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1 Σύντομο ιστορικό εργασιών 

εγκατάστασης του Real-t-SO 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του έργου Real-t-SO, ήτοι τη μείωση των 

υπερχειλίσεων στον αποδέκτη και την αποφυγή των εισροών θαλασσινού νερού στο 

δίκτυο αποχέτευσης, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις που περιλάμβαναν την τοποθέτηση 

αισθητηρίων στάθμης λυμάτων και στάθμης θάλασσας και αυτομάτως ελεγχόμενων 

θυροφραγμάτων στα τρία πιλοτικά σημεία που έχουν επιλεχθεί και βρίσκονται στην 

παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης και αντιπροσωπεύουν διαφορετικές καταστάσεις 

πιθανών υπερχειλίσεων του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης. Τεχνικές 

λεπτομέρειες του σχεδιασμού των παρεμβάσεων αυτών έχουν ήδη παρουσιαστεί στο 

Παραδοτέο 2.2.  

Τα τρία πιλοτικά σημεία του Real-t-SO είναι: 

1. Σε φρεάτιο που βρίσκεται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης [Θέση 1]. 

2. Σε φρεάτιο που βρίσκεται στην oδό Φιλοποίμενος, απέναντι από το ξενοδοχείο 

Μακεδονία Palace [Θέση 2]. 

3. Σε φρεάτιο που βρίσκεται στη Νέα Παραλία, κοντά στις εγκαταστάσεις του 

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου (στην προέκταση της oδού Κοσμά Αιτωλού) [Θέση 3]. 

Επιπλέον των επεμβάσεων στα τρία πιλοτικά σημεία του παντορροϊκού αποχετευτικού 

δικτύου, κρίθηκε απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος και έγιναν επεμβάσεις 

– εγκαταστάσεις εξοπλισμού και σε άλλα τρία σημεία: 

1. Στο Κέντρο Ελέγχου Αποχετευτικού Δικτύου (ΚΕΑΔ) επί της Νέας Παραλίας, 

αναφερόμενο ως «Interni» [Θέση 4]. 

2. Στην οροφή της Δεξαμενής (Δ/Ξ) πόσιμου νερού του συνοικισμού 40 Εκκλησιές 

στα βόρεια του αστικού ιστού του κέντρου της Θεσσαλονίκης [Θέση 5]. 

3. Στην οροφή του κτιρίου της ΕΥΑΘ επί τις οδού Τσιμισκή στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης [Θέση 6]. 



Real-t-SO / ΕΕ6 - Π6.1 

4 

Στην Εικόνα 1.1 απεικονίζονται τα προαναφερόμενα σημεία επέμβασης στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, για να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων 

εργασιών εγκατάστασης του Real-t-SO που ολοκληρώθηκαν, αρχικά αρκεί να 

αποκτήσει κανείς μία ιδέα του σχεδίου λειτουργίας του συστήματος, που δίνεται στην 

Εικόνα 1.2. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες σε 

κάθε σημείο, καθώς παρουσιάζεται και πλούσιο φωτογραφικό υλικό των επεμβάσεων 

και των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος. Τέλος, στο Παράρτημα, 

παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων από τα αισθητήρια που 

εγκαταστάθηκαν στην παρούσα ΕΕ.  
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Εικόνα 1.1 Ta έξι σημεία επέμβασης για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος Real-t-SO στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 1.2 Σχεδιάγραμμα λειτουργίας του συστήματος Real-t-SO 
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2 Λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Θέση 1 

Στη Θέση 1 (Εικόνα 2.1 - Εικόνα 2.2) υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ηλεκτρολογικές 

εργασίες για να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός: 

 Ηλεκτροδότηση φρεατίου από παροχή ρεύματος που υποδείχθηκε από τον 

Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).  

 Σύνδεση με το ρεύμα αισθητήρων στάθμης εντός του φρεατίου.  

 Μεταφορά των σημάτων των αισθητήρων σε data logger, το οποίο 

εγκαταστάθηκε σε παρακείμενο σημείο μέσα σε κουτί τύπου πίλαρ.  

