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1 Εισαγωγή 

Το ΕΡΓΟ «11ΣΥΝ_9_184 - Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο των 

υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις» (Real-t-

SO) θα αξιολογηθεί µέσα από τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της αρχικής ιδέας, του 

συνδυασµού δηλαδή του λογισµικού των έξυπνων πολυπρακτόρων µαζί µε εξοπλισµό 

ηλεκτροµηχανολογικό και µετρητικό - συλλογής δεδοµένων στις πραγµατικές 

συνθήκες τριών πιλοτικών σηµείων κατά µήκος του παντορροϊκού αποχετευτικού 

δικτύου στο παραλιακό µέτωπο της Θεσσαλονίκης. Στα πιλοτικά σηµεία θα 

αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και οι δυνατότητες του πρωτότυπου.  

Υπάρχουν περίπου σαράντα υπερχειλίσεις παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου 

(ΥΠΑ∆) κι όποτε υπάρχει πληµµυρική παροχή οµβρίων ή έµφραξη, τότε µέσω αυτών 

οδηγούνται τα λύµατα στη θάλασσα ή αντίστροφα µέσω αυτών η θάλασσα µπορεί 

να εισέλθει στο δίκτυο. Έχουν επιλεχθεί τρία πιλοτικά σηµεία ΥΠΑ∆ κοντά στο 

παραλιακό µέτωπο της Θεσσαλονίκης (Εικόνα 1.1). Αυτά έχουν επιλεγεί ώστε να 

ανταποκρίνονται σε πολλαπλά διαφορετικά σενάρια υπερχειλίσεων ή/και διείσδυσης 

θαλασσινού νερού και να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις: 

• Το πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι», 

• το πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» και 

• το πιλοτικό σηµείο «Κοσµά Αιτωλού» ή Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Θεσ/νικης, εφεξής 

«ΙΟΘ». 
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Εικόνα 1.1 Tα τρία πιλοτικά σηµεία ΥΠΑ∆ κοντά στο παραλιακό µέτωπο της Θεσσαλονίκης που έχουν επιλεχθεί  
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2 Περιγραφή σηµείων 

παρεµβάσεων 

2.1 Πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» 

Το πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» Βρίσκεται στην Ά Προβλήτα του Λιµανιού της 

Θεσσαλονίκης στην προέκταση της οδού Ίωνος ∆ραγούµη ακριβώς µπροστά στο 

παλιό κέντρο της πόλης (Εικόνα 2.1, Εικόνα 2.2, Εικόνα 2.3). Στο σηµείο υπήρχαν έξι 

ανοίγµατα ΥΠΑ∆. Κυριότερο πρόβληµα ήταν η διείσδυση της θάλασσας, κυρίως, 

όταν πνέουν νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεµοι και όταν η στάθµη της θάλασσας είναι 

ανεβασµένη. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έκλεισε τις τέσσερις από τις έξι οπές, ενώ δύο απέµειναν 

ανοιχτές.  

 

Εικόνα 2.1 Περιοχή Πιλοτικού σηµείου «Λιµάνι» 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

4 

 

 

Εικόνα 2.2 ∆ορυφορική άποψη της ευρύτερης περιοχής του πιλοτικού σηµείου «Λιµάνι» 

 

 

Εικόνα 2.3 Επιτόπια συνάντηση της οµάδας του Real-t-SO στο πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» 
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2.2 Πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» 

To πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» βρίσκεται περίπου στην αρχή της λεγόµενης «Νέας 

Παραλίας», απέναντι από το Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» (Εικόνα 2.4, Εικόνα 2.5, 

Εικόνα 2.6). ∆εν υπάρχει θύρα ή κλαπέ πάνω στο θαλάσσιο µέτωπο, µόνο ένα τοιχίο 

12cm από τούβλα, το οποίο υπερπηδείται από τη θάλασσα ή τα λύµατα. Παρά το 

γεγονός ότι το φρεάτιο της ΥΠΑ∆ βρίσκεται σχετικά µακριά από το θαλάσσιο µέτωπο 

(περίπου 150m εντός στεριάς), παρατηρούνται υπερχειλίσεις λυµάτων σε ξηρό καιρό 

και διείσδυση θάλασσας λόγω κακής σχεδίασης. 

 

Εικόνα 2.4 Περιοχή Πιλοτικού σηµείου «Φιλοποίµενος» 
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Εικόνα 2.5 ∆ορυφορική άποψη της ευρύτερης περιοχής του πιλοτικού σηµείου «Φιλοποίµενος» 
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Εικόνα 2.6 Επιτόπια συνάντηση της οµάδας του Real-t-SO στο πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» 

2.3 Πιλοτικό σηµείο «ΙΟΘ» 

Το πιλοτικό σηµείο «ΙΟΘ» βρίσκεται στη «Νέα Παραλία» εντός του χώρου του 

Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Θεσσαλονίκης (Εικόνα 2.7, Εικόνα 2.8, Εικόνα 2.9). Εκεί υπάρχει 

κλαπέ για να ελαχιστοποιήσει την είσοδο της θάλασσας που αποτελεί το κυριότερο 

πρόβληµα στο σηµείο. Εντούτοις στο σηµείο συχνά παρατηρείται είσοδος της 

θάλασσας, η οποία είτε εισέρχεται όταν µπλοκάρει το κλαπέ, είτε το υπερπηδά. 
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Εικόνα 2.7 Περιοχή πιλοτικού σηµείου «ΙΟΘ» 
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Εικόνα 2.8 ∆ορυφορική άποψη της ευρύτερης περιοχής του πιλοτικού σηµείου «ΙΟΘ» 

 

Εικόνα 2.9 Επιτόπια συνάντηση της οµάδας του Real-t-SO στο πιλοτικό σηµείο «ΙΟΘ» 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

10 

2.4 Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού ∆ικτύου «Ιντέρνι» 

Το Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού δικτύου βρίσκεται πάνω στην «Νέα Παραλία» δίπλα 

στο Ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» (Εικόνα 2.10). Εκεί είναι τοποθετηµένο το κέντρο 

ελέγχου (SCADA) των αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης. Σε 

εκείνο το σηµείο θα πραγµατοποιείται η συλλογή κι η επεξεργασία των δεδοµένων του 

συστήµατος, οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεµβάσεις ηλεκτρολογικού και 

δικτυακού - διαδικτυακού τύπου. 

