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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: «ΤΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ 

Δ.Ε.Τ.Α. ΜΤΚΟΝΟΤ» 
 
Σην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ βαζηθώλ ππνδνκώλ ηνπ λεζηνύ ε Δ.Ε.Υ.Α 

Μπθόλνπ πξνρώξεζε ζηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθηύσλ ύδξεπζεο Δ.Ε.Υ.Α. Μπθόλνπ.» 

 

 

Σπγθεθξηκέλα ην έξγν αθνξά ηελ: 

 

• Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελλέα (9) Σηαζκώλ Μέηξεζεο Παξνρήο Πίεζεο 

(Σ.Μ.Π.Π.) ζε ζεκεία ηδηαίηεξνπ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ησλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ 

δηαλνκή, κε ρξήζε δηάηαμεο Inline κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

παξειθόκελν εμνπιηζκό. 

• Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ (6.800) Τνπηθώλ Σηαζκώλ 

Ειέγρνπ Καηαλάισζεο (Τ.Σ.Ε.Κ.) ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ησλ απνιήμεσλ ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο κε ρξήζε κεηξεηώλ θαηαλάισζεο, θαηαγξαθηθώλ θαηαλάισζεο κε 

επηθνηλσληαθό εμνπιηζκό θαη παξειθόκελν εμνπιηζκό. 

• Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Σηαζεξνύ δηθηύνπ – Fixed Network AMR ζε όιν ην 

δίθηπν ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Μ. κε ζθνπό ηελ απηόκαηε δηαζύλδεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ Τ.Σ.Ε.Κ. 

κε ηνλ Κ.Σ.Ε.. 

• Πξνκήζεηα Φνξεηώλ Σηαζκώλ Ειέγρνπ (Φ.Σ.Ε.) κε ρξήζε θνξεηώλ δηαηάμεσλ 

αλάγλσζεο κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο, θνξεηνύ κεηξεηή παξνρήο θαη θνξεηήο δηάηαμεο 

κέηξεζεο πνηόηεηαο λεξνύ. 

• Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθώλ επέθηαζεο ηνπ Κεληξηθνύ Σηαζκνύ Ειέγρνπ 

(Κ.Σ.Ε.). 

• Υπεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο, βαζκνλόκεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ινγηζκηθώλ ηνπ 

Κ.Σ.Ε. θαζώο θαη ππεξεζίεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνύ, απνηύπσζεο, αλάπηπμεο 

γεσρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο. 

• Παξάδνζε ζε ζέζε πιήξνπο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο. 

• Δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη απξόζθνπηε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία ηνπ γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ζέζεσο 

ηνπ ζε ιεηηνπξγία. 



 

 

 • Εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Υπεξεζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηεο 3 κελεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, ηήξεζε 

πξνγξακκάησλ κεηξήζεσλ θιπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ν εθνδηαζκόο ηεο κε ηα αληίζηνηρα 

πιήξε πξνγξάκκαηα, βηβιία, εγρεηξίδηα, θαηαιόγνπο αληαιιαθηηθώλ θαη νδεγίεο γηα 

ηελ ζσζηή, εύξπζκε θαη καθξόρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ην έξγν, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (3.327.700,00 €) πιένλ ΦΠΑ, 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα «Αληώλεο Τξίηζεο» ηνπ ΥΠΕΣ. 

 

 

Σε ζτεηική ηοσ δήλωζη ο Δήμαρτος Μσκόνοσ, κ. Κωνζηανηίνος Κοσκάς, ηόνιζε: 

 

«Με ζρέδην θαη κεζνδηθόηεηα θαη γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λεζηνύ καο πξνσζνύκε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ππνδνκώλ ύδξεπζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε πιένλ νξζνινγηθή θαη 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη εληνπίδνληαη έγθαηξα πηζαλέο δηαξξνέο θαη 

βιάβεο ηνπ δηθηύνπ. Η Μύθνλνο κε ζηαζεξά βήκαηα αληηκεησπίδεη δηαρξνληθά 

πξνβιήκαηα θαη απνθηά ηηο ππνδνκέο πνπ αμίδνπλ ζε έλαλ θαηαμησκέλν δηεζλή 

ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. Γη’ άιιε κία θνξά ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηε κεζνδηθόηεηα ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Μ. όζνλ αθνξά ηε δηεθδίθεζε 

ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ θαη ην ζρεδηαζκό ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο». 

 

 

 

                                                                                                ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 


