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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Αντικείμενο  Μελέτης 

Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναλύονται οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις ενός 

συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου το οποίο απαιτείται να υλοποιηθεί στον Δήμο Σκύδρας, 

προκειμένου τα επιμέρους τμήματα των υδραυλικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του, να τεθούν 

υπό ενιαία διαχείριση ενός κεντρικού συστήματος μέσω του οποίου θα επιτευχθεί  

 

• Βραχυπρόθεσμα  

◦ Σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

◦ Η αυτοματοποιημένη λειτουργία 

◦ η παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού 

◦ Η έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών 

• Μακροπρόθεσμα 

◦ Η διαχείριση με βέλτιστο τρόπο των Η/Μ εγκαταστάσεων ως προς τη συντήρησή τους 

◦ Η παρακολούθηση εξέλιξης των υδατικών αποθεμάτων 

◦ Η κατάρτιση ισοζυγίων νερού με απώτερο στόχο τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών 

και δικτύων και την ιεραρχημένη αναβάθμισή τους ώστε να επιτευχθεί μείωση διαρροών 

◦ Η διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας παρεχόμενου νερού στην κατανάλωση, 

ανεξάρτητα από εποχικές διακυμάνσεις και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν. 

◦ Η ευαισθητοποίηση του πολίτη – καταναλωτή και η ενεργός συμμετοχή του στη 

διασφάλιση της αειφορίας του συστήματος. 

 
1.2 Φυσικοί πόροι Νερού 

Στους οικισμούς τού δήμου Σκύδρας για τις ανάγκες ύδρευσης κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται 

υπόγεια νερά προερχόμενα από γεωτρήσεις.  Πρόθεση του Δήμου είναι, για την τελική διασφάλιση 

της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, πριν την τελική διανομή στην κατανάλωση το νερό να 

συγκεντρώνεται   σε δεξαμενές προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος και η προληπτική απολύμανσή 

του. Για το σκοπό αυτό ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα κατασκευής ή και ανακατασκευής 

κεντρικών δεξαμενών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό το νερό διοχετεύεται απευθείας από τη γεώτρηση 

στο δίκτυο (Σκύδρα). 

 

Υπόγεια νερά. Για την κάλυψη των αναγκών τόσο του κύριου πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Σκύδρας όσο και μεμονωμένων οικισμών  χρησιμοποιούνται υπόγεια τα οποία έρχονται στην επιφάνεια 

μέσω γεωτρήσεων. Αν και για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας του νερού που προέρχεται 

από τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις, εντούτοις η εκτίμηση είναι ότι η κατάσταση μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να ανατραπεί, είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω επαπειλούμενων μολύνσεων. Για 

το σκοπό αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα ώστε αφενός να μην καταπονούνται με 

υπεραντλήσεις οι γεωτρήσεις και αφετέρου να παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση του 

υδροφορέα και η ασφάλεια του νερού. 
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Ποιότητα νερού. Η ποιότητα του νερού που σήμερα λαμβάνεται από υπόγεια νερά σήμερα θεωρείται 

ικανοποιητική έως άριστη.  

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού από πλευράς υγιεινής ( καταπολέμηση βακτηριδίων και 

παθογόνων μικροοργανισμών γενικότερα ) χρησιμοποιείται παντού η μέθοδος της χλωρίωσης του 

νερού πριν την διάθεσή του στην κατανάλωση. Η παραπάνω μέθοδος κρίνεται επαρκής μια και οι 

μέχρι σήμερα περιοδικές αναλύσεις νερού δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Στο προτεινόμενο 

σύστημα προβλέπεται η συμπλήρωση με συστήματα χλωρίωσης όπου δεν διατίθενται ή είναι 

απηρχειωμένα. 

 
1.3 Παράμετροι Σχεδιασμού 

Η  εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης διαμόρφωσε μια εντελώς νέα  κατάσταση από πλευράς 

διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης για τον Δήμο Σκύδρας. 

 

1. Γεωγραφική επέκταση των ορίων αρμοδιότητας του. Τα νέα Δημοτικά Διαμερίσματα 

απέχουν αρκετά χιλιόμετρα από την Πόλη της Σκύδρας. Η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά 

γίνεται δυσχερής κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν στην περιοχή. 

2. Αύξηση του μήκους δικτύων που διαχειρίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες και η  ΔΕΥΑΣ με 

επακόλουθο την αναμενόμενη αύξηση του ρυθμού των βλαβών που καλείται να αντιμετωπίσει.  

3. Σταδιακή μείωση του διαθέσιμου προσωπικού  λόγω της γενικότερης αρνητικής 

οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα, και η οποία όχι μόνο καθιστά απαγορευτική την 

πρόσληψη νέου προσωπικού, αλλά αντίθετα επιβάλλει σημαντικές μειώσεις. 

 

Η προαναφερθείσα αύξηση του συνολικού μήκους των δικτύων δεν προήλθε από επέκταση του ήδη 

υπάρχοντος αλλά από προσθήκη μικρότερων ανεξάρτητων δικτύων στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΣ. 

Αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες διαχείρισης μια και στην ουσία η ΔΕΥΑΣ καλείται πλέον να 

διαχειριστεί όχι ένα ενιαίο αλλά ανεξάρτητα μεταξύ τους δίκτυα διαφορετικών μεγεθών και 

ιδιαιτεροτήτων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει επιτακτική πλέον η ανάγκη για ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης – 

ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας του νερού που διακινείται  στα δίκτυα που διαχειρίζεται η 

ΔΕΥΑΣ. 

 

Επιπλέον και παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν παρατηρείται -γενικά- ανεπάρκεια στα δίκτυα υποδομής, 

πολλοί λόγοι επιβάλλουν αφενός την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων και 

αφετέρου τον βέλτιστο σχεδιασμό των μελλοντικών. Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι: 

 

Α)  Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Αστοχίες στο δίκτυο ύδρευσης μπορούν να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις σε απώλειες νερού, ειδικά όταν το διάστημα από τη χρονική στιγμή της βλάβης μέχρι τον 

εντοπισμό και την επισκευή της είναι μεγάλο.  

Β)  Προστασία της υγείας. Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να διασφαλίσει   ποιοτικά το 

παρεχόμενο προς κατανάλωση πόσιμο νερό μέσω αποτελεσματικότερου ελέγχου των διεργασιών 

επεξεργασίας – απολύμανσης.  
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Γ)  Βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω αναθεώρησης της  πολιτικής συντήρησης. Το 

θέμα άπτεται της οικονομοτεχνικής βελτιστοποίησης των διαδικασιών συντήρησης του δικτύου. Στον 

σχεδιασμό αυτό συμπεριλαμβάνονται υλικά και μεθοδολογίες επισκευής βλαβών, κατανομή 

ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργεία επισκευής, οργάνωσή τους, υλικοτεχνική υποδομή που 

απαιτείται κλπ. 

Δεδομένης της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το συνολικό δίκτυο που βρίσκεται 

στην ευθύνη της ΔΕΥΑΣ η γνώση των παραμέτρων λειτουργίας σε κάθε σημείο και η έγκαιρη γνώση 

βλαβών και πιθανών αιτίων θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και 

αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων. 

Δ) Η καταγραφή και συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των στοιχείων που αφορούν τις 

παραμέτρους λειτουργίας των δικτύων θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό 

σχεδιασμό επέκτασης των δικτύων. Επιπλέον θα καταστήσουν δυνατή την αλλαγή του σημερινού 

τρόπου λειτουργίας των δικτύων με κατεύθυνση την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ε) Μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω αποδοτικότερης κατανομής του προσωπικού της 

επιχείρησης. 

ΣΤ)  Ορθολογικός σχεδιασμός της τιμολογιακής πολιτικής 

 

1.3.1 Γενικές απαιτήσεις από το σύστημα Τηλε-ελέγχου και διαχείρισης. 

Σκοπός του υπό εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, λήψης μετρήσεων και επικοινωνιών είναι η 

κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της σημερινής διαθέσιμης τεχνολογίας προς τις τρείς  κύριες 

κατευθύνσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

α) Την πληρότητα της γνώσης γύρω από τις μεταβλητές που περιγράφουν τη λειτουργία των 

δικτύων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΠ. 

β) Την δυνατότητα της ΔΕΥΑΠ να ρυθμίζει - επεμβαίνει όπου και όποτε απαιτείται στις τιμές αυτές 

σύμφωνα με το επιθυμητό και 

γ) Την δυνατότητα του ιδίου του συστήματος να μετεξελιχθεί καλύπτοντας μελλοντικές ανάγκες 

τόσο γεωγραφικής όσο και λειτουργικής επέκτασής του. 

 

1.3.2 Ειδικές απαιτήσεις από το σύστημα Τηλε-ελέγχου και διαχείρισης. 

 

Το σύστημα καλείται να  

1. Καλύψει εκτεταμένη γεωγραφική έκταση, την κατανομή συστημάτων και δεδομένων στην 

περιοχή αυτή άρα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικής 

πληροφορίας (GIS) 

1. Αποτύπωση δικτύων 

2. Θέσεων Εγκαταστάσεων 

3. Υδρομετρητών 

2. Να επιτηρήσει ποικιλία Η/Μ εξοπλισμού ο οποίος θα πρέπει να λειτουργήσει αυτοματοποιημένα 

(Λειτουργίες SCADA) 

3. Να υποστηρίξει μηχανικούς και τεχνίτες στην καθημερινή τους δραστηριότητα παρέχοντας 

εργαλεία 
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1. Εngineering για τον υπολογισμό τη μοντελοποίηση και τη διάγνωση μη επιθυμητών 

καταστάσεων υδραυλικών δικτύων 

2. Διαχείρισης Διαδικασιών σε ιεραρχημένα συστήματα 

3. Συντήρησης Η/Ν Εξοπλισμού 

4. Να κάνει εκτεταμένη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας WEB, IoT, IΙoT προκειμένου να 

ενοποιηθούν σε ενιαίο περιβάλλον φιλικό για το χρήστη όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και 

λειτουργίες 

5. Να επιτρέψει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών – τελικών καταναλωτών στη διαχείριση του 

συστήματος με παράλληλη μείωση του σχετικού κόστους 

1. Άμεση ειδοποίηση για βλάβες και προβλήματα μέσω κινητού 

2. Καταχώρηση ενδείξεων υδρομετρητών και έκδοση λογαριασμού 

 

 

 

1.4 Λεξικό Όρων και Συντομεύσεων που Χρησιμοποιούνται στην Τεχνική Μελέτη 

Στο κείμενο που ακολουθεί χρησιμοποιούνται  οι εξής συντομογραφίες: 

(ΚΣΕ) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Οι Κεντρικές εγκαταστάσεις του Συστήματος Τηλεμετρίας δηλ. 

Η/Υ, οθόνες, Server κλπ) σε αίθουσα του Δήμου. Από τον ΚΣΕ θα υπάρχει η δυνατότητα Τηλεποπτέιας 

και Τηλεχειρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου 

(ΠΣΕ) Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (Οι Περιφερειακές εγκαταστάσεις του Συστήματος 

Τηλεμετρίας δηλ. Η/Υ, οθόνες, laptop κλπ) σε αίθουσα της υπηρεσία στην κύρια κωμόπολη κάθε Δ.Ε.. 

Από τον ΠΣΕ θα υπάρχει η δυνατότητα Τηλεποπτέιας και Τηλεχειρισμού του συνόλου των 

εγκαταστάσεων Ύδρευσης της Δ.Ε.  

(ΦΣΕ) Φορητός Σταθμός Ελέγχου (τύπος Laptop PC, διασυνδεδεμένος στο Intranet της υπηρεσίας 

μέσω modem) και δυνατότητα Τηλεποπτέιας και Τηλεχειρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων 

Ύδρευσης του Δήμου. 

(ΤΣΕ) Τοπικός Σταθμός Ύδρευσης (Σταθμός δικτύου Τροφοδοσίας της πόλης - ή κεφαλή δικτύου - 

πλήρως λειτουργικά αυτοματοποιημένος) πχ. Δεξαμενές, Γεωτρήσεις κλπ. 