 

Εικόνα 2.10 Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού ∆ικτύου «Ιντέρνι» 
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3 Περιγραφή παρεµβάσεων 

3.1 Ασύρµατο δίκτυο 

∆εδοµένου ότι θα τοποθετηθούν αισθητήρες και ηλεκτροκίνητα θυροφράγµατα και 

(βλέπε Παράρτηµα V) θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των πιλοτικών 

σηµείων, ένα σηµαντικό κοµµάτι των παρεµβάσεων αποτελεί ο ασύρµατος 

εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί στα πιλοτικά σηµεία και στο «Ιντέρνι»  (Εικόνα 3.1). Τα 

παραπάνω θα περιγραφούν εκτενώς στο Παραδοτέο 5.1. Στο σηµείο αυτό ενδεικτικά 

παρατίθεται το σχεδιάγραµµα της σχεδιαζόµενης δικτυακής επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 3.1 Σχέδιο ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ πιλοτικών σηµείων και «Ιντέρνι» 

3.2 Πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» 

Όπως προαναφέρθηκε, στο σηµείο «Λιµάνι» υπήρχαν έξι ανοίγµατα ΥΠΑ∆. Η ΕΥΑΘ ΑΕ 

έκλεισε τις τέσσερις από τις έξι οπές και δύο απέµειναν ανοιχτές. Στις δύο 

εναποµείνασες οπές τοποθετήθηκαν ειδικά «κλαπέ», των οποίων τη λειτουργία το Real-

t-SO θα αποτιµήσει σε σύγκριση µε τα άλλα δύο πιλοτικά σηµεία. 

Οι εργασίες – παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο πιλοτικό σηµείο Λιµάνι 

είναι οι εξής:  

• Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθµης (Προδιαγραφές: Παράρτηµα Ι) εντός των 

αγωγών των δικτύων πριν και µετά την ΥΠΑ∆. 

• Τοποθέτηση αισθητήρων ελέγχου ανοικτό – κλειστό στα υφιστάµενα κλαπέ. 

• Τοποθέτηση κεραίας επικοινωνίας µε το Interni. 
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Οι τεχνικές εργασίες – παρεµβάσεις θεωρούνται σχετικά απλές και κυρίως 

ηλεκτρολογικής φύσεως, ενώ θα χρειαστούν κάποιες µικρές εργασίες εκσκαφής. Το 

έργο στο σηµείο περιπλέκεται διοικητικά γιατί το σηµείο ανήκει στην δικαιοδοσία του 

Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και θεωρείται ιστορικός παραδοσιακός 

τόπος, οπότε για την οποιαδήποτε παρέµβαση θα χρειαστεί κι η έγκριση της Εφορείας 

Νεοτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας. Για την οργάνωση των παρεµβάσεων σε 

όλα τα επίπεδα (τεχνικά – διοικητικά) δηµιουργήθηκε ο Πίνακας 3.1. Όλη η τεκµηρίωση 

του πίνακα (έγγραφα, σχέδια) παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 

Πίνακας 3.1 Σχεδιασµός κι υλοποίηση παρεµβάσεων στο πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
«ΛΙΜΑΝΙ» 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 ∆ιοικητικές ενέργειες 

1 Επικοινωνία µε ΟΛΘ 

Με ∆/νση Μελετών ΟΛΘ: 
τηλεφωνικά, emails, τελικά 

διαβιβαστικό µε ΑΠ: 
20437/10.12.13 

∆όθηκε προφορικά το ΟΚ, 
αφού συµφώνησε πρώτα 

γραπτά η Εφορεία 
Νεοτέρων Μνηµείων 

2 
Άδεια από Εφορεία 

Νεοτέρων Μνηµείων 

∆ιαβιβαστικό µε ΑΠ: 

20438/09.12.13 

Απαιτήθηκε επιπλέον 
σχέδιο όψης – κάτοψης. 

Απάντηση – έγκριση ΑΠ 
ΕΥΑΘ 3981/06.02.14 

3 
 Άδεια από Υπ. Εµπ. 

Ναυτιλίας 
Από τον ΟΛΘ 

Λόγω της µικρής κλίµακας 
των παρεµβάσεων, µόνο 
προφορική ενηµέρωση 

από ΟΛΘ προς Υπουργείο 
- Λιµενικό 

4 
Αίτηµα για ηλεκτροδότηση 

φρεατίων 

Προς Ηλεκτρολογική 
Υπηρεσία ΟΛΘ αίτηµα µε 
ηλεκτρολογικό σχέδιο 

Πραγµατοποιήθηκε άµεσα 
από ΟΛΘ, όταν 
απαιτήθηκε 

5 
 Αίτηµα εργασιών προς 
∆ιευθύνσεις ΕΥΑΘ 

Προφορικό αίτηµα προς 
∆/νση Αποχέτευσης (∆Α) 

ΕΥΑΘ 

Πραγµατοποιήθηκε άµεσα 
από ∆Α, όταν απαιτήθηκε 

1.2 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

1 
Ηλεκτροδότηση 

αισθητήρων στάθµης 

Ηλεκτρολόγος εξωτερικός 
συνεργάτης – πάροχος 

υπηρεσίας βάσει του µε ΑΠ 
21261/16.12.13 

αιτιολογικού σηµειώµατος   

Στις 18/3/14 

2 
Εγκατάσταση των 

καλωδίων των σηµάτων 
>> Στις 18/3/14 

3 
Εγκατάσταση αισθητήρα 

on – off στα κλαπέ 
>> Στις 23/6/14 

1.3 Λοιπές εργασίες 

1 Εκσκαφές Συνεργείο της ∆Α Στις 18/3/14 

2 Τοποθέτηση κεραίας Ηλεκτρολόγος ΠΥ Στις 19/3/14 
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3.3 Πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» 

Στο συγκεκριµένο σηµείο αποδείχθηκε, λόγω ιδιαιτεροτήτων του φρεατίου ΥΠΑ∆ (όπως 

αναλυτικότερα παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ), ότι απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός 

παρεµβάσεων. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει µία ανακατασκευή του φρεατίου και της 

υπερχείλισης συνολικά. Οπότε το θέµα αυτού του πιλοτικού σηµείου τέθηκε προς 

µελέτη, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ, επιπρόσθετα της τεκµηρίωσης για το 

συγκεκριµένο πιλοτικό σηµείο. Οι εργασίες – παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν 

στο πιλοτικό σηµείο είναι οι εξής: 

• Ανακατασκευή του φρεατίου ΥΠΑ∆. 

• Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθµης εντός των αγωγών των δικτύων πριν και 

µετά την ΥΠΑ∆. 

• Τοποθέτηση 2 θυροφραγµάτων. 

• Τοποθέτηση κεραίας επικοινωνίας µε το «Interni». 

Για όλα τα παραπάνω θα χρειαστεί εκτός του κουτιού πίλαρ της ∆ΕΗ κι ένα ακόµα 

κουτί πίλαρ που θα φιλοξενήσει τον ειδικό υπολογιστή που θα ελέγχει το θυρόφραγµα 

µαζί µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό συλλογής και µεταφοράς δεδοµένων (data logger, 

PLC κτλ). 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.2) παρουσιάζεται η οργάνωση των παρεµβάσεων 

στο συγκεκριµένο πιλοτικό σηµείο. 
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Πίνακας 3.2 Σχεδιασµός κι υλοποίηση παρεµβάσεων στο πιλοτικό σηµείο «Φιλοποίµενος» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
«ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ» 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 ∆ιοικητικές ενέργειες 

1 
Προµήθεια ηλεκτροκίνητου 

θυροφράγµατος 

Αίτηµα προς Τµ. 
Προµηθειών 

συνοδευόµενη από τεχν. 
προδιαγραφές για 
ηλεκτροκίνητο 

θυρόφραγµα µε ΑΠ ΕΥΑΘ 
4410/14.03.13 

Ολοκλήρωση διαδικασίας 
στις 24/9/13 

2 Ηλεκτροδότηση φρεατίων 
Αίτηµα προς ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΠ 
ΕΥΑΘ 5863/08.04.12 

Απάντηση - έγκριση µε ΑΠ 
∆∆Ε∆∆ΗΕ 52289/02.05.13 

3 
Ερώτηµα προς 

Πολεοδοµία (αναίρεση 

προβλήµατος µε ∆Ε∆∆ΗΕ) 

ΑΠ ΕΥΑΘ 5966/09.04.13 
Εγκριτική απάντηση 

Πολεοδοµίας µε ΑΠ ΤΕΑ∆ 

12693/11.04.13 

4 
Αίτηµα πληρωµής 

εγγύησης λογαριασµού 

Αίτηµα προς ∆/νση 
Οικονοµικού ΑΠ ΕΥΑΘ: 

8287/16.05.13 

Έγινε άµεσα από ∆/νση 
Οικονοµικού 

5 
Αίτηµα εργασιών προς 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΕΥΑΘ για κατασκευή pillar 

Αίτηµα προς ∆ΤΕ ΕΥΑΘ, 
ΑΠ: 12261/18.07.13 

Το pillar κατασκευάστηκε 
11/2013. Η ηλεκτροδότηση 

έγινε τον 01/14 

6 

Αίτηµα για χρήση 
υφιστάµενου στύλου 

φωτισµού προς ∆ήµο 
Θεσ/νίκης 

Αίτηµα µε ΑΠ 

ΕΥΑΘ:11006/17.04.14 

Γραπτή έγκριση από τον 
∆ήµο µε το ΑΠ ΕΥΑΘ 

15567/20.06.14 

7 

Αίτηµα εργασιών προς 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΕΥΑΘ για ανακατασκευή 

φρεατίου 

Αίτηµα προς ∆ΤΕ ΕΥΑΘ, ΑΠ 
ΕΥΑΘ 12610/8.5.14 

Ολοκλήρωση εντός 3ου 
τριµήνου 2014 

1.2 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

1 
Ηλεκτροδότηση 

αισθητήρων στάθµης 

Ηλεκτρολόγος εξωτερικός 
συνεργάτης – πάροχος 

υπηρεσίας βάσει του µε ΑΠ 
21261/16.12.13 

αιτιολογικού σηµειώµατος   

Προγραµµατίζεται µαζί µε 
την ανακατασκευή 

2 
Εγκατάσταση των 

καλωδίων των σηµάτων 
>> 

Αναµένεται µαζί µε την 
ανακατασκευή 

1.3 Κατασκευές 

1 Κατασκευή πίλαρ Από εργολαβία της ∆ΤΕ Ολοκληρώθηκε 11/2013 

2 Ανακατασκευή φρεατίων 

Με την ολοκλήρωση 
µελέτης από συνεργάτη κ. 
Ξανθόπουλο – Άµεσα 
προώθηση αιτήµατος 

προς ∆ΤΕ 

Παραδόθηκε η µελέτη στη 
∆/νση ∆ΤΕ 

3 
Κατασκευή βάσης 
δεύτερου κουτιού και 
τοποθέτησή του 

Ηλεκτρολόγος ΠΥ 
Προγραµµατίζεται µαζί µε 

την ανακατασκευή 

4 Τοποθέτηση κεραίας >>   

Προγραµµατίζεται µαζί µε 

την ανακατασκευή και την 
έγκριση από το ∆ήµο 

Θεσ/νίκης 

5 Εργασίες συνδέσεων >> 
Προγραµµατίζεται µαζί µε 

την ανακατασκευή 
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1.4 Εγκατάσταση Θυροφράγµατος 

