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Στις 2/3 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Μαστιχοχωρίων, Χίου σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 2/3 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Καρδαμύλων, Χίου σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 5/3 στη θέση Δημαρχείο Πεύκης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός
Στις 13/3 στη θέση Δημοτικό Κατάστημα - Δημαρχείο Ψαχνών σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 14/3 στη θέση Δημαρχείο Ιστιαίας, Εύβοιας σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης
που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός.
Στις 15/3 στη θέση Κτίριο Παλαιoύ Νοσοκομείου Ρόδου σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 15/3 στη θέση Κοινοτικό Κατάστημα Καλυθιών σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 15/3 στη θέση ΚΕΠ Αλοννήσου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 15/3 στη θέση Αναπτυξιακή - Πολιτιστικό Κέντρο Σκιάθου σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 16/3 στη θέση Κτίριο Ξενία (Δημοτικό Κτίριο), Σκόπελος σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός.
Στις 20/3 στη θέση Δημαρχείο Ασπροπύργου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 22/3 στη θέση Δημαρχείο Αχαρνών σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 22/3 στη θέση Τεχνικές Υπηρεσίες (Αυτεπιστασία) σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος και πρόσφατα
διακριβωμένος σταθμός
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Στις 4/3 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:



9ο Δημ. Σχολείο Αμαρουσίου
5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Στις 7/3 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:








4ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων
Νηπιαγωγείο Νέας Πεντέλης
15ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
13ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
3ο-5ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
6ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων

Στις 12/3 απεγκαταστάθηκε και στάλθηκε για διακρίβωση ο σταθμός μέτρησης που βρισκόταν
εγκατεστημένος στην κάτωθι θέση:


Δημοτικό Κατάστημα Μαντουδίου, Εύβοια

Στις 19/3 απεγκαταστάθηκαν και στάλθηκαν για διακρίβωση οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονταν
εγκατεστημένοι στις κάτωθι θέσεις:



Δημοτικό κτίριο Μάνδρας
Δημαρχείο Ελευσίνας

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