(ΤΣΔ) ή (ΣΜΔ) Τοπικός Σταθμός Μέτρησης Παραμέτρων Δικτύου (Σταθμός εσωτερικού δικτύου 

Τροφοδοσίας της πόλης πλήρως λειτουργικά αυτοματοποιημένος)  

(ΥΔΡ) ή (AMR) Μονάδα ηλεκτρονικής καταγραφής υδρομέτρων καταναλωτών τοποθετημένη μόνιμα 

σε επιλεγμένα σημεία εσωτερικού δικτύου 

(Intranet της υπηρεσίας) Το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων είτε ασύρματα είτε ενσύρματα και αφορά:  
• Το ιδιωτικό ασύρματο δίκτυο διασύνδεσης των ΤΣΕ, ΤΣΔ με τους ΚΣΕ και ΠΣΕ  

• Το τοπικό δίκτυο διασύνδεσης Η/Υ , Εξυπηρετητών(server) και PLC στις Κεντρικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου 

• Το δίκτυο διασύνδεσης των ΦΣΕ με τον ΚΣΕ μέσω Internet Service Provider 

• Το δίκτυο διασύνδεσης πάσης φύσεως Η/Υ και PLC τηςυπηρεσίας μέσω των ως ανωτέρω 

δικτύων και μέσω απευθείας διασύνδεσης μέσω modem. 

(PLC) Programmable Logic Controller. Η βιομηχανική μονάδα συλλογής δεδομένων και 

αυτοματοποίησης ενός Τοπικού Σταθμού (ΤΣΕ ή/ και ΤΣΔ) 

(Data logger) Όργανο καταγραφής δεδομένων με δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας 

δεδομένων και προγραμματισμού 
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1.5 Απαιτούμενες ενέργειες για την Ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Πράξης 

 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη προμήθεια, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του Δήμου 

και του αναδόχου, καθώς και ο καταμερισμός εργασιών, ο οποίος έχει ως εξής:  

 

1.5.1 Εργασίες Αναδόχου ανά Ενότητα  

 
Ο ανάδοχος της προτεινόμενης προμήθειας θα πρέπει να συμπεριλάβει τις κάτωθι εργασίες (κατά την 

αρχική εγκατάσταση), και όπως αυτές αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την 

Διακήρυξη. 

 

• Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος 

• Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ΤΣΕ/(αναβάθμιση) ΤΣΕ 

• Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές) των ΚΣΕ, ΠΣΕ, 

ΦΣΕ 

• Παράδοση εγκατάσταση και διαρρύθμιση όλου του λογισμικού του Κεντρικού Server και των 

σταθμών ελέγχου και διαχείρισης που περιλαμβάνει : 

• Βασικό Λογισμικό Διαχείρισης Η/Μ εγκαταστάσεων 

• Ολοκληρωμένο λογισμικό Επικοινωνιών  για τους ΚΣΕ, ΠΣΕ και ΦΣΕ και  

• Λογισμικό Αυτοματισμού των τοπικών σταθμών ελέγχου. 

• Λογισμικό Ισοζυγίων και εκτίμησης κατάστασης δικτύου 

• Ολοκληρωμένη διαμόρφωση υδραυλικού μοντέλου της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του 

Δήμου  

• Λογισμικό  Διαχείρισης Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 

• Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Αντλιοστασίων 

• Λογισμικό διαχείρισης Βλαβών και Συνεργείων Επισκευής 

• Λογισμικό Διαχείρισης Υδρομετρητών 

• Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, υπηρεσιών και διαδικασιών τύπου WEBSCADA 

• Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος της παρούσης προμήθειας και καλωδίωση για όλα τα 

τμήματα του εξοπλισμού 

• Προμήθεια και εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού των τοπικών σταθμών, καθώς και των 

καλωδιώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα 

αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα φάση της προτεινόμενης προμήθειας τόσο για την σύνδεση 

μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με 

τα υφιστάμενα ή προς τοποθέτηση με άλλους εργολάβους όργανα και εξοπλισμό. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές στάθμης, 

παροχόμετρα, μετρητές ενέργειας, κλπ.). 

• Μετατροπές σε ηλεκτρικές όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης προμήθειας 

που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο. Ειδικά για την εγκατάσταση 

των μετρητών παροχής όπου απαιτούνται μετατροπές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις αυτές θα 
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γίνουν από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ βάσει των προδιαγραφών που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος στην φάση 

της Μελέτης Εφαρμογής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει εκείνη την Τεχνική λύση 

εγκατάστασης που θα έχει το μικρότερο κόστος για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

• Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου της προτεινόμενης προμήθειας 

• Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 

• Παράδοση σχεδίων 

• Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης 

• Παράδοση τεκμηρίωσης 

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

 
 

 

1.5.2 Προαπαιτούμενες εργασίες/παροχές από Φορέα (ΔΕΥΑ)  

 

• Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη εγκατεστημένη 

τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται. 

• Τα έργα που σχετίζονται με την διάνοιξη νέων φρεατίων (χωματουργικά, έργα Πολιτικού Μηχανικού 

κ.λ.π.), την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών Ύδρευσης για την τυχόν αναγκαία τροποποίηση 

τους στην εγκατάσταση των οργάνων της παρούσης. 

• Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτηριακών χώρων για τους ΤΣΕ και ΚΣΕ/ΠΣΕ. 
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2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

2.1 Γενική Περιγραφή  

2.1.1 Γεωγραφική Έκταση. 

 

Ο Δήμος Σκύδρας σήμερα  έχει Έκταση  239,525 km2 και Πληθυσμό 20.188 (απογραφή 2011). 

Αποτελείται από τις παρακάτω Δημοτικές ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Ενότητα  Δημοτικά Διαμερίσματα  Πληθυσμός  Οικισμοί  

Σκύδρας  

Σκύδρας  5406 Σκύδρα  

Αρσενίου  1396 Αρσένι  

Άσπρου  808 Άσπρο  

Δάφνης  679 Δάφνη  

Καλυβίων  1095 Καλύβια  

Λιποχωρίου  1031 
Λιποχώρι (πρώην Κάτω 

Λιποχώρι)  

Μαυροβουνίου  1006 Μαυροβούνι  

Νέας Ζωής  151 Νέα Ζωή  

Πετριάς  1.637 
Λουτροχώρι, Πετραία, 

Πλεύρωμα  

Ριζού  1.012 Ριζό  

Σεβαστιανών  1.392 Σεβαστιανά  

Μενηίδος  

Καλής  1.378 Καλή  

Ανύδρου  382 Άνυδρο  

Καλλιπόλεως  625 Καλλίπολη, Σανδάλι  

Κρανέας  73 Κρανιά, Λιθαριά  

Μανδάλου  1080 Μάνδαλο  

Προφήτου Ηλίου  1036 Προφήτης Ηλίας 



 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 2018   9 

 

 

2.1.2 Υφιστάμενο Σύστημα Ύδρευσης 

Στο σύνολό τους οι οικισμοί υδρεύονται από τοπικές Γεωτρήσεις, οι οποίες είτε καταθλίβουν απευθείας 

στο δίκτυο είτε γεμίζουν δεξαμενές. 

Σε αρκετές κοινότητες υπάρχουν πεπαλαιωμένοι υδατόπυργοι και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 

αντικατάστασής τους με νέες δεξαμενές, υπόγειες, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η επιθεώρηση, 

συντήρησή τους και η τήρηση των απαραίτητων όρων υγιεινής και ασφάλειας για το πόσιμο νερό. 

Από τις νέες δεξαμενές προβλέπεται η χρήση αντλητικών συγκροτημάτων επιφανείας για απευθείας 

κατάθλιψη στο δίκτυο με χρήση inverter. 

 

Όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί ή αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εγκατασταθούν νεα 

αντλητικά συγκροτήματα προβλέπεται απλώς η συμπλήρωσή τους με το σύστημα τηλε-ελέγχου και 

διαχείρισης. 

Παλαιοί πίνακες θα αντικατασταθούν εξ’ ολοκλήρου, με το σύστημα να περιλαμβάνεται πλέον στον 

νέο πίνακα της εγκατάστασης. 

 

3. Προβλεπόμενες Προμήθειες  Η/Μ Εξοπλισμού για τα Δίκτυα Ύδρευσης 

3.1 ΔΔ Σκύδρας 

3.1.1 Γεώτρηση 

Λόγω παλαιότητας προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα της γεώτρησης 

με νέο. Επιπλέον του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού θα προστεθούν και τα ακόλουθα: 
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Α/Α Περιγραφή DN PN Παρατηρήσεις 
1 Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο Φλαντζωτό, 250 16  

2 Αισθητήριο στάθμης Γεώτρησης   Παρακολούθηση 

Υδροφόρου 

3 Αναλυτής Ενέργειας    

4 Αισθητήριο Πίεσης Αναφοράς  16  

5 Κατάλληλος Ηλεκτρολογικός πίνακας Ισχύος, 

επικοινωνιών, αυτοματισμού κλπ 

   

6 Σύστημα τελικής χλωρίωσης νερού προς κατανάλωση    

 

3.1.2 Δεξαμενή 

Η πόλη δεν διαθέτει προς το παρόν δεξαμενή. 

3.1.3 Εσωτερικό Δίκτυο 

Λόγω της απευθείας κατάθλιψης από τη γεώτρηση στο δίκτυο της πόλης παρατηρούνται σημαντικές 

ανισοκατανομές στην πίεση οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ζητήσεις που επικρατούν τοπικά κατά τη 

διάρκεια της ημέρας όσο και με σφάλματα στις διαστασιολογήσεις αγωγών κατά τις φάσεις κατασκευής. 

Εκτιμάται ότι η τοποθέτηση εξοπλισμού ελέγχου σε ειδικά σημεία του δικτύου της πόλης, θα 

επιτρέψουν  

• Την εξοικονόμηση ενέργειας 

• τον περιορισμό των μεταβατικών φαινομένων και κατά συνέπεια των βλαβών στο δίκτυο 

• την μείωση του επιπέδου των διαρροών  

• την ορθολογικότερη χρήση νερού από τους καταναλωτές μέσω της ρύθμισης της πίεσης στην 

ευρύτερη περιοχή τους. 

Τα σημεία για την εγκατάσταση του εσωτερικού σταθμού ελέγχου θα προκύψουν από την εφαρμογή 

του υδραυλικού  μοντέλου σε συνδυασμό με τοπικές μετρήσεις και την εμπειρία των τεχνικών της 

ΔΕΥΑ. 

Καθε τοπικός σταθμός θα αποτελείται από: 

 

Α/Α Περιγραφή DN PN Παρατηρήσεις 
1 Υδραυλική Βαλβίδα Ρύθμισης 200 16 Ρύθμιση πίεσης ή παροχής 

2 Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο Φλαντζωτό, 200 16  

3 Αισθητήριο Διαφορικής Πίεσης  16  

4 Αισθητήριο Πίεσης Αναφοράς    

5 Σύστημα Μέτρησης Ποιοτικών Παραμέτρων νερού   PH, Cl2, turb% κλπ 

5 Κατάλληλο Ηλεκτρολογικό πίνακα Ισχύος, επικοινωνιών 

κλπ 

   

 

Ολόκληρο το δίκτυο της πόλης (εσωτερικό και εξωτερικό υδραγωγείο) προβλέπεται με ευθύνη του 

αναδόχου να καταγραφεί, ψηφιοποιηθεί και μοντελοποιηθεί έως και το υδρόμετρο του τελικού 

καταναλωτή. 
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3.2 ΔΔ Αρσένι και Πετριά 

 

3.2.1 Γεώτρηση 

Λόγω παλαιότητας προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα της γεώτρησης 

με νέο. Επιπλέον του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού θα προστεθούν και τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Περιγραφή DN PN Παρατηρήσεις 
1 Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο Φλαντζωτό, 150 16  

2 Αισθητήριο στάθμης Γεώτρησης   Παρακολούθηση 

Υδροφόρου 

3 Αναλυτής Ενέργειας    

4 Αισθητήριο Πίεσης Αναφοράς  16  

5 Κατάλληλος Ηλεκτρολογικός πίνακας Ισχύος, 

επικοινωνιών, αυτοματισμού κλπ 

   

6 Σύστημα  προ-χλωρίωσης νερού προς κατανάλωση    

 

3.2.2 Δεξαμενή 

Το ΔΔ δεν διαθέτει προς το παρόν δεξαμενή. 