1 
Παραγγελία - Κατασκευή 

από µειοδότη 

Εντολή δόθηκε από Τµ. 
Προµηθειών µε ΑΠ ΕΥΑΘ 

16380/1.10.13 

Παραδόθηκε στις 
27/02/2014 από Τσάµπος 

ΕΠΕ 

2 Τοποθέτηση Τσάµπος ΕΠΕ 
Προγραµµατίζεται µαζί µε 

την ανακατασκευή 

3 Σύνδεση µε εξοπλισµό Ηλεκτρολόγος ΠΥ 
Προγραµµατίζεται µαζί µε 

την ανακατασκευή 

 

3.4 Πιλοτικό σηµείο «ΙΟΘ» 

Στο συγκεκριµένο σηµείο παρουσιάζεται και το µεγαλύτερο πρόβληµα λόγω της 

έντονης εισροής θαλασσινού νερού στο δίκτυο αποχέτευσης µε αποτέλεσµα να 

δυσκολεύεται η επεξεργασία του από την ΕΕΛΘ. Το υφιστάµενο «κλαπέ», το οποίο είναι 

διαβρωµένο λόγω ηλικίας και συνθηκών περιβάλλοντος, πρόκειται να αντικατασταθεί 

και στη θέση του να τοποθετηθεί ένα ηλεκτροκίνητο θυρόφραγµα, το οποίο θα 

ανοιγοκλείνει αυτόµατα µέσω λογισµικού που θα αναπτυχθεί από το πρόγραµµα. Οι 

παρεµβάσεις που κρίθηκε ότι απαιτούνται για την τοποθέτηση του θυροφράγµατος, 

σε σχέση µε το φρεάτιο της Φιλοποίµενος, είναι σαφώς πιο περιορισµένες. 

Συγκεκριµένα θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

• Τοποθέτηση αισθητηρίων στάθµης εντός των αγωγών των δικτύων πριν και 

µετά την ΥΠΑ∆. 

• Τοποθέτηση θυροφράγµατος. 

• Τοποθέτηση κεραίας επικοινωνίας µε το «Interni». 

Οµοίως µε «Φιλοποίµενος» θα απαιτηθεί δεύτερο κουτί τύπου πίλαρ. Επίσης για το 

συγκεκριµένο σηµείο είναι χαρακτηριστικό ότι, επειδή η ∆ΕΗ δεν ήθελε να «εισέλθει» µε 

έργο δικό της εντός των πάρκων της παραλιακής ζώνης (ευρύτερη περιοχή ΙΟΘ), 

ζήτησε να τοποθετηθεί το πίλαρ µε το µετρητή της στο πεζοδρόµιο της παραλιακής 

λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι προέκυψε ότι από την ΕΥΑΘ οι συνδέσεις µε το 

φρεάτιο θα γίνουν από το σηµείο εκείνο. Η παρέµβαση αυτή περιλάµβανε εργασίες 

εκσκαφής και µεγάλες διαδροµές καλωδιώσεων. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3.3) 

φαίνεται η οργάνωση των παρεµβάσεων στο συγκεκριµένο πιλοτικό σηµείο. Η 

τεκµηρίωση των επεµβάσεων (σχέδια - σκαριφήµατα, έγγραφα) παρατίθενται στο  
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Πίνακας 3.3 Σχεδιασµός κι υλοποίηση παρεµβάσεων στο πιλοτικό σηµείο «ΙΟΘ» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΙΟΘ» ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1 ∆ιοικητικές ενέργειες 

1 
Προµήθεια ηλεκτροκίνητου 

θυροφράγµατος 

Αίτηµα προς Τµ. 

Προµηθειών 
συνοδευόµενη από τεχν. 

προδιαγραφές για 
ηλεκτροκίνητο 

θυρόφραγµα ΑΠ ΕΥΑΘ 
4410/14.03.13 

Ολοκλήρωση διαδικασίας 
στις 24/9/13 

2 Ηλεκτροδότηση φρεατίων 
Αίτηµα προς ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΠ 
ΕΥΑΘ 5863/08.04.12 

Απάντηση - έγκριση µε ΑΠ 
∆∆Ε∆∆ΗΕ 52288/02.05.13 

3 
Ερώτηµα προς 

Πολεοδοµία (αναίρεση 
προβλήµατος µε ∆Ε∆∆ΗΕ) 

ΑΠ ΕΥΑΘ 5966/09.04.13 

Εγκριτική απάντηση 

Πολεοδοµίας µε ΑΠ ΤΕΑ∆ 
12693/11.04.13 

4 
Αίτηµα πληρωµής 

εγγύησης λογαριασµού 

Αίτηµα προς ∆/νση 
Οικονοµικού ΑΠ ΕΥΑΘ: 

8287/16.05.13 

Έγινε άµεσα από ∆/νση 
Οικονοµικού 

5 
Αίτηµα εργασιών προς 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 
ΕΥΑΘ για κατασκευή pillar 

Αίτηµα προς ∆ΤΕ ΕΥΑΘ, 
ΑΠ: 12261/18.07.13 

Το pillar κατασκευάστηκε 
11/2013. Η ηλεκτροδότηση 

έγινε τον 01/14 

6 

Προφορικό αίτηµα για 

τοποθέτηση δεύτερου pillar 
και κεραίας εντός περιοχής 

ΙΟΘ  

Προώθηση αιτήµατος - 

συνεννοήσεις µε 
υπεύθυνους ΙΟΘ 

Αποδοχή αιτήµατος 

7 
 Αίτηµα εργασιών προς 

∆ιευθύνσεις ΕΥΑΘ 

Προφορικό αίτηµα προς 
∆/νση Αποχέτευσης (∆Α) 

ΕΥΑΘ 

Πραγµατοποιήθηκε άµεσα 

από ∆Α, όταν απαιτήθηκε.  

