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Στις 2/2 στη θέση Δημαρχείο Νάξου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός
Στις 8/2 στη θέση 5o Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός
Στις 8/2 στη θέση 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός
Στις 15/2 στη θέση Κέντρο Λόγου και Τέχνης Πατρέων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός
Στις 16/2 στη θέση Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Γαστούνη σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός
Στις 21/2 στη θέση Τεχνικές Υπηρεσίες (Αυτεπιστασία) σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 21/2 στη θέση Δημαρχιακό Μέγαρο Δ.Αθηναίων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 21/2 στη θέση Δημαρχείο Ηλιούπολης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 21/2 στη θέση 3η Δημοτική Κοινότητα Δ.Αθηναίων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 23/2 στη θέση 10ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 27/2 στη θέση Νέο Δημαρχείο Κύμης - Αλιβερίου σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
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Στις 7/2 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:



7ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
Δ: Τ.Θ. 60092 –15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής, T: 210 6506803, F: 210 6506748, E: info@eeae.gr
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Στις 11/2 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:




ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου
Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης
Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Στις 14/2 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:







Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αιγιαλείας
Ακίνητο Δ.Ο.Υ.Π
2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
Λύκειο Δερβενίου
10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Δημαρχείο Ερυμάνθου

Στις 15/2 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:





Δημαρχείο Ήλιδας
Δημοτικό Γυμναστήριο Καλαβρύτων
Δημαρχείο Βάρδας
1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας

Στις 26/2 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:




Γεωτεχνική Υπηρεσία Δ. Χαλκιδέων
Πολιτιστικό κέντρο Κανήθου, Β' Κ.Α.Π.Η. Χαλκίδα
Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας

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

