρόνο εντοπισμό κρίσιμων καταστάσεων στο δίκτυο μέσω των ακόλουθων 

συναγερμών που εκπέμπονται από τις διατάξεις: 

 Αντίστροφη παροχή (πιθανό πρόβλημα στην εσωτερική εγκατάσταση του 

καταναλωτή, κακόβουλη ενέργεια ή παραβίαση του μετρητή και εγκατάστασή του 

σε αντίθετη θέση), 

 Ανίχνευση μόνιμης ελάχιστης παροχής (πιθανό πρόβλημα διαρροής εντός της 

οικίας), 

 Ανίχνευση συνεχόμενης μεγάλης παροχής (πιθανό πρόβλημα θραύσης αγωγού 

εντός της οικίας),  

 Ανίχνευση παραβίασης μετρητή (tampering) (πιθανή καταστροφή του μετρητή, 

ή παραβίασή του),  
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 Ανίχνευση διακοπής παροχής του μετρητή (πιθανή βλάβη – διακοπή παροχής 

στο δίκτυο ή αφαίρεση του υδρομετρητή από αυτό), 

 Ανίχνευση αέρα στο δίκτυο (πιθανή κακή λειτουργία του τροφοδοτικού 

συστήματος της ζώνης, θραύση ή κακόβουλη ενέργεια).  

 

3.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης θα επιφέρει τα ακόλουθα οφέλη:  

 Δικαιότερη τιμολόγηση και χρέωση του συνόλου των καταναλωτών. 

 Αποφυγή σε λάθη χρεώσεων που δημιουργούν παράπονα από τους καταναλωτές.  

 Αποφυγή όχλησης των καταναλωτών για την λήψη των ενδείξεων και μάλιστα σε τακτική 

βάση. 

 Δυνατότητα καλύτερης συνολικά διαχείρισης του πόσιμου νερού (δημιουργούνται προφίλ 

κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή κλπ.). 

 Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάση ασφαλών και πραγματικών στοιχείων και όχι με 

«εκτιμήσεις» ή «γνώσεις» διαφόρων «ειδικών». 

 Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων μετρήσεων και ελαχιστοποίησης κόστους ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Εντοπισμός φαινομένων λαθροληψίας νερού ή μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στους 

μετρητές 

 Ανίχνευση εσωτερικών διαρροών στα δίκτυα των καταναλωτών. 

 Σημαντική αναβάθμιση παροχής υπηρεσίας στους καταναλωτές και βελτίωση των σχέσεων 

εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και της Υπηρεσίας. 

 Δυνατότητα εφαρμογής διαφοροποιημένης τιμολογιακής πολιτικής (χρονικά, ποσοτικά 

κ.λπ.). 

 Εύκολη μετάβαση στοιχείων τιμολόγησης σε αλλαγές χρήσης ή ιδιοκτητών κατοικιών. 

Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 2.500 άτομα αφού 

θα τοποθετηθούν χίλιοι μετρητές ύδατος με ενσωματωμένο επικοινωνιακό εξοπλισμό και με 

δεδομένο ότι σε κάθε υδρομετρητή αντιστοιχούν 2,5 άτομα. Εμμέσως όμως ο ωφελούμενος 

πληθυσμός ανέρχεται σε 20.270 άτομα, όσο και το σύνολο του πληθυσμού που υδροδοτείται 

από τη ΔΕΥΑΗ, μιας και η προτεινόμενη πράξη θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη δικαιότερη 

τιμολόγηση και χρέωση του συνόλου των καταναλωτών. 
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4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη δράση θα έχει διάρκεια 6 μήνες, διάστημα που κρίνεται ικανοποιητικό για την 

επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω προτεινόμενων δράσεων και την επίτευξη των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων. 

 

Ηγουμενίτσα , Οκτώβριος 2018 
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