1.2 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

1 

Εγκατάσταση των 
καλωδίων – σύνδεση πίλαρ 
∆ΕΗ µε φρεάτιο και δεύτερο 

πίλαρ   

Ηλεκτρολόγος ΠΥ 
Άρχισε σταδιακά από 
02/14, αναµένεται 

ολοκλήρωση εντός 05/14 

2 
Ηλεκτροδότηση 

αισθητήρων στάθµης 
>> >> 

3 Τοποθέτηση κεραίας >>   Έγινε 13.03.14 

4 Εργασίες συνδέσεων >> 
Αναµένεται ολοκλήρωση 

εντός 07/14 

1.3 Κατασκευές 

1 Κατασκευή πίλαρ ∆ΕΗ Από εργολαβία της ∆ΤΕ Ολοκληρώθηκε 11/2013 

2 

Κατασκευή βάσης και 

τοποθέτηση στύλου 
φωτισµού – κεραίας 

επικοινωνίας µε “Interni” 

Ηλεκτρολόγος ΠΥ 
Έγινε στις 27.02.14 και 

13.03.14 

3 
Κατασκευή βάσης 
δεύτερου κουτιού 

>> Έγινε στις 13.03.14 

1.4 Εγκατάσταση Θυροφράγµατος 

1 
Παραγγελία - Κατασκευή 

από µειοδότη 

Εντολή δόθηκε από Τµ. 
Προµηθειών µε ΑΠ ΕΥΑΘ 

16380/1.10.13 

Παραδόθηκε στις 
27/02/2014 από Τσάµπος 

ΕΠΕ 

2 Τοποθέτηση Τσάµπος ΕΠΕ Προγραµµατίζεται 
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3 Σύνδεση µε εξοπλισµό 

Ηλεκτρολόγος εξωτερικός 
συνεργάτης – πάροχος 

υπηρεσίας βάσει του µε ΑΠ 
21261/16.12.13 

Προγραµµατίζεται µαζί µε 
την τοποθέτηση 

3.5 «Interniι» 

Στο Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού ∆ικτύου θα βρίσκεται η βάση δεδοµένων του 

συστήµατος, εκεί θα γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία όλων των δεδοµένων και η 

αµφίδροµη επικοινωνία µε τα πιλοτικά σηµεία. Οι παρεµβάσεις δεν είναι υδραυλικού 

χαρακτήρα, εντούτοις είναι σηµαντικές και αφορούν: 

• Την εγκατάσταση δύο Η/Υ για έλεγχο και κεντρική λειτουργία του συστήµατος 

επικοινωνιών, συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων. 

• Την εγκατάσταση µιας κεραίας που λαµβάνει – «συγκεντρώνει» τα σήµατα από 

τα πιλοτικά σηµεία.  

• Την εγκατάσταση διαδικτυακής σύνδεσης ADSL, ειδικά για το Real–t–SO. 

• Παρεµβάσεις στο χώρο ώστε να µπορεί να υποδεχθεί τον επιπλέον εξοπλισµό 

και τις οθόνες παρακολούθησης του  Real–t–SO.  

•  Την εγκατάσταση ενός µετεωρολογικού σταθµού (Παράρτηµα IV) . 

3.6 Σέιχ-Σου/40 Εκκλησιές 

Στη δεξαµενή Ευαγγελίστριας (Σέιχ-Σου-40 Εκκλησιές) της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα 

πραγµατοποιηθεί εγκατάσταση δεύτερου µετεωρολογικού σταθµού, ώστε να υπάρχει 

συνεχώς εικόνα και από τα ψηλότερα σηµεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ο 

σταθµός αυτός επικοινωνεί τηλεµετρικά µε το κέντρο ελέγχου στο «Interni».  
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4 Ακρωνύµια 

Real-t-SO 

ΕΡΓΟ “11ΣΥΝ_9_184 - Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε 

πραγµατικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήµατος 

αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις” 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσ/νίκης 

ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

KAA Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

ΟΛΘ Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης 

ΥΠΑ∆ Υπερχειλίσεις παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου 

SCADA Supervisory control and data acquisition 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

19 

5 Παράρτηµα 

5.1 Παράρτηµα Ι 

Στο πιλοτικό σηµείο «Λιµάνι», όπως και στα άλλα δύο πιλοτικά σηµεία, θα 

εγκατασταθούν µέσα στα φρεάτια ελέγχου αισθητήρες στάθµης υγρών µε υπερήχους 

(Εικόνα 5.1, Εικόνα 5.2, Εικόνα 5.3).  

 

Εικόνα 5.1 Οριζοντιογραφία/τοµές διατάξεως αγωγών/υπερχειλίσεων στο «Λιµάνι 
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Εικόνα 5.2 Οριζοντιογραφία/τοµές διατάξεως αγωγών/υπερχειλίσεων στο «Λιµάνι 

 

Εικόνα 5.3 Αισθητήρας στάθµης υπερήχων 
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5.2 Παράρτηµα ΙΙ 

5.2.1 Φρεάτιο Φιλοποίµενος - Τεχνική περιγραφή 

5.2.1.1 Εισαγωγή 

Το σηµείο «Φιλοποίµενος» πρόκειται για την κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης, στο 

οποίο επιτυγχάνεται διαχωρισµός της παροχής που προωθείται προς το βιολογικό 

καθαρισµό από την υπερβάλλουσα παροχή, η οποία υπερχειλίζει προς τη θάλασσα, 

αφού έχει υποστεί ικανοποιητική αραίωση (Εικόνα 5.4). 

 

Εικόνα 5.4 Θέση του φρεατίου Φιλοποίµενος επί του υφισταµένου αγωγού Φ1000 

5.2.1.2 Υφιστάµενη κατάσταση 

Στην υπόψη θέση βρίσκεται σήµερα επί του οδού Φιλοποίµενος ορθογωνικό φρεάτιο 

εκτροπής των λυµάτων προς το παρακείµενο αντλιοστάσιο λυµάτων. Το σηµερινό 

φρεάτιο, το οποίο συλλέγει τόσο τα ακάθαρτα όσο και τα όµβρια, έχει κατασκευασθεί 

επί προϋπάρχοντος αγωγού Φ1000 µε κλίση περίπου 0,50%, ο οποίος αποχετεύει το 

ανάντη δίκτυο. 
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Παλαιότερα ο αγωγός οδηγούσε λύµατα και όµβρια στη θάλασσα. Μετά τη θέση της 

ΕΕΛΘ σε λειτουργία, κατασκευάστηκε το υφιστάµενο φρεάτιο. Συγκεκριµένα 

κατασκευάστηκε εγκάρσιο τοιχίο υπερχείλισης µε ύψος περίπου 23cm εντός του 

αγωγού Φ1000 (δηλαδή σε απόλυτο υψόµετρο περίπου +0,10m) και αγωγός Φ250, 

κάθετα προς την κύρια κατεύθυνση της ροής, ο οποίος εκτρέπει τα λύµατα προς το 

παρακείµενο αντλιοστάσιο Β2, από όπου οδηγούνται µέσω του Κεντρικού 

Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) προς την ΕΕΛΘ.  

