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Στις 19/4 στη θέση Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλεντίνης σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 19/4 στη θέση Δημοτικό Κτίριο Οικισμού Πέτα σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 19/4 στη θέση 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννιτών σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 19/4 στη θέση Δημαρχείο Φιλιατών Θεσπρωτίας σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 20/4 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Κασσωπαίων Κέρκυρας σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 20/4 στη θέση Δημοτικό Σχολείο Μαντουκίου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός.
Στις 20/4 στη θέση Πολυαίθουσα Γυμνασίου Λιαπάδων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 25/4 στη θέση Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας Λακωνίας σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 25/4 στη θέση 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός.
Στις 26/4 στη θέση Δημαρχείο Αλιάρτου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 26/4 στη θέση Κτίριο Παλαιού Δημαρχείου Θηβαίων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 27/4 στη θέση Γυμνάσιο Άστρους, Αρκαδίας σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός.
Στις 27/4 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Δημαρχιακό Μέγαρο
Λάρισας (Συχνοεπιλεκτικός).
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Στις 29/4 στη θέση Δημαρχείο Ανάφης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 30/4 στη θέση Παιδικός Σταθμός "Ελευθερίας" σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 30/4 στη θέση Δημαρχείο Αμοργού σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018



Στις 26/4 στη θέση Νέο Δημαρχείο Μεγαλόπολης τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και
πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός. Η εν λόγω θέση αποτελεί νέα θέση μέτρησης που
αντικαθιστά τη θέση Κτίριο πρώην Δημαρχείου Μεγαλόπολης, Αρκαδίας.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Στις 24/4 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:




Δημαρχείο Μονεμβασιάς
1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη

Οι εν λόγω σταθμοί θα επανατοποθετηθούν στις προαναφερθείσες θέσεις τους, όταν περατωθεί
επιτυχώς η διαδικασία διακρίβωσής τους.
Η Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου ΕΠΗΠ