3.2.3 Εσωτερικό Δίκτυο 

Προβλέπεται να  καταγραφούν, ψηφιοποιηθούν και ενσωματωθούν στο σύστημα τα υδρόμετρα των 

τελικών καταναλωτών. 
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3.3 ΔΔ Λιποχώρι, Μάνδαλο, Άσπρο, Άνυδρο, Δάφνη, Καλλίπολη, Καλύβια, Ριζό 

 

3.3.1 Γεώτρηση 

Λόγω παλαιότητας προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα των 

γεωτρήσεων σε κάθε ένα από τα ΔΔ με νέο. Επιπλέον του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού θα προστεθούν 

και τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Περιγραφή DN PN Παρατηρήσεις 
1 Ηλεκτρομαγνητικό Παροχόμετρο Φλαντζωτό, 150 16  

2 Αισθητήριο στάθμης Γεώτρησης   Παρακολούθηση 

Υδροφόρου 

3 Αναλυτής Ενέργειας    

4 Αισθητήριο Πίεσης Αναφοράς  16  

5 Κατάλληλος Ηλεκτρολογικός πίνακας Ισχύος, 

επικοινωνιών, αυτοματισμού κλπ 

   

     

 

3.3.2 Δεξαμενή 

Στις δεξαμενές των ανωτέρω ΔΔ  θα προστεθούν και τα ακόλουθα: 

 

Α/Α Περιγραφή DN PN Παρατηρήσεις 
     

1 Αναλογικό Αισθητήριο στάθμης Δεξαμενής    

3 Αναλυτής Ενέργειας   Για τα αντλητικά των 

δεξαμενών 

4 Αισθητήριο Πίεσης Αναφοράς  16  

5 Κατάλληλος Ηλεκτρολογικός πίνακας Ισχύος, 

επικοινωνιών, αυτοματισμού κλπ 

   

6 Σύστημα τελικής Χλωρίωσης    

 

3.3.3 Εσωτερικό Δίκτυο 

Προβλέπεται να  καταγραφούν, ψηφιοποιηθούν και ενσωματωθούν στο σύστημα τα υδρόμετρα των 

τελικών καταναλωτών. 

 

 

3.4   Ανάλυση Σημάτων ανά Είδος Εγκατάστασης 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται καταστάσεις ή/και λειτουργίες που θα ελέγχονται στους ΤΣΕ ανά είδος 

εγκατάστασης. 

3.4.1 Αντλιοστάσιο (δεξαμενής) ή Γεώτρηση 
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Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ισχύος: 

Τροφοδοσία από ΔΕΗ: 

Κατάσταση τροφοδοσίας από δίκτυο ΔΕΗ 

Κατάσταση βοηθ. τροφοδοσίας (12/24Vdc,24Vac ότι απαιτείται) 

Ασυμμετρία φάσεων 

 Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

  Σφάλμα 

  Bus ok status 

Αναλυτής ενέργειας 

 Τάση ανά φάση / μέση τιμή 

 Ρεύμα τροφοδοσίας ανά φάση / μέση τιμή 

 Ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς ανά φάση / μέση τιμή 

Συντελεστής ισχύος 

Καταναλώσεις ενεργειών άεργο και ενεργής 

Συχνότητα δικτύου 

Μέτρηση αρμονικών παραμορφώσεων (THD) 

Αντλητικό συγκρότημα 

Κατάσταση γενικού διακόπτη ισχύος κάθε αντλίας 

Θέση επιλογικού διακόπτη αντλίας (auto-0-manual) 

Σφάλμα ρυθμιστή στροφών  

Λειτουργία αντλίας  

Προστασία ξηράς λειτουργίας αντλίας (Διακόπτης ροής) 

Εντολή εκκίνησης - παύσης αντλίας 

Καταγραφή ωρών λειτουργίας (μέσω λογισμικού PLC) 

Σύστημα ασφάλειας χώρου 

Μαγνητικός διακόπτης θύρας 

radar Ανίχνευσης Κίνησης 

Αισθητήρια 

Μέτρηση Παροχής (Η/Μ παροχόμετρο) 

Στιγμιαία τιμή (αναλογική σήμα) 

αθροιστική (είσοδο παλμών) 

Πίεση στον αγωγό εξόδου 

Ποιότητας νερού (εφόσον προβλέπεται) 

 Υπολειμματικό χλώριο 

 

Μέτρησης στάθμης Γεώτρησης 

με αναλογικό εμβαπτισμένο αισθητήριο στάθμης  

ξηρά λειτουργία 

Χλωρίωση 

Στάθμη δοχείου χλωρίου 

σήμα pre-alarm (προειδοποίηση χαμηλής στάθμης) 

alarm (χαμηλή στάθμη) 
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3.4.2 Δεξαμενές 

 
Ηλεκτρική τροφοδοσία 

Για τροφοδοσία από ΔΕΗ (όπου υπάρχει): 

Κατάσταση τροφοδοσίας από δίκτυο ΔΕΗ 

Κατάσταση βοηθ. τροφοδοσίας (12/24Vdc,24Vac ότι απαιτείται) 

Για τροφοδοσία από Φ/Β σύστημα: 

Έλεγχος τάσης μπαταρίας 

Κατάσταση ρυθμιστή φόρτισης 

Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

Σφάλμα 

Bus ok status 

Αισθητήρια 

Μέτρηση Παροχής (Soft Sensor από αναλογική στάθμη): 

Στιγμιαία τιμή  

Αθροιστική  

Ποιότητας νερού (όπου προβλέπεται) 

Υπολειμματικό χλώριο 

Αγωγιμότητα 

Θολότητα  

Ph 

Θερμοκρασία 

Μέτρησης στάθμης δεξαμενής 

με αναλογικό εμβαπτισμένο αισθητήριο στάθμης  

φλοτέρ στάθμης για Ανώτερη, Κατώτερη στάθμη και Υπερχείλιση 

Σύστημα ασφάλειας χώρου (όπου προβλέπεται) 

Μαγνητικός διακόπτης θύρας 

Αισθητήρας Ανίχνευσης Κίνησης 

Χλωρίωση 

Στάθμη δοχείου χλωρίου 

σήμα pre-alarm (προειδοποίηση χαμηλής στάθμης) 

alarm (χαμηλή στάθμη) 

Θα υπάρχει πρόβλεψη σημάτων στον αυτοματισμό για συνεργασία με σύστημα χλωρίωσης 

(δοσομετρική αντλία) και αντίστοιχος κώδικας PLC για την αυτόματη ρύθμισή της. 

 

3.4.3 Σταθμοί Πόλης 

 
Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ισχύος 

Έλεγχος Τροφοδοσίας από ηλεκτρικό δίκτυο ΔΕΗ 

Κατάσταση βοηθ. τροφοδοσίας (12/24Vdc,24Vac ότι απαιτείται) 

Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

Σφάλμα 

Bus ok status 

Αισθητήρια 

Μετρήσεις Πίεσης 

Πίεση Αναφοράς 
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Διαφορική Πίεση Ρυθμιστικής Βαλβίδας 

Μέτρηση Παροχής (Η/Μ παροχόμετρο): 

Στιγμιαία τιμή (αναλογική σήμα) 

αθροιστική (είσοδο παλμών) 

Ποιότητας νερού 

Υπολειμματικό χλώριο 

Αγωγιμότητα 

Θολότητα  

Ph 

Θερμοκρασία 

Υδραυλικές δικλείδες  

Εντολές βηματικού ανοίγματος – κλεισίματος (OPEN-CLOSE)  

 

3.5   Περιγραφή Τοπικού Αυτοματισμού ΤΣΕ 

Στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού θα υπάρχουν εγκατεστημένα: 

• ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης 

◦ κεντρικής τροφοδοσίας 

◦ αντλίας (λειτουργία, σφάλμα) 

◦ σφάλματος περιφεριακού εξοπλισμού (όπου απαιτείται) 

• αναλυτής ενέργειας 

• επιλογικός διακόπτης R-L (Remote – Local), όπου στην επιλογή “R” θα γίνεται ο χειρισμός όλου 

του ΤΣΕ από τον ΚΣΕ ενώ στην επιλογή “L” από το τοπικό PLC.  

• επιλογικός διακόπτης A-O-M (Auto – Off – Manual) συνοδευόμενος από τα κομβία start -Stop 

για τον χειρισμό της αντλίας (σε περίπτωση που είτε δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στον 

υπάρχοντα πίνακα ισχύος είτε υπάρχουν και είναι μη λειτουργικά). Με την επιλογή “Α” την 

λειτουργία της αντλίας την αναλαμβάνει ο αυτοματισμός, με την επιλογή “Ο” η αντλία δε θα 

μπορεί να ενεργοποιηθεί (εκτός λειτουργίας) και με την επιλογή “Μ” η αντλία θα μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από το κομβία start και stop. 

• επιλογικός διακόπτης A-O-M (Auto – Off – Manual) για τον χειρισμό υδραυλικών βανών (όπου 

προβλέπονται) 

 

Σε περίπτωση απώλειας των επικοινωνιών μεταξύ ΚΣΕ και ΤΣΕ θα μπορούν να συνεχίζουν οι ΤΣΕ 

απρόσκοπτα την λειτουργία τους σύμφωνα με το εγκατεστημένο πρόγραμμα. 

Με την επαναφορά των επικοινωνιών θα πρέπει ο ΤΣΕ να στέλνει στον ΚΣΕ όλες τις μεταβολές των 

καταστάσεων που υπήρξαν στο κενό μεσοδιάστημα και να αποθηκεύονται στις ΒΔ των Server. 

 

3.5.1 Ανάλυση Λειτουργίας Αυτοματισμού 

3.5.1.1   Γεώτρηση  ή Αντλιοστάσιο  
Η αντλία θα ενεργοποιείται όταν: 

• σε L και A λειτουργία: δοθεί εντολή από το PLC το οποίο λαμβάνει σήμα ενεργοποίησης από 

την στάθμη της δεξαμενής που καταθλίβει 

• σε L και Μ λειτουργία: πιεστεί το κομβίο Start 

• σε R και A λειτουργία:  δοθεί εντολή από τον ΚΣΕ 

Με την εντολή εκκίνησης ο αυτοματισμός θα ελέγχει την σωστή εκκίνηση της αντλίας (ρελέ γραμμής 

και τριγώνου, ρεύμα, τάση, παροχή νερού, πίεση στον αγωγό και βαθμό απόδοσης). Επίσης, θα 
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ελέγχεται διαρκώς η σωστή λειτουργία της, δηλαδή οι παράμετροι λειτουργίας να βρίσκονται εντός 

αποδεκτών ορίων. Εάν παρατηρηθεί πρόβλημα, θα διακόπτει την λειτουργία της και θα ενημερώνει 

κατάλληλα τον ΚΣΕ. Για κάθε αντλία θα καταγράφεται ο συνολικός χρόνος λειτουργίας.  

 

 

Η αντλία  θα απενεργοποιείται όταν: 

I. Αρθούν οι λόγοι ενεργοποίησης 

II. Όταν υπάρξει σφάλμα λειτουργίας (θερμικό κ.α.) 

III. Όταν η στάθμη της γεώτρησης μειωθεί κάτω από το προκαθορισμένο όριο 

IV. Όταν ανιχνευτεί δυσλειτουργία στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που μετρούνται από τον 

αναλυτή ενέργειας. 

 

Στους αυτοματισμούς (PLC) των αντλιοστασίων θα προβλεφθούν εφεδρικές Ι/Ο με τον αντίστοιχο 

κατάλληλο κώδικα για τη συνεργασία τους με τα συστήματα προ-χλωρίωσης (δοσομετρική αντλία 

χλωρίου). 