Σε συνθήκες ξηρού καιρού η παροχή λυµάτων οδηγείται προς την ΕΕΛΘ. Αντιθέτως, 

κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ο αγωγός δέχεται εισροές οµβρίων από τη λεκάνη 

που εµφανίζεται στην Εικόνα 5.5  και η στάθµη ανεβαίνει. Όταν η στάθµη υπερβαίνει τη 

στάθµη του τοιχίου, τότε η υπερβάλλουσα παροχή εκτρέπεται προς τη θάλασσα. 

Σηµειώνεται ότι οι Περιβαλλοντικοί Όροι επιβάλλουν την εκτροπή λυµάτων προς τον 

φυσικό αποδέκτη, εφόσον έχει επιτευχθεί αραίωση της παροχής κατά το πενταπλάσιο. 

Κατά τη σηµερινή λειτουργία του φρεατίου αντιµετωπίζονται δύο προβλήµατα: 

• Η δυναµικότητα του αγωγού Φ250, ο οποίος οδηγεί προς το γειτονικό 

αντλιοστάσιο, υπερβαίνει την παροχή, η οποία αντιστοιχεί στην πενταπλάσια 

παροχή ξηρού καιρού, δηλαδή σε πενταπλή αραίωση. Οδηγείται εποµένως 

προς την εγκατάσταση πολύ µεγάλη ποσότητα αραιωµένων λυµάτων, η οποία 

θα οδηγήσει σε υπερχείλιση σε άλλη θέση κατάντη. 

• Η στέψη του τοιχίου υπερχείλισης είναι χαµηλή, έτσι ώστε συχνά να 

παρατηρείται αντίστροφη ροή, δηλαδή σε περιόδους υψηλής στάθµης της 

θάλασσας η στάθµη στο φρεάτιο να υπερβαίνει τη στέψη του τοιχίου και να 

εισέρχεται θαλασσινό νερό στο δίκτυο. 

Σηµειώνεται, ότι η στάθµη υπερχείλισης δεν µπορεί να υψωθεί περαιτέρω, χωρίς να 

υπάρχει κίνδυνος πληµµύρας στις ανάντη περιοχές. 

Συνοψίζοντας, στη θέση του υπόψη φρεατίου αντιµετωπίζεται πρόβληµα εισροής 

θαλασσινού νερού και ταυτόχρονα ασαφούς διαχωρισµού του ποσοστού των 

αραιωµένων λυµάτων, τα οποία θα έπρεπε να εκτονωθούν προς τον αποδέκτη. 
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Εικόνα 5.5 Λεκάνη συρροής στο φρεάτιο Φιλοποίµενος (σε πράσινο περίγραµµα) 

5.2.1.3 Εκτίµηση υδραυλικών συνθηκών 

Η παροχή ξηρού καιρού (λυµάτων) υπολογίζεται για λεκάνη 5,83hα µε µέση 

πυκνότητα πληθυσµού 700PE/ha άρα Π=4.081I.Π.. Για παραγωγή αποβλήτων 

150l/d/κατ προκύπτει µέση ηµερήσια παροχή 7l/s και µέγιστη στιγµιαία παροχή 12l/s. 

Θεωρείται προσαύξηση 50% λόγω παρασιτικών εισροών (εισροές από υπόγειο 

υδροφορέα κτλ.) και προκύπτει µέγιστη παροχή 18l/s. ∆εδοµένου ότι η περιοχή είναι 

ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένη, ο καθορισµός των ορίων της λεκάνης απορροής δεν 

µπορεί να είναι απόλυτα ακριβής.  
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Η παροχή οµβρίων µε περίοδο επαναφοράς δεκαετίας υπολογίζεται τελικώς σε 

1.108l/s. 

Ο αγωγός εισόδου είναι Φ1000 µε κλίση περίπου 2% για το µεγαλύτερο µέρος εκτός 

των τελευταίων 3m πριν το φρεάτιο εκτροπής, όπου η κλίση προκύπτει 6,36%. Η 

υδραυλική συµπεριφορά καθορίζεται από το ανάντη τµήµα του αγωγού, ενώ το 

τελευταίο τµήµα µπορεί να αγνοηθεί. Η παροχετευτικότητα του αγωγού υπολογίζεται 

σε πλήρωση µε GMS και τραχύτητα 1,5mm ίση µε 3.332l/s µε ταχύτητα ροής 4,24m/s. 

Σε συνθήκες ξηρού καιρού, η στάθµη θα κυµαίνεται σε πληρότητα 3 έως 4%, δηλαδή 

30 - 40mm. Για συνθήκες παροχής πενταπλάσιας αραίωσης, δηλαδή 5x18=90l/s 

προκύπτει στην είσοδο του φρεατίου στάθµη 35 - 45mm. 

Σε συνθήκες διαστασιολόγησης υγρού καιρού προκύπτει αξιοποίηση της 

δυναµικότητας του αγωγού κατά 1.108/3.332=33% και η στάθµη διαµορφώνεται για 

συνθήκες ελεύθερης ροής περίπου στο 40% της διατοµής, δηλαδή σε περίπου 

400mm.  

