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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Σα Γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν GIS που μποροφν να
διαχειριςτοφν γεωγραφικζσ (χωρικζσ) και περιγραφικζσ πλθροφορίεσ,
αποτελοφν για τθν ςφγχρονθ εποχι, μία πολφ δυναμικι και ςυνεχϊσ
αναπτυςςόμενθ τεχνολογία.
Η δυνατότθτα ςυνδυαςμζνθσ χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν των χωρικϊν και
περιγραφικϊν πλθροφοριϊν, αναδεικνφει τα Γεωγραφικά υςτιματα
Πλθροφοριϊν, ςε πολφ ςθμαντικά βοθκιματα ςτον ςχεδιαςμό ενεργειϊν,
λιψθσ αποφάςεων και τελικϊν δράςεων, ςε όλουσ τουσ φορείσ και για όλα
τα αντικείμενα που τα χρθςιμοποιοφν.
Είναι προφανζσ ότι και οι Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ, με τθν διαχείριςθ των δικτφων
των, είναι από τουσ φορείσ εκείνουσ, για τουσ οποίουσ μποροφν να
εφαρμοςκοφν τα Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν.
Διακζςιμο λογιςμικό που ζχει παραχκεί ςιμερα από διάφορεσ εταιρείεσ,
μπορεί εφκολα να υποςτθρίξει και τισ δράςεισ των Δ.Ε.Τ.Α., όςο αφορά τθν
διαχείριςθ των δικτφων των.
Σο αναγκαίο χαρτογραφικό υπόβακρο για τθν παραπάνω προςπάκεια,
μπορεί να προκφψει ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., είτε από υπάρχοντεσ παλαιοφσ χάρτεσ ι
από δεδομζνα κτθματολογίου, είτε από επίγειεσ αποτυπϊςεισ, είτε από
ψθφιοποίθςθ υπαρχόντων «χάρτινων» χαρτϊν, είτε με οποιονδιποτε άλλο
πρόςφορο ςε κάκε Δ.Ε.Τ.Α. τρόπο, ενϊ οι επίςθσ αναγκαίεσ περιγραφικζσ
πλθροφορίεσ για τα δίκτυα των Δ.Ε.Τ.Α., είτε από υπάρχουςεσ Σεχνικζσ
Εκκζςεισ, είτε από παλαιά θλεκτρονικά ι μθ αρχεία, είτε ακόμα και από
μαρτυρίεσ ανκρϊπων που ζχουν διαχειριςκεί τισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ
τα παλαιότερα χρόνια.
Σα τελικά αποτελζςματα μιασ τζτοιασ προςπάκειασ για τισ Δ.Ε.Τ.Α., που
περιλαμβάνουν μεταξφ των άλλων, ςφνταξθ κεματικϊν χαρτϊν, αξιολόγθςθ
ποιοτικι και ποςοτικι των περιγραφικϊν δεδομζνων, αλλά και ανάλυςθ