 

Όλες οι μετρήσεις των αισθητηρίων και καταστάσεις που συλλέγονται από τον τοπικό αυτοματισμό 

θα  αποστέλλονται στον ΚΣΕ. 

 

3.5.1.2   Δεξαμενή 
 

Η στάθμη της δεξαμενής ρυθμίζεται από την γεώτρηση (ή γεωτρήσεις) που καταθλίβουν σε αυτήν. Η 

επικοινωνία μεταξύ των παραπάνω εγκαταστάσεων θα είναι άμεση χωρίς να χρειάζεται η παρουσία 

του ΚΣΕ.   

 

Σε κάθε δεξαμενή προβλέπεται η εγκατάσταση τριών φλοτέρ και ενός αναλογικού αισθητηρίου 

στάθμης. Για το επιθυμητό όριο θα λαμβάνεται υπόψιν η τιμή του αναλογικού αισθητηρίου. Σε 

περίπτωση βλάβης του αισθητήρίου (που θα ανιχνεύει το τοπικό PLC) θα λαμβάνονται υπόψιν τα 

σήματα απο τα φλοτέρ (άνω και κάτω στάθμης).  Επίσης, θα υπάρχει και το φλοτέρ υπερχείλισης του 

οποίου η ενεργοποίηση θα στείλει σήμα συναγερμού στον ΚΣΕ και ένδειξη σφάλματος του φλοτέρ 

άνω στάθμης. 

Μόλις η στάθμη του νερού μειωθεί περισσότερο από το κάτω όριο τότε θα δοθεί εντολή στην ή στις 

αντίστοιχες γεωτρήσεις να ενεργοποιηθούν.  

Τα όρια (set points) από τις στάθμες θα είναι αποθηκευμένα στο PLC και θα μπορεί να ρυθμίζονται 

από τον ΚΣΕ. 

 

Εάν οι γεωτρήσεις που καταθλίβουν είναι περισσότερες από μία τότε θα ενεργοποιούνται σύμφωνα 

με σενάριο που θα λαμβάνει υπόψιν τους χρόνους λειτουργίας τους, του υδροφόρους ορίζοντες, τις 

συνθήκες ζήτησης, της διαθεσιμότητά τους, την κυκλική εναλλαγή και πιθανούς ενεργειακούς 

περιορισμούς. 

 

Σε δεξαμενές όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο παροχόμετρο στον αγωγό εξόδου, για τον υπολογισμό 

της παροχής θα λαμβάνεται υπόψιν οι μεταβολή της στάθμης της παροχής από το αναλογικό 

αισθητήριο η οποία θα μετατρέπεται σε παροχή με κατάλληλο τρόπο. 
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Στους αυτοματισμούς (PLC) των δεξαμενών θα προβλεφθούν εφεδρικές Ι/Ο με τον αντίστοιχο 

κατάλληλο κώδικα για τη συνεργασία τους με τα συστήματα χλωρίωσης (δοσομετρική αντλία χλωρίου). 

 

Όλες οι μετρήσεις των αισθητηρίων και καταστάσεις που συλλέγονται από τον τοπικό αυτοματισμό 

θα  αποστέλλονται στον ΚΣΕ. 
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4. Περιγραφή  Συστήματος Διαχείρισης. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών και των υπολογιστών στις μέρες μας έχει δώσει 

τεράστια ώθηση σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου. Έτσι, είναι εφικτό να μιλούμε πλέον για 

συστήματα εποπτείας και ελέγχου συνθέτων δικτύων ύδρευσης αλλά και αυτόματη λήψη αποφάσεων 

ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί συνολικά ή σε επιμέρους τμήματα. Αντίθετα, 

στο παρελθόν, μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν βέβαια κάποια υποσυστήματα ή διαδικασίες πχ 

κάποιο αντλιοστάσιο ή μια διαδικασία χημικο- μηχανικής επεξεργασίας, αλλά πολύ δύσκολα οι 

επιμέρους αυτοματισμοί μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης που θα κάλυπτε 

ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης. Αντίστοιχη εικόνα επικρατούσε και στο χώρο της συλλογής δεδομένων 

(συστήματα μετρήσεων) και της αξιοποίησής τους τόσο για την λήψη άμεσων αποφάσεων όσο και 

μακροχρόνιου σχεδιασμού.   

 
4.1 Γενική περιγραφή συστήματος 

Ο σκοπός εγκατάστασης του συστήματος είναι 

• Η αυτοματοποίηση της λειτουργίας των δικτύων 

•  Η συλλογή και επεξεργασία χαρακτηριστικών παραμέτρων λειτουργίας των δικτύων (παροχή, 

πίεση, ύψος στάθμης, κατανάλωση ενέργειας, ποιοτικά χαρακτηριστικά ύδατος κλπ) σε 

κομβικά σημεία.  

• Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του διακινούμενου και τελικά παρεχόμενου στην 

κατανάλωση ύδατος  

• Η αυτοματοποίηση ή διευκόλυνση δευτερευουσών διεργασιών υποστήριξης (διάγνωση 

βλαβών, προγραμματισμός συντήρησης, καταγραφή υδρομετρητών κλπ) 

• Η χρήση εξελιγμένων εργαλείων (υδραυλικά μοντέλα ) για τη βελτιστοποίηση υπαρχόντων 

και σχεδιασμό μελλοντικών δικτύων 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν με ένα σύνολο εξοπλισμού (hardware), 

κατάλληλα διασυνδεδεμένου μέσω τηλεπικοινωνιακής υποδομής, αλλά και καταλλήλων 

προγραμμάτων (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή για την συλλογή των δεδομένων, την 

επεξεργασία τους και τη λήψη 

αποφάσεων (όπου απαιτείται). Συγκεκριμένα το σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

• Εναν Κεντρικό server ο οποίος αποτελεί και την καρδιά του συστήματος 

• Έναν (ή περισσότερους) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και συλλογής δεδομένων (ΚΣΕ) στον οποίο 

εργάζεται ο διαχειριστής του συστήματος. 

• Έναν ή περισσότερους περειφερειακούς σταθμούς τους οποίους χρησιμοποιούν οι λοιποί 

χρήστες 

• Φορητές τερματικές μονάδες που προορίζονται για χρήση από τεχνικά συνεργεία συντήρησης 

• Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) που εγκαθίστανται στις κατα τόπους μονάδες του 

συστήματος με συγκεντρωμένο Η/Μ εξοπλισμό  

• Σύστημα Τηλεπικοινωνιών  

• Λογισμικό  για την διαχείριση του δικτύου όπως αναλυτικότερα θα περιγραφεί στη συνέχεια. 
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4.2 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) 

Στους ΤΣΕ θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας Ισχύος, Αυτοματισμού και Επικοινωνιών σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο πίνακας αυτός θα μπορεί να είναι είτε επίτοιχο ερμάριο είτε pillar ανάλογα 

τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Εφόσον υπάρχων πίνακας διατηρείται (νέες δεξαμενές) θα 

εγκατασταθεί δίπλα στον υπάρχοντα πίνακα. Για τη συνεργασία των δύο παραπάνω πινάκων θα 

μεταφέρονται κατάλληλα καλώδια σημάτων και ισχύος μέσα από διαφορετικά  πλαστικά επίτοιχα 

κανάλια. 

Στις λειτουργίες του συστήματος αυτοματισμού κάθε ΤΣΕ συγκαταλέγονται: 

• Αυτοματοποίηση των τοπικών λειτουργιών 

• Συλλογή δεδομένων από αισθητήρια τοποθετημένα στην περιοχή του. 

• Λήψη δεδομένων από άλλες πηγές εκτός περιοχής (ΤΣΕ άλλων σταθμών και κεντρικός σταθμός 

διαχείρισης του συστήματος) για επεξεργασία ή αναμετάδοση 

• Τοπική επεξεργασία (με κατάλληλο πρόγραμμα) από την CPU των δεδομένων που 

προορίζονται γι’ αυτήν. 

 

Οι τοπικοί αυτοματισμοί θα πρέπει να είναι ικανοί να πραγματοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Χρήση των διαθεσίμων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις διαδικασίες και 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον τόπο εγκατάστασης. 

2. Αποστολή εντολών στον τοπικά εγκατεστημένο εξοπλισμό για τροποποιήσεις σε παραμέτρους 

τοπικών διεργασιών. 

3. Αποστολή πληροφοριών που μπορούν να μεταβάλουν τη λειτουργία άλλου, μη τοπικού, 

εξοπλισμού (σε αντίστοιχες Μονάδες άλλων τοπικών σταθμών ή στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου). 

4. Δυνατότητα αποστολής δεδομένων ή μηνυμάτων στον κεντρικό server του συστήματος για 

αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία. 

Για λόγους ομοιογένειας, επεκτασιμότητας και ευελιξίας του συστήματος στο κάθε ΤΣΕ θα 

περιλαμβάνεται τουλάχιστον μιά RTU  με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια και στις 

τεχνικές προδιαγραφές.  

Όλες οι παραπάνω μονάδες των τοπικών σταθμών θα πρέπει να συνεχίζουν την λειτουργία τους για 

τουλάχιστον 1 ώρα από διακοπή της τροφοδοσίας ΔΕΗ με χρήση κατάλληλης Μονάδα αδιάλειπτης 

τροφοδοσίας (UPS). 

 

Με την ολοκλήρωση κάθε ΤΣΕ θα παραδοθεί στην υπηρεσία ο πηγαίος κώδικας (όπως τελικά 

“φορτώθηκε” στην CPU) τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ικανή να χρησιμοποιηθεί για 

τον επαναπρογραμματισμό των μονάδων.  Η πρόσβαση στον προγραμματισμό των PLC θα γίνεται με 

τη χρήση κωδικών ασφαλείας οι οποίοι θα παραδοθούν στην υπηρεσία και θα έιναι πάντα διαθέσιμοι.  

Τοπικοί σταθμοί ελέγχου θα τοποθετηθούν: 

• Σε Δεξαμενές 

• Σε Γεωτρήσεις 

• Στους σταθμούς εντός Πόλης (Σκύδρα) 
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4.2.1 Απομακρυσμένες Τερματικές Μονάδες (RTUs) 

Ονομάζονται οι μονάδες που εγκαθίστανται στους πίνακες αυτοματισμού των Τοπικών Σταθμών 

Ελέγχου και έχουν ως κύριο ρόλο τη διασύνδεση του δικτύου ύδρευσης με το το σύστημα διαχείρισης.  

 

Σε σχέση με κλασικά συστήματα τηλεχειρισμού - αυτοματισμού συνδυάζουν τις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

� PLC ( programmable logic controller) 

� Data Logger 

�  Protocol Converter 

� Ασύρματη Επικοινωνία 

� GPRS packet transmission 

� SMS 

� CSD - circuit switched data transmission 

� Ενσύρματη Επικοινωνία 

� RS 232/422/485 serial port Isolated 

Όλες οι RTUs  είναι προγραμματιζόμενες ως PLCs. O αυτόματος έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω 

συναρτήσεων ελέγχου με χρήση των εισόδων και εξόδων της μονάδας. Ταυτόχρονα η μονάδα μπορεί 

να δεχθεί απευθείας εντολές από τον Κεντρικό Server του Συστήματος οι οποίες μπορούν  

• Να εκτελεστούν εμβόλιμα στο τρέχον πρόγραμμα της μονάδας 

• Να αναστείλουν προσωρινά ή μόνιμα το πρόγραμμα της μονάδας εκτελώντας αποκλειστικά 

εντολές από τον server 

• Να εκτελούνται αποκλειστικά. 

