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Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα,
ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
Η Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχο ποιότητας, πίεσης, παροχής, κλπ) .
Η επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης
του φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης, παροχής, κλπ) .
Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακα
του δικτύου ύδρευσης.

την Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου σύμφωνα με την Πρόσκληση
την Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Ύδρευσης & Άρδευσης
την Προμήθεια & Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών & Εξοπλισμού Αντλιοστασίων

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: 
          "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης"
Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6ii.30.17.19
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6659  Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
                                                                

Περιεχόμενο Πρόσκλησης 
     Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ οι προτάσεις που θα
υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις ώριμες προς υλοποίηση και να
συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού με προτεραιότητα σε προβληματικές ως προς τα
ανωτέρω περιοχές ή/ και σε περιοχές όπου ήδη εφαρμόζονται ή αναπτύσσονται από τους αρμόδιους φορείς συστήματα
ελέγχου πίεσης και ανίχνευσης και περιορισμού των διαρροών.

    Όλες οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την ως άνω δράση με ολιστικό και πλήρως
λειτουργικό τρόπο όσον αφορά την ψηφιακή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης για την επιλεγείσα περιοχή.

   Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα
9.000.000, πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη στη βάση πραγματικών αναγκών που θα αποδεικνύονται με
ρεαλιστικά αναλογική αντιστοίχιση βάσει εξυπηρετούμενων χρηστών. Δεν θα γίνει δε αποδεκτή πρόταση η οποία ήδη
χρηματοδοτείται ή έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση εν συνόλω, είτε εν μέρει, σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο (π.χ.
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, κ.λ.π.).

   Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τη δράση "Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού
δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών", όπως κωδικοποιημένα αναφέρονται σε κάθε ένα από τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ των
υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.
    Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια και
εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα,
ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων
 πράξεων ορίζεται  η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων

 πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί  έως την ως άνω ημερομηνία.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :

 

Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προς: ΔΕΥΑ, ΟΤΑ α' βαθμού & Σύνδεσμους Ύδρευσης - Αποχέτευσης