επιλεγμζνων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, είτε ςε μορφι αρικμϊν, είτε ςε μορφι
διαγραμμάτων, ςυμβάλουν όλα ςτθν βζλτιςτθ διαχείριςθ των δικτφων.
Η τελευταία μπορεί να περιλαμβάνει όλο το εφροσ, από τθν κακθμερινι
λειτουργία των, ζωσ τισ τελικζσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ των υπευκφνων των
Δ.Ε.Τ.Α. για βελτιςτοποίθςι των, τθν αντικατάςταςι των, τθν αλλαγι του
τρόπου λειτουργίασ των, ζωσ και τθν καταςκευι νζων.
Είναι αλικεια ότι ζωσ ςιμερα, μικρόσ και ςυγκεκριμζνοσ μόνο αρικμόσ
Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ, βαςίηει τθν λειτουργία των δικτφων του και κυρίωσ τθσ
Υδρευςθσ και ςτθν χριςθ λογιςμικϊν περιβάλλοντοσ GIS, αφοφ ζχει
ολοκλθρϊςει τθν διαςφνδεςθ των περιγραφικϊν δεδομζνων των δικτφων
του, με αντίςτοιχουσ εφχρθςτουσ χάρτεσ διαφόρων ειδϊν.
Οι Δ.Ε.Τ.Α από τθν ίδρυςι τουσ (1980) μζχρι ςιμερα, ζχουν δϊςει ςαφι
δείγματα ορκολογικισ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτισ περιοχζσ
ευκφνθσ τουσ, με κφρια μζριμνα τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ πόςιμου
νεροφ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
των καταναλωτϊν.
θμαντικόσ αρικμόσ Δ.Ε.Τ.Α. τθσ χϊρασ, εξακολουκεί ακόμα να είναι εκτόσ
λειτουργίασ αυτϊν Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS).
Από το Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ζχει τεκεί ςε υψθλι προτεραιότθτα ο ςτόχοσ για
τον περιοριςμό του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ
των δικτφων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α.
Για να υπάρξει βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςχετικά με το Μθ
Ανταποδοτικό Νερό ( Non RevenueWater), κρίκθκε αναγκαία θ υιοκζτθςθ
ενιαίασ μεκοδολογίασ από τισ Δ.Ε.Τ.Α. για τον υπολογιςμό του υδατικοφ
ιςοηυγίου ςτα δίκτυα φδρευςθσ.
τα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ, θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α
κατζγραψε τθ ςθμερινι κατάςταςθ των δικτφων ςτισ Δ.Ε.Τ.Α, μετά τθ
ςφνταξθ ερωτθματολογίου που απαντιςανε οι περιςςότερεσ Δ.Ε.Τ.Α. τθσ
χϊρασ.
Από επεξεργαςία αυτοφ του ερωτθματολογίου τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. προσ τισ Δ.Ε.Τ.Α.
τθσ χϊρασ, προζκυψε ότι ςυνολικό μικοσ δικτφων Υδρευςθσ των Δ.Ε.Τ.Α. που
μπορεί να φκάνει τα 15.000 Km, είναι εκτόσ αποτφπωςθσ ςε περιβάλλον GIS
και κατά ςυνζπεια, εκτόσ και όλων των πλεονεκτθμάτων που κα ζδινε ςτθν
διαχείριςι των, αυτι θ αναγκαία αποτφπωςθ.

Προτείνεται να υπάρξει ςυνολικι αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ ψθφιοποίθςθσ
και ταυτόχρονθσ διαχείριςθσ χωρικϊν πλθροφοριϊν, για τισ Δ.Ε.Τ.Α. που δεν
ζχουν μζχρι ςιμερα αξιοποιιςει αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και λογιςμικά και οι
οποίεσ αποτελοφν τθν πλειονότθτα των Δ.Ε.Τ.Α.
τισ Δ.Ε.Τ.Α. τθρείται τεράςτιοσ όγκοσ δεδομζνων που αφοροφν όχι μόνο
τεχνικά ςτοιχεία δικτφων (χρόνοσ καταςκευισ, ιςτορικό επεμβάςεων και
βλαβϊν κλπ), αλλά και οικονομικά ςτοιχεία (ιςτορικό καταναλϊςεων,
χρεϊςεων καταναλωτϊν κλπ).
Η επιχειρθςιακι αξιολόγθςθ των δεδομζνων λειτουργίασ των αντλιοςταςίων,
γεωτριςεων και δεξαμενϊν, κακϊσ και των δικτφων φδρευςθσ με τθ χριςθ
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ χωρικϊν πλθροφοριϊν, κα ςυμβάλλουν
κακοριςτικά ςτθν προςπάκεια περιοριςμοφ του μθ ανταποδοτικοφ νεροφ.