Οι απομακρυσμένες μονάδες μπορούν να επικοινωνούν 

� Με τον server του συστήματος 

� Σε τακτά χρονικά διαστήματα 

� Όποτε ερωτηθούν  

� Κατ’ απαίτησιν εφόσον στο πεδίο εισόδων - εξόδων τους πληρούνται κάποιες συνθήκες 

� Σε σημαντικές Αλλαγές μεγεθών  

� Με άλλες μονάδες του συστήματος ως ανωτέρω για  

� Ανταλλαγή Δεδομένων 

� Με προκαθορισμένους Χρήστες 

� Μέσω SMS 

� Μέσω  

Οι μονάδες θα διαθέτουν  

 

• CPU με κατάλληλες θύρες επικοινωνίας 

•  Αναλογικές εισόδους AI (ρεύματος ή τάσης) 

• Ψηφιακές εισόδους DI (wet , dry contact) 

• Ψηφιακές εξόδους DO (relay, ανοικτού συλλέκτη) 

• Αναλογικές εξόδους AO (πχ 0/4-20 mA) 

 

Τέλος θα πρέπει να είναι επεκτάσιμες. 
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4.3 Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

Οι επικοινωνίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην αξιοπιστία και λειτουργικότητα του συστήματος. Λόγω 

της ιδιαιτερότητας των εγκαταστάσεων (μεγάλες αποστάσεις, διαμόρφωση εδάφους), και της 

αδυναμίας της υπηρεσίας να υποστηρίξει σε βάθος χρόνου δικός της ιδιόκτητο δίκτυο, θα 

εγκατασταθεί ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών (VPN)  βασισμένο σε δίκτυο παρόχου κινητής 

τηλεφωνίας. το οποίο θα διασυνδέει με ασφαλή τρόπο τόσο τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις 

μεταξύ τους όσο και με τον κεντρικό server της υπηρεσίας. Το σύστημα έτσι θα μπορεί να υποστηρίξει 

μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και θα διαρρυθμίζεται με εύκολο τρόπο. 

Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει σε συνεργασία με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ώστε οι επικοινωνίες 

μεταξύ των σταθμών να είναι αδιάλειπτες και ανεπηρέαστες από εξωγενείς παράγοντες.  

Σε περιοχές όπου οι αποστάσεις των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων είναι μικρές <150m (πχ 

γεώτρηση – δεξαμενή)  θα μπορεί να προσφερθεί ενσύρματη διασύνδεση μέσω RS-485 (remote I/O) 

και κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνιών διασφαλίζοντας το αδιάλειπτο της επικοινωνίας και την 

αρτιότητα της εγκατάστασης 

 

4.4 Κεντρικός Server 

O κεντρικός server του συστήματος μπορεί να υλοποιηθεί με έναν ή συνδυασμό των παρακάτω 

τρόπων  

�  Φυσικός, Τοπικός server  σε κατάλληλο τοπικό Η/Υ 

�  Φυσικοί ή και Virtual Servers (cluster) κατανεμημένοι στο internet  

�  Cloud distributed Services & Resources 

 

Ως αρχιτεκτονική έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει την επικοινωνία σε  παραγματικό χρόνο τόσο με 

τις απομακρυσμένες  μονάδες αυτοματισμού του συστήματος όσο και με τους χρήστες που βρίσκονται 

σε κάθε στιγμή συνδεδεμένοι. 

Ο Server έχει τη δυνατότητα  

• Να εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλά προγράμματα σχετιζόμενα με τα επιτηρούμενα συστήματα  

• Να ανταλλάσσει κατάλληλα μεταξύ τους δεδομένα  

• Να διαχειρίζεται δεδομένα προερχόμενα είτε από λογισμικό είτε από το πεδίο, όπως απαιτείται. 

4.4.1 Ιδιότητες και λειτουργίες 

 

Η ανωτέρω αρχιτεκτονική του Server επιτρέπει την ταυτόχρονη υποστήριξη απλών ή σύνθετων 

συστημάτων, τοπικών ή κατανεμημένων σε μεγάλη γεωγραφική έκταση παρέχοντας προηγμένες 

δυνατότητες όπως: 

 I. Ιεραρχική περιγραφή σύνθετων συστημάτων  

 A. Δίκτυα Ύδρευσης 

 B. Υποδομές Γενικά 

 C. Εργοστάσια 

 D. Εγκαταστάσεις με Η/Ν εξοπλισμό 

 E. Οργανογράμματα Υπηρεσιών 

 II. Αυτοματοποιημένη Ψηφιακή διαχείριση διαδικασιών (και διακίνηση ηλεκτρονικών 
εγγράφων) που διέπουν το σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα. 

 A. Μητρώο και Διαδικασίες Συντήρησης Εξοπλισμού 
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 B. Διαχείριση Βλαβών και συμβάντων 

 C.  Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις 

 D. Λοιπά Διοικητικά θέματα 

 III. Μοντελοποίηση Διεργασιών 

 A. Eπίπεδο πρωταρχικών αρχών (διατήρηση μάζας, ενέργειας, συνέχεια κλπ) 

 B. Επίπεδο προσεγγιστικών εξισώσεων (1-D) που μπορεί να προκύπτουν ημιεμπειρικά, 

πειραματικά ή από πιο σύνθετα μοντέλα (πχ 3/4-D CFD, Stress Analysis κλπ) 

 IV. Μοντελοποίηση – Βελτιστοποίηση Σύνθετων Συστημάτων 

 A. Υδραυλική επίλυση Δικτύων 

 B. Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 C. Διαχείριση Υδραυλικών Βαλβίδων Ελέγχου 

 D.  Πρωτογενών πόρων και ενέργειας (νερό, ατμός, καύσιμα, πρώτες ύλες) 

 E.  Λειτουργική 

 F.  Οικονομική 

 V.  Διαγνωστικά  

 A. Βλάβες Η/Μ Εξοπλισμού 

 B. Λειτουργικές αποκλίσεις  

 VI. Συλλογή δεδομένων πεδίου σε πραγματικό χρόνο  

 A. από hardware ή  

 B. software αισθητήρες (σε συνδυασμό με μοντελοποίηση) 

 VII. Υλοποίηση τεχνικών Αυτομάτου Ελέγχου Λειτουργίας με χρήση δεδομένων από 

όλα τα ανωτέρω επίπεδα απευθείας από τον server. 

 VIII. Υπηρεσίες HTTP για αμφίδρομη επικοινωνία με τους χρήστες  

 A.  Πρακτικά απεριόριστος αριθμός χρηστών 

 B.  Διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης χρηστών 

 C.  Πρόσβαση μέσω web browser χωρίς να απαιτούνται ειδικά προγράμματα 

 D.  Σύνθετο Γραφικό UI που παρέχει δυνατότητες 

 i.  Εμφάνισης γραφημάτων 

 ii.  Παρουσιάσεις πινάκων και 

 iii.  Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο 

 iv.  Ιστορικά δεδομένα 

 v.  Παραγωγή και εκτύπωση αναφορών 

 vi.  Email, SMS 

Όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να υλοποιούνται παράλληλα στον server μέσω διεργασιών 

(προγραμμάτων) που εκτελούνται ταυτόχρονα, ενώ ο βασικός πυρήνας Υπηρεσιών του server 

διασφαλίζει την ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ των διαφόρων διεργασιών που 

αφορούν σε κάθε σύστημα  

Η επεκτασιμότητα του συστήματος θα είναι πρακτικά απεριόριστη, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως του μεγέθους του διαχειριζόμενων υποδομών. 

 

4.4.2 Υποστήριξη Πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών 

Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει πρακτικά απεριόριστο αριθμό χρηστών. 

Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μέσω ενός internet browser από 

οποιαδήποτε συσκευή (smart phone, tablet, PC). Υποστηρίζονται οι τελευταίες εκδόσεις των Mozilla 

Firefox, Chrome. 
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Στο σύστημα γίνονται δεκτοί μόνο πιστοποιημένοι χρήστες. Κάθε χρήστης προσδιορίζεται από 

μοναδικό συνδυασμό username και password. στο σύστημα. 

Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι χρηστών οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματά τους και τις 

λειτουργίες του συστήματος που έχουν πρόσβαση: 

 1. Επισκέπτης Χρήστης (Guest User) (Χαμηλότερο επίπεδο πρόσβασης) 

(a) Έχουν μόνο δικαιώματα θέασης της τρέχουσας κατάστασης μέρους ή όλου του 

συστήματος.  

(b) Δεν έχουν δικαίωμα εκτέλεσης εντολών προς το σύστημα  

(c) Έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία (γραφήματα, στατιστικά στοιχεία) 

(d) Έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε στοιχεία αναφορών. 

(e) Περιορισμένη Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων  

 i. Ενδείξεις Οργάνων μέτρησης 

 ii. Ειδοποιήσεις βλάβης 

 iii. Άλλες καταστάσεις 

 2. Κανονικός Χρήστης (Normal User) (Μεσαίο επίπεδο πρόσβασης) 

(a) Έχουν δικαιώματα θέασης της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος. 

(b) Έχουν δικαίωμα εκτέλεσης εντολών προς το σύστημα 

(c) Πλήρης πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία (γραφήματα, στατιστικά στοιχεία)  

(d) Πλήρης πρόσβαση σε στοιχεία αναφορών. 

 3. Διαχειριστής (Administrator User) (Υψηλότερο επίπεδο): Διαχειρίζονται χρήστες εντός ενός 

οργανισμού με τις παρακάτω δυνατότητες (rights):  

(a) Δημιουργία χρηστών 

(b) Ανάθεση προνομίων σε χρήστες  

(c) Παύση /Διαγραφή χρηστών  

(d) Διαχείριση όλων των έργων (projects) ενός οργανισμού 

 

 

4.5 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου 

 

Ως “Κεντρικός” ορίζεται ο σταθμός εκείνος ο οποίος σκοπό έχει την συνολική επίβλεψη του 

συστήματος και κατά συνέπεια έχει πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. 

Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα εγκατασταθεί στο χώρο του Δήμου Σκύδρας και θα αποτελεί κόμβο 

επικοινωνίας μεταξύ: 

• Συστήματος και  ανθρώπου - διαχειριστή. 

• Συστήματος Ύδρευσης  και Κεντρικού server - περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης – 

υποστήριξης. 

Στον κεντρικό σταθμό θα είναι διαθέσιμα: 

• Δύο (2) κεντρικοί υπολογιστές για την συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών σε βάσεις 

δεδομένων (ΒΔ). Κάθε Server θα είναι αυτόνομη μονάδα και θα μπορεί να εξασφαλίζει τον 

έλεγχο του συστήματος. Οι δύο Servers θα βρίσκονται σε διάταξη redundant και θα έχουν 

εγκατεστημένο λογισμικό SCADA και όλες τις απαραίτητες εφαρμογές διαχείρισης και 

επικοινωνιών  

• Μία (1) τουλάχιστον σταθερή θέση εργασίας χειριστών του συστήματος. Κάθε θέση θα 

περιλαμβάνει ένα σταθερό Η/Υ με όλο το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για να επικοινωνεί 
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με τους Server (webclient). Ο χειριστής θα μπορεί να παρακολουθεί και να επενεργεί στην 

εγκατάσταση καθώς και να εξάγει πληροφορίες για επιπλέον επεξεργασία (συναγερμοί, 

ιστορικό, στατιστικά, παρακολούθηση και καταγραφή) 

• Μία (1) κινητή θέση εργασίας για απεικόνιση του συστήματος η οποία θα περιλαμβάνει έναν 

φορητό Η/Υ με όλο το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για να επικοινωνεί απομακρυσμένα 

(μέσω διαδικτύου) με τους Server (webclient). 

• Ένας (1) εκτυπωτής για συμβάντα  

• Ένας (1) εκτυπωτής για αναφορές  

• Συσκευές επικοινωνιών (modems) και δρομολογητές (routers) 

• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 

• Σύνδεση :INTERNET για επικοινωνία με τους ΤΣΕ και τον κεντρικό server. 

• Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας αυτών 

 

Οι δύο υπολογιστές (σε λειτουργία redundancy) θα πρέπει να είναι κατάλληλα προγραμματισμένοι 

ώστε σε κάθε χρονική στιγμή: 

1. Να διαθέτουν ταυτόσημες βάσεις δεδομένων. 

2. Σε κανονική λειτουργία προτεραιότητα να έχει ο Server που ορίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος. 

Ο δεύτερος απλώς να διατηρεί ενήμερη τη βάση δεδομένων του. 