Πρέπει όµως να σηµειωθεί, ότι ο καθορισµός των ορίων της λεκάνης απορροής είναι 

ακόµα δυσχερέστερος κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Ο αγωγός επί της οδού 

Φιλοποίµενος τροφοδοτείται ανάντη από αγωγό Φ800 επί της οδού Σαρανταπόρου. 

Στο ύψος της οδού Βελισσαρίου, η ανάντη ροή εκτρέπεται προς το αποχετευτικό 

δίκτυο. ∆εν µπορεί όµως να αποκλεισθεί, ότι τµήµα της παροχής οµβρίων διασχίζει την 

οδό Βελισσαρίου και επιβαρύνει τον αγωγό που καταλήγει στο φρεάτιο Φιλοποίµενος. 

Πράγµατι κατά καιρούς έχει παρατηρηθεί στάθµη στο φρεάτιο, η οποία υπερβαίνει την 

θεωρητικά αναµενόµενη µε βάση τον καθορισµό των ορίων της περιοχής. 

Ο αγωγός υπερχείλισης που καταλήγει στη θάλασσα είναι Φ1000 µε κλίση 0,50%. Το 

υψόµετρο πυθµένα στο σηµείο εκροής στη θάλασσα βρίσκεται στο -1,00. Σηµειώνεται, 

ότι η ροή δεν είναι ανεµπόδιστη, αφού ο αγωγός είναι µέχρι ενός σηµείου πλήρης µε 

θάλασσα. 

Ο αγωγός εκτροπής είναι Φ250 για µήκος 12m µε κλίση I=1% και καταλήγει σε αγωγό 

Φ400, ο οποίος µετά από µήκος l=187m µε κλίση I=0.50% καταλήγει στο αντλιοστάσιο 

Β2. Ο αγωγός Φ250 έχει σε πλήρωση µέγιστη παροχετευτικότητα 18,9l/s, δηλαδή 

καλύπτει την ηµερήσια παροχή αιχµής, ενώ σε περίπτωση βροχόπτωσης η στάθµη 

στο φρεάτιο ανέρχεται και η ροή αυξάνεται. Ο αγωγός εκτροπής διαµορφώνει 

εποµένως τη στάθµη στο φρεάτιο. 
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5.2.1.4 Περιγραφή των κατασκευαστικών εργασιών 

Για το έλεγχο του διαχωρισµού της υπερβάλλουσας παροχής κατασκευάζεται υπόγειο 

φρεάτιο  από οπλισµένο σκυρόδεµα ορθογωνικής κάτοψης συνολικών διαστάσεων 

3,50x3,30m και βάθους περίπου 3m, σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα Σχέδια 1 έως 3 

(Εικόνα 5.6, Εικόνα 5.7, Εικόνα 5.8).  Το φρεάτιο είναι εξοπλισµένο µε δύο ηλεκτροκίνητα 

θυροφράγµατα (βλέπε Παράρτηµα V).  

Της κατασκευής του φρεατίου θα προηγηθεί η κατασκευή νέου παρακαµπτήριου 

αγωγού PVC250, µήκους περίπου 15m, ο οποίος θα συνδέει το ανάντη φρεάτιο µε τον 

αγωγό που οδηγεί τα λύµατα προς το κατάντη αντλιοστάσιο, όπως παρουσιάζεται 

στην οριζοντιογραφία. Ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία προκειµένου να επιτευχθεί η 

παράκαµψη και η ανακατασκευή του φρεατίου. Θα αποµονωθεί ο αγωγός Φ1000 

από την πλευρά της θάλασσας προκειµένου να αποφευχθεί η είσοδος θαλασσινού 

νερού στο σκάµµα. Μετά το πέρας των εργασιών, η λειτουργία του αγωγού θα 

αποκατασταθεί. 

Το υφιστάµενο φρεάτιο θα κατεδαφισθεί. Τα δε προϊόντα κατεδάφισης θα 

µεταφερθούν και θα διατεθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Κάτω από την 

κατασκευή θα προβλεφθεί στρώση εξυγίανσης πάχους 0,60m από κατάλληλο υλικό 

(αµµοχάλικο ή κροκάλα). Θα απαιτηθούν αντλήσεις για τον έλεγχο του υπόγειου 

υδροφορέα. Οι παρειές της εκσκαφής θα αντιστηριχτούν κατάλληλα. Το δοµικό µέρος 

του αντλιοστασίου θα κατασκευασθεί στη θέση του υφιστάµενου από οπλισµένο 

σκυρόδεµα C30/37 µε ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 350kg/m3 και θα τηρηθεί 

ελάχιστη επικάλυψη του οπλισµού 4,5mm. Κατά τη σκυροδέτηση θα προστίθεται 

στεγανωτικό µάζας. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί στεγανωτική µεµβράνη πάχους π.χ. 

1,5mm, η οποία θα καλύπτει τον πυθµένα και τις πλευρικές εξωτερικές πλευρές του 

αντλιοστασίου. Αν απαιτηθεί θα κατασκευαστεί οπτοπλινθοδοµή, η οποία θα 

προστατεύει την µεµβράνη στις πλευρικές επιφάνειες κατά την επίχωση. 

Στην εσωτερική επιφάνεια του φρεατίου θα εφαρµοσθεί τσιµεντοκονία δύο στρώσεων. 

Θα κατασκευασθεί εγκάρσιο τοιχίο µικρού ύψους για την εκτροπή της παροχής ξηρού 

καιρού. Στη στέψη του τοιχίου θα τοποθετηθεί µεταλλικό έλασµα, π.χ. AISI 304e=3mm 

και πλάτους 100mm. Στα σηµεία συναρµογής του τσιµεντοσωλήνα Φ1000 µε τα τοιχία 

του νέου φρεατίου ο υφιστάµενος αγωγός θα εγκιβωτισθεί σε σκυρόδεµα µε σκοπό 

την πλήρη στεγανοποίηση της σύνδεσης. Στο σηµείο σύνδεσης του αγωγού PVC µε 

το νέο τοιχίο θα χρησιµοποιηθεί υδατοδιογκούµενο κορδόνι µε σκοπό τη 
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στεγανοποίηση. Μετά το πέρας της κατασκευής ο αγωγός θα συνδεθεί στον 

υφιστάµενο αγωγό PVC250.  

