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Στις 6/3 στη θέση ΚΕΠ Σερίφου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε
βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 10/3 στη θέση Πολεοδομία Κοζάνης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 12/3 στη θέση Κτίριο στέγασης δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων σε αντικατάσταση
του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος
σταθμός.
Στις 12/3 στη θέση Δημαρχείο Θάσου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 13/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Στις 15/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Κτίριο πρώην
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (Συχνοεπιλεκτικός).
Στις 15/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Κτίριο Κοινωνικών
Δομών Δ. Χαλανδρίου (Συχνοεπιλεκτικός).
Στις 15/3 στη θέση Δημαρχείο Αμαρουσίου (Συχνοεπιλεκτικός) σε αντικατάσταση του
σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος σταθμός.
Στις 15/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Κτίριο Πρόνοιας
(Συχνοεπιλεκτικός).
Στις 15/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Κτίριο Ξενία
(Δημοτικό Κτίριο) Σκόπελος.
Στις 20/3 στη θέση Δημαρχείο Αχελώου Καρδίτσας σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 26/3 στη θέση Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Συχνοεπιλεκτικός) σε αντικατάσταση
του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος σταθμός.
Στις 27/3 στη θέση Δημαρχείο Σουλίου, επανατοποθετήθηκε ο ίδιος σταθμός μετά από
επιδιόρθωση και πρόσφατη διακρίβωση.
Στις 27/3 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Λούρου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που
παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 28/3 στη θέση Πολυαίθουσα Γυμνασίου Λιαπάδων σε αντικατάσταση του σταθμού
μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
Στις 30/3 αποκαταστάθηκε η βλάβη του σταθμού μέτρησης στη θέση Δημαρχείο Λέρου.

Η Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου ΕΠΗΠ

Δ: Τ.Θ. 60092 –15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής, T: 210 6506803, F: 210 6506748, E: info@eeae.gr
www.eeae.gr
Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015