3. Σε περίπτωση βλάβης του ενός εκ των δύο ο άλλος σταθμός να αναλαμβάνει τη λειτουργία του 

συστήματος και να παράγει τα κατάλληλα μηνύματα προειδοποίησης. Με την επανένταξη στο 

σύστημα του Κεντρικού που υπέστη βλάβη θα πρέπει να συγχρονίζονται αυτόματα οι βάσεις 

δεδομένων των δύο σταθμών σε ότι αφορά στα τα γεγονότα που λείπουν από την βάση 

δεδομένων του εντασσόμενου στο σύστημα. 

 

Το τελικό σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε: 

� Να είναι δυνατή η ιεράρχηση της πρόσβασης που μπορεί να έχει στο σύστημα ο κάθε χειριστής 

μέσω κωδικού (password).  

� Το σύστημα συλλογής δεδομένων θα πρέπει να είναι κατάλληλα προγραμματισμένο ώστε σε 

περίπτωση βλάβης του ενός εκ των δύο ο άλλος σταθμός να αναλαμβάνει τη λειτουργία του 

συστήματος και να παράγει τα κατάλληλα μηνύματα προειδοποίησης. Με την επανένταξη στο 

σύστημα του σταθμού που υπέστη βλάβη θα πρέπει να συγχρονίζονται αυτόματα οι βάσεις 

δεδομένων των δύο σταθμών σε ότι αφορά στα τα γεγονότα που λείπουν από την βάση 

δεδομένων του εντασσόμενου στο σύστημα.  

� Οι κεντρικοί υπολογιστές να διατηρούν πλήρες backup του κεντρικού server του συστήματος 

για εύκολη ανασύστασή του σε περίπτωση προβλήματος. 

 

Ο χειριστής μέσω καταλλήλου password μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες ή μέρος των λειτουργιών 

του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης: 

 

Διαχειριστής του συστήματος (Ανώτατο επίπεδο) 

Του παρέχεται πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος. Αναλυτικότερα του 

επιτρέπονται: 

• Πλήρης διαχείριση κεντρικού server 

• Προγραμματισμός όλων των Τοπικών Σταθμών  
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• Προγραμματισμός SCADA 

• Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων 

• Διαχείριση κωδικών εισόδου όλων των άλλων χειριστών 

• Έλεγχος μέσω SCADA της κατάστασης όλων των λειτουργιών των υποσυστημάτων 

• Αποστολή εντολών σε εξοπλισμό που ελέγχεται από Τοπικό Σταθμό. 

• Πρόσβαση μέσω SCADA στη βάση δεδομένων των περιφερειακών σταθμών 

 

Υπεύθυνος διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης (Ανώτερο επίπεδο) 

Του παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες του υποσυστήματος στο οποίο προΐσταται. Αναλυτικότερα 

του επιτρέπονται: 

� Μεταβολή παραμέτρων προγραμματισμού των Τοπικών Σταθμών που βρίσκονται 

στην περιοχή ευθύνης του. 

� Προγραμματισμός τοπικού SCADA 

� Διαχείριση κωδικών εισόδου των χειριστών της περιοχής ευθύνης του. 

� Ελεγχος μέσω SCADA της κατάστασης όλων των λειτουργιών του υποσυστήματος 

� Αποστολή εντολών σε εξοπλισμό που ελέγχεται από Τοπικό Σταθμό που βρίσκεται 

στην περιοχή ευθύνης του. 

� Πρόσβαση μέσω SCADA στη βάση δεδομένων του περιφερειακού σταθμού 

 

Χειριστής Κεντρικού  Σταθμού Ελέγχου (Μέσο επίπεδο) 

Του παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του υποσυστήματος το οποίο χειρίζεται. 

Αναλυτικότερα του επιτρέπονται: 

• Έλεγχος μέσω SCADA της κατάστασης όλων των λειτουργιών του υποσυστήματος 

• Αποστολή εντολών σε εξοπλισμό που ελέγχεται από Τοπικό Σταθμό που βρίσκεται στην 

περιοχή ευθύνης του. 

• Πρόσβαση μέσω SCADA στη βάση δεδομένων του περιφερειακού σταθμού 

 

Χρήστης Συστήματος (Κατώτερο επίπεδο) 

Του παρέχεται δυνατότητα πληροφόρησης για το σύστημα με το οποίο συνδέεται. Αναλυτικότερα του 

επιτρέπονται: 

• Πληροφόρηση μέσω SCADA της κατάστασης ορισμένων λειτουργιών του συστήματος 

• Περιορισμένη πρόσβαση μέσω SCADA στη βάση δεδομένων του περιφερειακού σταθμού 

 

4.6 Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας 
Αντικεραυνική προστασία θα προσφέρεται στα παρακάτω μέρη των εγκαταστάσεων: 

• Αντικεραυνική προστασία στις καθόδους κεραιών ή αντίστοιχων στοιχείων που προεξέχουν 

από οικήματα και εγκαταστάσεις 

• Αντικεραυνική προστασία γραμμής τροφοδοσίας 230Vac  

• Αντικεραυνική προστασία γραμμών σημάτων (δεδομένων, αναλογικά αισθητήρια κ..α)  

 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
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4.7 Λογισμικό 

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω στην προμήθεια θα συμπεριληφθεί και το ακόλουθο 

απαραίτητο λογισμικό για την υποστήριξη των απαιτούμενων σύνθετων λειτουργιών 

 

4.7.1 Βασικό Λογισμικό Διαχείρισης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Στον πυρήνα του Κεντρικού Server βρίσκεται το Βασικό Λογισμικό Διαχείρισης το οποίο έχει τις 

ακόλουθες ιδιότητες 

Μπορεί να επικοινωνεί αμφίδρομα (δηλ. Να διαβάζει ή να κάνει εγγραφές) στις βάσεις δεδομένων του 

συστήματος στις οποίες καταχωρούνται πληροφορίες για όλα όσα θα μπορούσαν να απασχολήσουν 

το σύστημα Διαχείρισης. 

• Στοιχεία Υδραυλικού Συστήματος 

◦ Τοποθεσίες 

◦ Εγκαταστάσεις 

◦ Συστήματα 

◦ Μονάδες Υπομονάδες 

◦ Μητρώο Εξοπλισμού 

◦ Μητρώο Υδρομετρητών 

◦ Ανταλλακτικά 

◦ Οδεύσεις αγωγών 

◦ Λοιπά στοιχεία χαρτών 

• Οργανόγραμμα Υπηρεσίας Διαχείρισης 

◦ Γενική Διευθυνση 

◦ Διευθύνσεις 

◦ Τμήματα 

◦ Προϊστάμενοι 

◦ Υφιστάμενοι  

◦ Διαδικασίες και έγγραφα  

• Μητρώο Καταναλωτών 

◦ Ονοματεπωνυμο 

◦ Στοιχεία επικοινωνίας 

◦ Υδρόμετρα σχετικά 

• Στοιχεία Μοντελοποίησης 

◦ Βιβλιοθήκες Εξαρτημάτων δικτύων 

◦ Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων 
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Χονδρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δέχεται ζητήσεις από τα περιφερειακά προγράμματα (πχ 

πρόγραμμα Α), ετοιμάζει το σχετικό πακέτο δεδομένων εισόδου, το αποστέλλει και εκκινεί το 

κατάλληλο περιφερειακό λογισμικό (Β), αναμένει τα αποτελέσματα και τα επιστρέφει εκεί απ’ όπου 

ζητήθηκαν (Α). 

Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης ζητά μια σελίδα scada πχ ένα γράφημα 

4.7.2 Λογισμικό επικοινωνιών 

Το λογισμικό αυτό “τρέχει” αδιαλείπτως στον κεντρικό server διασφαλίζοντας την ασφάλεια των 

επικοινωνιών. 

Λαμβάνει κωδικοποιημένα μηνύματα από τους ΤΣΕ και τις RTUs τους, τα αποκωδικοποιεί και καταχωρεί 

τα δεδομένα κατ’ αρχην στο σχετικό logfile και στη συνέχεια ενημερώνει κατάλληλα την βάση 

δεδομένων του συστήματος. 

Παρακολουθεί την συχνότητα επικοινωνιας της κάθε RTU με τον SERVER  και εκδίδει το σχετικό 

μήνυμα συναγερμού όταν κοια περιφερειακή μονάδα χαθεί από το σύστημα. 

Παραλαμβάνει από τα υπόλοιπα υποσυστήματα μηνύματα προς περιφερειακούς σταθμούς, τα 

κωδικοποιεί και ενημερώνει το σχετικό logfile με τη λήψη επιβεβαίωσης. 

Τέλος είναι αρμόδιο για την σύνδεση στο σύστημα περιφερειακών υπολογστών, φορητών μονάδων 

και κινητών και αφού αναγνωρίσει το χρήστη αποστέλλει τη σχετική εντολή για την έναρξη του 

κατάλληλου session μέσω web. 

 

4.7.3 Λογισμικό Υδραυλικής Προσομοίωσης 

 

Η βελτίωση της τροφοδοσίας των δεξαμενών σε συνδυασμό με την βελτίωση της υδραυλικής 

συμπεριφοράς του δικτύου της Σκύδρας καθιστά αναγκαία την κατάρτιση ενός καταλλήλου 

υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης. 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα είναι ένα  εξειδικευμένο πακέτο υδραυλικής επίλυσης, δυναμικής 

προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης και προσομοίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Το λογισμικό θα 

λειτουργεί στο περιβάλλον του κεντρικού server με τρόπο απόλυτα συμβατό με τις υπόλοιπες 

λειτουργίες.   

Στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Δυνατότητα δυναμικής προσομοίωσης  

• Δυνατότητα επίλυσης μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων 

• Επιτρέπει την στατική και τη δυναμική προσομοίωση χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο ( πχ 1 ημέρα, 7 ημέρες κλπ ) και βήμα προσομοίωσης ( πχ 15 λεπτά, 1 ώρα κλπ ). 

• Υποστηρίζει το Διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης. 

• Δυνατότητα προσομοίωσης δικτύων χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των κόμβων και 

στοιχείων ( αγωγούς, αντλίες, δεξαμενές κλπ ). 

• Δημιουργία ενός μοντέλου του δικτύου ύδρευσης με τους εξής τρόπους : 

◦ με την ψηφιοποίηση επί της οθόνης (on screen digitizing) μέσω ψηφιακού χάρτη τύπου 

google και βιβλιοθήκη εξαρτημάτων δικτύου.  
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◦ Μέσω αρχείων, τα οποία θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικές με τα 

στοιχεία του δικτύου (συντεταγμένες, παροχές, μήκη αγωγών, εξαρτήματα κλπ.). 

Επίσης το λογισμικό θα παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων απ’ευθείας μέσα από 

το γραφικό περιβάλλον του λογισμικού, με απεριόριστο αριθμό αναίρεσης ή επαναφοράς των αλλαγών 

(undo/redo) 

Το λογισμικό θα επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών κατηγοριών κατανάλωσης σε κάθε κόμβο 

κατανάλωσης. Σε κάθε κατηγορία κατανάλωσης θα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός προφίλ 

ημερήσιας διακύμανσης.   

Τα δεδομένα κατανάλωσης θα πρέπει να μπορούν να τροποποιηθούν συνολικά, ανά κατηγορία ή κατά 

περιοχή του μοντέλου. 

Το λογισμικό μέσω ενός κέντρου ελέγχου σεναρίων θα πρέπει να επιτρέπει την οργάνωση θα επιτρέπει 

την οργάνωση αμέτρητων σχεδίων, απαιτήσεων παροχής, λειτουργιών και σεναρίων τοπολογίας 

δικτύων, προτείνοντας άμεσες λύσεις και συγκρίνοντας αποτελέσματα. 

Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρει ένα περιβάλλον λήψης άμεσων αποφάσεων και επίλυσης κρίσιμων 

καταστάσεων. 

Κατά την διάρκεια της εισαγωγής, επίλυσης και τροποποίησης δεδομένων, το λογισμικό θα πρέπει να 

μπορεί να αναγνωρίζει μη αποδεκτά ή μη υπάρχοντα δεδομένα. 