Το φρεάτιο χωρίζεται σε δύο διαµερίσµατα. Στο πρώτο διαµέρισµα εισέρχεται η παροχή 

και εκτρέπεται προς τα ανατολικά. Από το δεύτερο διαµέρισµα ξεκινάει ο αγωγός 

διάθεσης προς τη θάλασσα. Στο δεύτερο αυτό διαµέρισµα υπάρχει µόνιµα στάθµη 

θαλασσινού νερού. Τα δύο διαµερίσµατα αποµονώνονται από εγκάρσιο τοιχίο. Επί 

του τοιχίου είναι διαµορφωµένη οπή και είναι εγκατεστηµένο επιτοίχιο ηλεκτροκίνητο 

θυρόφραγµα διαστάσεων 750x750mm. Το θυρόφραγµα αυτό αποµονώνει τον 

αγωγό προς τη θάλασσα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισροή θαλασσινού ύδατος σε 

περιόδους υψηλής στάθµης της θάλασσας. Το θυρόφραγµα διατηρείται κανονικά σε 

κλειστή θέση, ενώ ανοίγει µετά από σχετική εντολή, όταν απαιτηθεί η διοχέτευση 

υπερβάλλουσας παροχής προς τη θάλασσα. 

Στο επάνω µέρος του τοιχίου έχουν διαµορφωθεί δύο ορθογωνικές οπές έκτακτης 

υπερχείλισης, έτσι ώστε το νερό να βρίσκει διέξοδο προς τη θάλασσα, πριν 

σηµειωθούν πληµµύρες ανάντη. 

Ένα δεύτερο ηλεκτροκίνητο θυρόφραγµα ελέγχει την παροχή προς τον αγωγό Φ250. 

Κατά τη σκυροδέτηση θα εγκιβωτισθούν και θα ευθυγραµµισθούν τα απαραίτητα 

στοιχεία στήριξης του θυροφράγµατος, το οποίο αποτελεί προµήθεια της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 

Εγκαθίσταται από ένας µετρητής στάθµης τύπου υπερήχων σε κάθε θάλαµο του 

φρεατίου. Επίσης δηµιουργούνται εγκοπές στον πυθµένα του αγωγού για την 

προσωρινή τοποθέτηση µεταλλικού υπερχειλιστή τύπου V µε µετρονόµο για τη 

µέτρηση της παροχής. 

Τοποθετούνται δύο χυτοσιδηρά καλύµµατα Φ800 και ένα ορθογωνικό κάλυµµα 

διαστάσεων 1,25x0,40cm σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. Θα προβλεφθούν οι 

οπές για διέλευση καλωδίων, όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο. Η περιοχή 

εκσκαφής θα επιχωθεί και θα συµπυκνωθεί και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες 

αποκατάστασης οδοστρώµατος, κρασπεδόρειθρων και πεζοδροµίων. Τον Ανάδοχο 

θα επιβαρύνει το κόστος κυκλοφοριακής σήµανσης και εξασφάλισης του εργοταξίου.
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Εικόνα 5.6 Σχέδιο 3 - Οπλισµός φρεατίου Φιλοποίµενος 
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Εικόνα 5.7 Σχέδιο 2 - Η/Μ φρεατίου Φιλοποίµενος, κάτοψη οροφής, οριζόντια τοµή Α-Α, τοµή 1-1, 2-2 
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Εικόνα 5.8 Σχέδιο 1 - Αρχιτεκτονικά φρεατίου Φιλοποίµενος, κάτοψη οροφής, οριζόντια τοµή Α-Α, τοµή 1-1,2-2, 3-3 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

37 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

38 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

39 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

40 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

41 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

42 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

43 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

44 

 

 



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.2 

 

45 

5.3 Παράρτηµα ΙΙΙ 

Η τεκµηρίωση του σχεδιασµού των παρεµβάσεων για το πιλοτικό σηµείο ΙΟΘ σε 

µεγάλο βαθµό καλύπτονται από την τεκµηρίωση των δύο προηγούµενων πιλοτικών 

σηµείων (Εικόνα 5.9). 

 

Εικόνα 5.9 Σχέδιο προτεινόµενης τοποθέτησης αισθητήρων στάθµης στο πιλοτικό σηµείο ΙΟΘ 
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5.4 Παράρτηµα ΙV 

5.4.1  «Ιντερνι» 

Στο κέντρο ελέγχου των αντλιοστασίων λυµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της παραλιακής 

ζώνης (“Interni”) εγκαταστάθηκε το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Real-t-SO και 

ένας  µετεωρολογικός σταθµός (Εικόνα 5.10). Ο σταθµός αυτός θα παρέχει στοιχεία 

που θα επιτρέπουν την δηµιουργία εικόνας για τις µετεωρολογικές συνθήκες όσον 

αφορά την χαµηλή ζώνη της Θεσσαλονίκης και οι προδιαγραφές του φαίνονται στο 

έγγραφο παρακάτω. 

 

Εικόνα 5.10 Μετεωρολογικός Σταθµός «Interni» 
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5.4.2 ∆εξαµενή 40 Εκκλησιών 

Στην ∆εξαµενή των 40 Εκκλησιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. εγκαταστάθηκε ο δεύτερος 

µετεωρολογικός σταθµός µε τηλεµετρική λειτουργία (Εικόνα 5.11). Ο σταθµός αυτός 

που θα παρέχει στοιχεία που θα επιτρέπουν την δηµιουργία εικόνας για τις 

µετεωρολογικές συνθήκες όσον αφορά την υψηλή ζώνη της Θεσσαλονίκης, εκεί που 

αρχίζει το δάσος του Σεϊχ Σου. 

 

Εικόνα 5.11 Μετεωρολογικός Σταθµός «∆εξαµενή 40 Εκκλησιών» 
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5.5 Παράρτηµα V 

Λοιπές προδιαγραφές σχετικές µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση του Real-t-SO. 
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