Κακϊσ όμωσ το κόςτοσ εφαρμογισ και λειτουργίασ ενόσ Γεωγραφικοφ
υςτιματοσ Πλθροφοριϊν για το ςφνολο των παραπάνω 15.000 Km δικτφων
Υδρευςθσ των Δ.Ε.Τ.Α., δφςκολα αντιμετωπίηεται από τισ ίδιεσ, προτείνεται θ
χρθματοδότθςι του να γίνει από τα νζα Ευρωπαϊκά ςυγχρθματοδοτοφμενα
προγράμματα, περιόδου 2014 – 2020.
τθν κατεφκυνςθ αυτι, με βάςθ και το Άρκρο ΤΔΡ . 12 για τον «Ζλεγχο
διαρροϊν ςε δίκτυα φδρευςθσ», τθσ Απόφαςθσ περί Ζγκριςθσ Κανονιςμοφ
Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και Τπθρεςιϊν, για το ςφνολο των 15.000
Km, ζνασ ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ περί τα 16.000.000 €, κα ιταν
απαιτθτόσ.
Για λόγουσ ςυνζχειασ παρακζτουμε το άρκρο ΤΔΡ 12 και τον τρόπο
υπολογιςμοφ του αναγκαίου Προχπολογιςμοφ που ζγινε ςφμφωνα με τθν
Τπ. Απόφ. με κζμα «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμωμζνων Αμοιβϊν μελετϊν
και υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 του
Ν.3316/2005.» (Φ.Ε.Κ 1162/22-8-2005)
το παραπάνω κόςτοσ περιλαμβάνονται ο εξοπλιςμόσ Η/Τ , Λογιςμικά Προγράμματα , Περιφερειακά κλπ, κακϊσ και οι υπθρεςίεσ και οι μελζτεσ
που αφοροφν τον εντοπιςμό δικτφων και τθν καταγραφι ςε GIS.

Άρθρο ΤΔΡ.12 Ζλεγχος διαρροών σε δίκτυα φδρευσης
Η ενιαία τιμι προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ (Α) για τθν εκπόνθςθ πλιρουσ
μελζτθσ ενόσ ςυςτιματοσ ελζγχου διαρροϊν ςε δίκτυο φδρευςθσ, το οποίο
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ GIS του δικτφου, ανάπτυξθ
υδραυλικοφ μοντζλου, επαλικευςθ και επιβεβαίωςθ του υδραυλικοφ

μοντζλου, διαχωριςμό ηωνϊν ελζγχου διαρροϊν, υποβοικθςθ τθσ υπθρεςίασ
ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ των οργάνων μζτρθςθσ παροχισ πίεςθσ και
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν, και ςτθν υποβοικθςθ τθσ υπθρεςίασ ςτο
ςθμειακό εντοπιςμό διαρροϊν ςε ποςοςτό 20% του μικουσ του δικτφου,
υπολογίηεται με βάςει το μικοσ δικτφου που ειςάγεται ςτο υδραυλικό
μοντζλο από τον τφπο:
Α = 2500x L • τκ
όπου L το μικοσ του δικτφου ςε χλμ
τθν παραπάνω τιμι δεν περιλαμβάνεται το μζροσ του απαιτοφμενου
εξοπλιςμοφ ςε προγράμματα (Software) και όργανα μζτρθςθσ ι εντοπιςμοφ
διαρροϊν, τα οποία μετά το τζλοσ τθσ φμβαςθσ κα παραμείνουν ςτθν
υπθρεςία. ε περίπτωςθ που οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ είναι μζροσ των
ανωτζρω θ κατανομι τθσ προςικουςασ αμοιβισ γίνεται ωσ εξισ:
 Εντοπιςμόσ δικτφου και καταγραφι ςε GIS

30%

 Δθμιουργία και επαλικευςθ μοντζλου

40%

 Χωριςμόσ ςε μόνιμεσ ηϊνεσ διαρροϊν

15%

 Εντοπιςμόσ διαρροϊν

15%

Α = 2500 * 15.000 Km * 1,203 * 0,30 =
Εξοπλιςμόσ Η/Τ, Προγράμματα, Περιφερειακά, κ.λ.π.
φνολο

13.533.750 €
2.466.250 €

16.000.000 €

Τπενκυμίηουμε ότι με βάςθ τθν Εγκ 5 / ΔΝα/οικ 10757/ΦΝ439.6 για το ζτοσ
2016 , το τκ = 1,203.