Επιπρόσθετα θα παρέχεται η επιλογή της επαλήθευσης δεδομένων όπου επιτρέπεται ο  προσδιορισμός 

- καθορισμός επιτρεπτών ορίων στις τιμές των περισσοτέρων από τις παραμέτρους κλειδιά σε ένα 

μοντέλο. 

Οι περισσότερες λειτουργίες του λογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη βοήθεια mouse 

και τη χρήση εικονιδίων ή γραφικών συμβόλων, έτσι ώστε το λογισμικό να διαθέτει τις ίδιες εύχρηστες 

ιδιότητες που διαθέτουν οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθυρικό περιβάλλον. 

Για την εύχρηστη λειτουργία το λογισμικό θα περιλαμβάνει 

• Γραμμές εργαλείων και εικονίδια - Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη την 

δημιουργία γραμμών εργαλείων έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν λογικές ομάδες με 

εντολές που θα επαναλαμβάνονται συχνά στα διάφορα στάδια της κατασκευής και χρήσης 

ενός μοντέλου. Αυτές οι εντολές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

◦ Εστίαση ( Zoom in & out ) 

◦ Επερώτηση / τροποποίηση κόμβων και στοιχείων 

◦ Απεριόριστο αριθμό undo/redo 

◦ Πρόσθεση και αφαίρεση αγωγών /δικλείδων /αντλιών /κόμβων 

◦ Δημιουργία γραφημάτων 

◦ Αποθήκευση / εισαγωγή αρχείων δεδομένων 

 

4.7.4 Λογισμικό ισοζυγίων και εκτίμησης κατάστασης δικτύου 

Με το συγκεκριμένο module λογισμικού δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συσχετισμού της 

Παραγωγής – με την Κατανάλωση (Υδατικό Ισοζύγιο) 

Το λογισμικό ισοζυγίων  περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:  
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Επεξεργασία, προβολή και δημιουργία αναφορών  στατιστικών στοιχείων παροχής νερού  

• Ανά περίοδο  

• Ανά δεξαμενή  

• Ανά περιοχή  

• Ανά ζώνη  

Σύγκριση συγκεντρωτικού όγκου παρεχόμενου νερού με τιμολογημένο όγκο  

• Ανά περίοδο  

• Ανά ζώνη  

Συνεργάζεται με το υπόλοιπο σύστημα στη λήψη στοιχείων δικτύου και υδρομέτρων  καθώς και στη 

σύνδεση στοιχείων παροχής και κατανάλωσης.  

Μέσα από το σύστημα  παρέχονται όλα τα στατιστικά στοιχεία παροχής νερού (Ισοζύγιο Νερού – 

παραγόμενη & προς κατανάλωση ποσότητα) και είναι δυνατή η αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων 

βάσει κριτηρίων όπως χρονική περίοδος, δεξαμενή, ζώνη και περιοχή ακόμα και συνδυαστικά. Με τη 

χρήση του Λογισμικού Υδραυλικής προσομοίωσης η προβολή των ανωτέρω στοιχείων να μπορεί να 

περιλαμβάνει και τη γεωγραφική τους διάσταση και την απεικόνιση τους σε ψηφιακό χάρτη.  

4.7.5 Λογισμικό Διαχείρισης Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού 

Σκοπός του συγκεκριμένου Λογισμικού είναι να γεφυρώσει το κενό μεταξύ του συστήματος 

καταγραφής και της ανάγκης περιοδικής ή έκτακτης συντήρησης του εξοπλισμού. 

Καταγράφεται με ιεραρχικό τρόπο όλος ο εξοπλισμός του Δήμου που εμπλέκεται στη διακίνηση ύδατος. 

Ο Ιεραρχικός τρόπος καταγραφής περιλαμβάνει την ακόλουθη πληροφορία: 

• Οργανισμός 

◦ Επωνυμία 

◦ Διεύθυνση 

◦ Προϊστάμενος 

▪ Υφιστάμενοι  

• Υφιστάμενοι 

• Εγκατάσταση 

◦ Ονομασία 

◦ Διεύθυνση 

◦ Συντεταγμένες χάρτη 

◦ Λειτουργία 

• Σύστημα Χ 

◦ Υποσύστημα Υ 

▪ Μονάδα  

• Ανταλλακτικό Α1 

Επιπλέον για κάθε μέλος του σχηματισμού “σύστημα” είναι δυνατή η αποθήκευση στοιχείων όπως 

• Κατασκευαστής 

• Τύπος 

• Κωδικός 

• έτος κατασκευής 

• Προμηθευτής 

• Ημ. αγοράς 
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• Τιμή 

Τέλος για κάθε ένα από τα παραπάνω είναι δυνατός ο ορισμός γενικευμένων διαδικασιών συντήρησης 

οι οποίες μπορούν να εκκινούν: 

• Σε τακτά χρονικά διαστήματα 

• Μετά την παρέλευση Χ χρόνου από άλλο συμβάν 

• Αναλόγως συνθηκών και τιμών παραμέτρων άλλων μεταβλητών του συστήματος 

• Εφόσον συμβούν προκαθορισμένα γεγονότα ή αλυσίδα εξ’ αυτών. 

 

Το σύστημα διαχειρίζεται  

• Καρτέλες βλαβών εξοπλισμού 

• Καρτέλες αποκατάστασης βλάβης 

• Αναλώσιμα υλικά Αποθήκης 

• Ειδικά Υλικά 

• Ιστορικό Μητρώο Εξοπλισμού 

 

Υποστηρίζει δε συνήθεις πρακτικές όπως: 

• Χρήση αντλίας σε άλλη εγκατάταση 

• Μεταφορά και σύνδεση μεταχειρισμένου κινητήρα σε άλλη αντλία 

• Χρήση συμβατών ανταλλακτικών  

Για κάθε δηλούμενη βλάβη ή επισκευή το σύστημα κοινοποιεί αυτόματα την πληροφορία σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη και αναμένει τις απαντήσεις μέχρι να κλείσει την υπόθεση. 

 

4.7.6 4.5.6 Λογισμικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Αντλιοστασίων 

Πρόκειται για λογισμικό το οποίο υπολογίζει για κάθε αντλητικό συγκρότημα ή άλλον καταναλωτή 

ενέργειας τον βαθμό απόδοσής του στηριζόμενο αφενός στα στοιχεία του αναλυτή ενέργειας που 

βρίσκεται εγκατεστημένος σε κάθε αντλιοστάσιο και αφετέρου στου υπόλοιπο σύστημα 

μοντελοποίησης και συλλογής στοιχείων. 

Εκδίδονται ημερήσιες εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές με συγκριτικά στοιχεία και 

στατιστική ανάλυση που βοηθά στον εντοπισμό μεταβολών ή αποκλίσεις από την αναμενόμενη 

απόδοση κάθε συστήματος 

 

4.7.7 Λογισμικό διαχείρισης Βλαβών και Συνεργείων Επισκευής 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αναγγελίες βλαβών  

• Από απλούς πολίτες μέσω κινητού 

• Από χειριστές του συστήματος 

• Από Συνεργεία τεχνικών υπηρεσιών μέσω φορητού τερματικού εξοπλισμού. 

Το σύστημα καθοδηγεί τον αναγγέλοντα να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την 

παρατηρηθείσα βλάβη 

• Τοποθεσία 

• Ημερομηνία 

• ρα 

• Σύστημα που αφορά 

• Χαρακτηριστικά 

• Λοιπές παρατηρήσεις 
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Συμπληρώνεται αυτόματα το έντυπο βλάβης και ενημερώνεται κατάλληλα μέσω email ή από το 

σύστημα ο υπεύθυνος συντήρησης. 

Κατά την κρίση του μπορεί να αποστείλει συνεργείο επιβεβαίωσης ή όχι. Στη συνέχεια πραγματοποιεί 

τις απαραίτητες αλλαγές στο έντυπο αναγγελίας βλάβης προκειμένου να εκδόσει την εντολή επισκευής. 

Η τελευταία διαβιβάζεται αυτόματα προς το αρμόδιο συνεργείο ή εργολάβο επισκευής. 

 

Μετά το πέρας της επισκευής το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τους σχετικούς χάρτες, μοντέλα 

εφόσον υπήρξε αλλαγή, καθώς και τα αποθέματα αποθήκης που αναλώθηκαν. 

Δυνατότητα εξοπλισμού προς επισκευή και αναμονή στην αποθήκη επισκευασμένου. 

 

4.7.8 Λογισμικό Διαχείρισης Υδρομετρητών 

 

Καταγράφονται όλοι οι υδρομετρητές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην περιοχή δικαιοδοσίας του 

οργανισμού. 

 

Παρακολουθείται η ηλικία του πιστοποιητικού διακρίβωσής τους και εκδίδονται συναγερμοί 

επανελέγχου 

Συνδέεται το μητρώο υδρομετρητών με το μητρώο καταναλωτών. 

Δυνατότητα προγραμματισμού έκδοσης λογαριασμών  

• Κατ’ εκτίμηση με βάση ιστορικό καταναλώσεων 

• Προσωρινός με βάση καταχώρησης καταναλωτή 

• Εκκαθαριστικός με μέτρηση από την Υπηρεσία 

Τροφοδοσία καταναλώσεων 

• Από Υδρομετρητή του δήμου και καταχώρηση από φορητή μονάδα 

• Από τον καταναλωτή μεσω κινητού 

• Μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος (Fixed, drive-by, walk by AMR systems) 

 

 

4.7.9 Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, υπηρεσιών και διαδικασιών τύπου 
SCADA με υποστήριξη WEB 

Θα πρέπει να παρέχει στον χειριστή ή στους χειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις απαραίτητες 

αναφορές προκειμένου να έχουν μια εικόνα και να διαχειριστούν τις σχετικές διεργασίες που 

επιτελούνται. Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου μεταφέρουν μέσω των Μονάδων επικοινωνιών δεδομένα σε 

έναν κεντρικό σταθμό. Το σύστημα SCADA ανακτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

του,  από τον κεντρικό server και στη συνέχεια μπορεί να τα παρουσιάσει σε οθόνες γραφικών 

σχεδιασμένες κατάλληλα και σύμφωνα με τη ζήτηση του χειριστή. Επιπλέον είναι δυνατόν να 

δημιουργούνται και να εκτυπώνονται αναφορές ή να ενημερώνονται βάσεις δεδομένων προκειμένου 

τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Παράλληλα είναι δυνατή η εισαγωγή 

στοιχείων - εντολών από κάποιον χειριστή προς το σύστημα στο βαθμό που του επιτρέπεται κάτι 

τέτοιο (επίπεδα ασφαλείας για κάθε χειριστή ορίζονται μέσω password). 

Το λογισμικό SCADA θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ενσωματωμένο υποστηρικτικό υλικό (help) ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα, ο χρήστης να μπορεί να 

μάθει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. 
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Το πακέτο θα διαθέτει On-Line βοήθεια (on-line help). Με το πρόγραμμα On-Line βοήθειας, θα δίνει 

απάντηση σε απορίες του χρήστη, με απλό χειρισμό του Mouse. 

Θα δύναται να δημιουργούνται  

1. Γραφικές οθόνες της εγκατάστασης γρήγορα και εύκολα, προσθέτοντας, τροποποιώντας και 

διαγράφοντας Ι/Ο πληροφορίες του συστήματος σε πραγματικό χρόνο 

2. Γραφήματα διαφόρων μεταβλητών έναντι του χρόνου (historical) 

3. Απεικόνιση της κατάστασης του συστήματος (display) σε υπόβαθρο ψηφιακού χάρτη 

4. Απεικόνιση Γεωγραφικής πληροφορίας σε χάρτες (οδεύσεις δικτύων, θέσεις εγκαταστάσεων, 

κατανομές πιέσεων και καταναλώσεων κλπ) 

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει με εύκολο τρόπο γραφικές απεικονίσεις του 

πραγματικού συστήματος στην οθόνη του Η/Υ, χρησιμοποιώντας προσχεδιασμένα αντικείμενα από τις 

υπάρχουσες βιβλιοθήκες του προγράμματος όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, μπουτόν, 

κομβία επιλογής κλπ. 

Ο χρήστης θα δύναται επίσης να σχεδιάσει εξ’ αρχής τα αντικείμενα που επιθυμεί ή να τροποποιήσει 

τα ήδη υπάρχοντα στις βιβλιοθήκες σύμβολα, να τα φυλάξει σε βιβλιοθήκες και να τα 

ξαναχρησιμοποιήσει όποτε θελήσει, χωρίς την χρήση νέου προγραμματισμού. 

Για να τοποθετήσει ο χρήστης ένα υφιστάμενο από την βιβλιοθήκη αντικείμενο  στην γραφική οθόνη, 

απλώς θα το επιλέγει με το mouse από την βιβλιοθήκη και θα το τοποθετεί στο μέρος της οθόνης που 

επιθυμεί. 

Ο χρήστης θα δύναται να μεταπηδήσει άμεσα από την σχεδίαση της εφαρμογής, στην απεικόνιση της 

λειτουργίας της και αντίστροφα, για να επιβεβαιώσει άν η απεικόνιση των μεταβλητών σε συνδυασμό 

με τα αντικείμενα είναι αυτή που επιθυμεί. 

Ο χρήστης θα δύναται να διαμορφώσει και να εμπλουτίσει με νέα στοιχεία την εφαρμογή του ακόμα 

και όταν είναι On-Line με την εγκατάσταση, χωρίς να σταματήσει η συλλογή των δεδομένων από το 

σύστημα. 

Θα έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την στρατηγική  ελέγχου του συστήματος, να προσθέσει και να 

τροποποιήσει μεταβλητές εισόδων / εξόδων, να μειώσει ή να αυξήσει τον αριθμό των σημάτων Alarm, 

κλπ. και όλα αυτά χωρίς να σταματήσει η λειτουργία της εγκατάστασης. 

Το πρόγραμμα θα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να διαμορφώσει προσωπικό πίνακα εργαλείων 

(λειτουργικών πλήκτρων) του προγράμματος, έτσι ώστε οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά 

να είναι άμεσα προσπελάσιμες. 

Θα υπάρχουν προσχεδιασμένα έτοιμα πρότυπα, για να διευκολύνεται η σχεδίαση της κάθε εφαρμογής.  

Επίσης ο χρήστης θα δύναται εύκολα να σχεδιάσει τα δικά του πρότυπα (templates) και να τα 

χρησιμοποιήσει σε άλλες εφαρμογές. 

Ο χρήστης θα δύναται να δημιουργήσει απλές ή σύνθετες ακολουθίες εντολών, όπως την εμφάνιση 

μίας γραφικής οθόνης, την αναγνώριση ενός σήματος κινδύνου (alarm) ή την θέση μιάς μεταβλητής 

που εξαρτάται από μία λογική πράξη (if-then-else). 

Oι εντολές θα επεξεργάζονται αριθμητικές ή αλφαριθμητικές πράξεις και θα ενεργοποιούνται με το 

πάτημα ενός κομβίου, με την επιλογή του αντίστοιχου αντικειμένου στην οθόνη, με το κλείσιμο  ή το 

άνοιγμα της οθόνης ή απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου. 
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Τα δυναμικά αντικείμενα θα μπορούν να κλιμακωθούν, να γεμίσουν με χρώμα, να περιστραφούν, να 

αλλάξουν χρώμα και να μετακινηθούν, ανάλογα με την κατάσταση των μεταβλητών της εγκατάστασης. 

Θα υπάρχει δυνατότης χρήσης των εντολών μεγέθυνσης (Ζοοm) και απόρριψης της τελευταίας 

ενέργειας (Undo). 

Ο χρήστης θα μπορεί να αναδεικνύει υπο-οθόνες που περιέχουν λεπτομέρειες, οι οποίες βρίσκονται 

ενσωματωμένες στην βασική οθόνη. 

Οι οθόνες θα δύνανται να εκτυπωθούν ή να ενσωματωθούν σε αναφορές (reports) για λόγους 

τεκμηρίωσης. 

Μερικά από τα Links που θα ενσωματωθούν σε μία οθόνη, θα είναι πολλαπλά γραφήματα πραγματικού 

χρόνου, συγκεντρωτικές καταστάσεις σημάτων κινδύνου (alarm summaries), ιστογράμματα 

(histograms) κλπ. 

Oι γραφικές παραστάσεις θα ενημερώνουν πλήρως τον χρήστη, για την λειτουργία της εγκατάστασης, 

είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε αναδρομικά. 

Με τα αναδρομικά γραφήματα, θα γίνεται συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων και ταυτόχρονη 

εμφάνισή τους με τα δεδομένα που διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο, θα επιτρέπεται η εμφάνιση 

περασμένων δεδομένων και η παρατήρηση των σχέσεων  και των αλληλεπιδράσεων των μεταβλητών 

της διεργασίας. 

Τα αρχειοθετημένα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για τεκμηριώσεις, για καθορισμένες αναφορές και 

για σκοπούς σύγκρισης διαφόρων καταστάσεων της εγκατάστασης. 

To λογισμικό SCADA θα υποστηρίζει την εκτέλεση πολυδιεργασιών (multi-tasking), που σημαίνει ότι 

ο χρήστης θα δύναται να επεξεργασθεί κάποιο αρχείο και να εκτυπώσει αναφορές ή γραφήματα, χωρίς 

να διακινδυνεύσει την ζωτικής σημασίας συλλογή δεδομένων και σημάτων κινδύνου, την στιγμή που 

το σύστημα θα είναι On-line. 

Θα είναι δυνατή η εκπόνηση αναφορών ακριβείας, για την ενημέρωση των τμημάτων διαχείρισης 

(management) και ρύθμισης της εγκατάστασης. 

To πρόγραμμα θα επιβλέπει συνεχώς την λειτουργία της εγκατάστασης και τα σήματα κινδύνου θα 

προειδοποιούν για επερχόμενα προβλήματα. 

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης θα δύναται να μεταβάλει τα όρια των σημάτων κινδύνου με ευέλικτο 

τρόπο και να εμφανίσει τα μηνύματα κινδύνου στην οθόνη, να τα εκτυπώσει σε εκτυπωτή ή να τα 

διασώσει σε αρχεία στον δίσκο του Η/Υ. 

To πρόγραμμα θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας, θα ελέγχει την πρόσβαση του κάθε 

χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής. 

Το πρόγραμμα θα παρέχει την δυνατότητα να προκαθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης ομάδας 

χειριστών ή και κάθε χειριστή ξεχωριστά και να καταγράφονται οι χειρισμοί όλων των ατόμων μέσα 

στο σύστημα. 

 To πρόγραμμα θα διαθέτει σύστημα εισαγωγής εντολών το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να 

δημιουργεί και να διαμορφώνει Set-Points, παραμέτρους λειτουργίας μηχανών και άλλες παραμέτρους 

και να τις μεταφέρει αυτόματα στο πεδίο της διεργασίας. 

Το πρόγραμμα θα δύναται να συνδεθεί αμφίδρομα με συγγενικές βάσεις δεδομένων και θα δύναται 

να πραγματοποιεί ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 
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Το λογισμικό SCADA θα είναι ανοικτό, κλιμακούμενο και συμβατό σύστημα (οpen, scalable and 

compatible). H επέκταση του απλού συστήματος σε μία εφαρμογή δικτυωμένου συστήματος SCADA 

πολλαπλών κόμβων θα είναι τόσο εύκολη και απλή. 

Το πλήθος των tags που θα υποστηρίζει η προσφερόμενη άδεια χρήσης του scada θα πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες του περιγραφόμενου συστήματος καθώς και μία επέκτασή του τουλάχιστον κατά 

100%. 

 

4.5.10 Λογισμικό Φορητών Τερματικών 

4.7.10 Λογισμικό προγραμματισμού RTU 

Πρόκειται για μια συλλογή προγραμμάτων που επιτρέπουν στον μηχανικό του συστήματος  

� Να ορίσει τις παραμέτρους των Τοπικών Μονάδων (I/O modules, λειτουργία θυρών 

επικοινωνίας, ορισμός διεύθυνσης κλπ) 

� Nα γράψει το πρόγραμμα που θα εκτελεστεί στις Τοπικές Μονάδες για τις ειδικές ανάγκες του 

συστήματος (Ορισμός μεταβλητών, λογικές εντολές, Input/ Output, Compilation) 

� Να μεταφέρει το πρόγραμμα στην μνήμη της Τοπικής Μονάδας 

� Να παρακολουθήσει βήμα βήμα την εκτέλεσή του (Debugging) 

� Να ανακαλέσει πρόγραμμα από την Τοπική Μονάδα για τροποποίηση - έλεγχο. 

Τα προγράμματα αυτά θα προσφερθούν σε ηλεκτρονικό μέσο ως backup και θα είναι εγκατεστημένα 

στον φορητό υπολογιστή που θα προσφέρει ο προμηθευτής. Ο υπολογιστής θα πρέπει να μπορεί να 

συνδεθεί σε οποιαδήποτε Τοπική Μονάδα του συστήματος ή στον κεντρικό σταθμό και από τη θέση 

αυτή να μεταβάλει το πρόγραμμα οποιασδήποτε μονάδας του συστήματος.  
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5. Συνοπτικός Πίνακας Αντικειμένου Προμήθειας 

 

ΣΕ Τ Κ ΕΓΚ ΘΕΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ

1 � ∆ΕΥΑ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

1 Κεντρικός Υπολογιστής Συστήµατος 2

2 Περιφερειακή Υποδοµή Υποστήριξης 1

3 Βασικό Λογισµικό ∆ιαχείρισης Η/Μ Εγκαταστάσεων 1

4 Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

5 Λογισµικό – ∆ιαρρύθµιση Server επικοινωνιών 1

6 Λογισµικό Υδραυλικής Προσοµοίωσης ∆ικτύου Σκύδρας 1

7 Λογισµικό ισοζυγίων και εκτίµησης κατάστασης δικτύου 1

8 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Συντήρησης Η/Μ Εξοπλισµού 1

9 Λογισµικό Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Αντλιοστασίων 1

10 Λογισµικό διαχείρισης Βλαβών και Συνεργείων Επισκευής 1

11 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Υδροµετρητών 1

12 1

13 1

14 Φορητά τερµατικά Συνεργείωνεπισκευής 5

15 Λογισµικό Τερµατικών 5

2 � ΓΤ ΣΚΥ∆ΡΑ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

5 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN250 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

13 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

3 � ΓΤ ΑΡΣΕΝΙ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

4 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Προ-χλωρίωσης 1

4 � ΓΤ ΠΕΤΡΙΑ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Προ-χλωρίωσης 1

4 � ΓΤ ∆Ξ ΛΙΠΟΧΩΡΙ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

Ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών τύπου WEBSCADA, προγραµµατισµένη και 
παραµετροποιηµένη

Κεντρικός Σταθµός Εργασίας, πλήρης µε οθόνες απεικόνισης 
και µονάδα εκτύπωσης
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ΣΕ Τ Κ ΕΓΚ ΘΕΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ

5 � ΓΤ ∆Ξ ΜΑΝ∆ΑΛΟ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

6 � ΓΤ ∆Ξ ΑΣΠΡΟ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

7 � ΓΤ ∆Ξ ΑΝΥ∆ΡΟ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

8 � ΓΤ ∆Ξ ∆ΑΦΝΗ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1

9 � ΓΤ ∆Ξ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 1

1 Πίνακας Ισχύος  Αυτοµατισµού και Επικοινωνιών 1

Προγραµµατισµός – Παραµετροποίηση 1

3 Η/Μ Παροχόµετρο Φλαντζωτό, PN16 DN150 1

7 Αισθητήριο στάθµης Γεώτρησης 1

8 Αισθητήριο Πίεσης 0-16 Bar 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

7 Αισθητήριο στάθµης ∆εξαµενής 1

11 Αναλυτής Ενέργειας 3Φ µε ΣΕΤ Μ/Σ έντασης 1

12 Σύστηµα Τελικής Χλωρίωσης 1
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΣΚΥΔΡΑ     29/03/2019 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε 
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