 Από το πίλαρ τα σήματα προωθούνται με κατευθυντική κεραία, η οποία 

τοποθετήθηκε σε στέγη παρακείμενου κτηρίου, προς το κέντρο ελέγχου 

αποχετευτικού δικτύου Interni.  

 Στο πίλαρ τοποθετήθηκε για την υποστήριξη του συστήματος τροφοδοτικό 

αδιάλειπτης λειτουργίας (ups), προγραμματιζόμενο πολύμπριζο καθώς και 

γείωση, η οποία συνδέεται και με την κεραία. 

 Το πίλαρ είναι στεγανό ειδικών προδιαγραφών για παραθαλάσσια τοποθέτηση 

και τοποθετήθηκε σε κατάλληλη τσιμεντένια βάση.  

Αναλυτικότερα, οι εργασίες της εγκατάστασης στη Θέση 1 περιλάμβαναν τα εξής: 

1. Αρχικά μετά από αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Εφορίας Νεοτέρων 

Μνημείων με αρ./πρωτ: 20438/09.12.13. για την υπόδειξη του σημείου που θα 

τοποθετηθεί το πίλαρ και απάντηση της με αρ./πρωτ: 3922/06.02.14, εγκρίθηκε 

θέση που βρίσκεται μπροστά από το παλιό αντλιοστάσιο αποχέτευσης.  

2. Στη συνέχεια, και πιο συγκεκριμένα στις 19/02/2014, ύστερα από γραπτό αίτημα 

της ΕΥΑΘ ΑΕ, δόθηκε προφορική έγκριση από την τεχνική υπηρεσία του ΟΛΘ 

για να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

3. Στις 18/03/2014 οι ηλεκτρολόγοι του ΟΛΘ τοποθέτησαν το μετρητή 

κατανάλωσης ρεύματος του εξοπλισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ στο σημείο 

ηλεκτροδότησης που υποδείχθηκε από τον Οργανισμό. 
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4. Την ίδια μέρα ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής από τη θέση του πίλαρ προς το 

φρεάτιο τοποθέτησης του αισθητήρα στάθμης λυμάτων και το σπάσιμο του 

πλακόστρωτου από το ηλεκτρολογικό φρεάτιο μέχρι το φρεάτιο της θάλασσας 

για την τοποθέτηση του  δεύτερου αισθητήρα. 

5. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα καλώδια μέσω των ηλεκτρολογικών φρεατίων 

του ΟΛΘ και συνδέθηκαν οι αισθητήρες στάθμης. 

6. Έπειτα τοποθετήθηκε και συνδέθηκε το πίλαρ στην εγκεκριμένη θέση. 

7. Τέλος, στις 20/03/2014 στερεώθηκε η κεραία σε υπάρχοντα στύλο και 

συνδέθηκε με το πίλαρ. 

 

Εικόνα 2.1 Σημείο επέμβασης στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 2.2 Σκαρίφημα του δικτύου αποχέτευσης στη Θέση 1 

Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 

1.  

Πίνακας 2.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 1 

  
Τοποθέτηση Πίλαρ στο εγκεκριμένο 

σημείο 

Τοποθέτηση μετρητή παροχής ρεύματος 

από συνεργείο του ΟΛΘ 
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Μετρητής παροχής ρεύματος 
Όδευση καλωδίου προς φρεάτιο 

λυμάτων 

  
Όδευση καλωδίων προς φρεάτιο 

θάλασσας 
Αισθητήρας στάθμης λυμάτων 

  
Αισθητήρας στάθμης θάλασσας Όδευση καλωδίων προς το πίλαρ 

  

Τοποθέτηση καλωδίων ρεύματος 

Ηλεκτρολογικό φρεάτιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την όδευση των 

καλωδίων από το σημείο 

ηλεκτροδότησης προς το φρεάτιο 

λυμάτων 
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Πίλαρ Το ασύρματο-κεραία 

 

Στο Παράρτημα 8.1 επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα τμήμα των δεδομένων των μετρήσεων 

του καταγραφικού του Real-t-SO στη Θέση 1.  
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3 Οδός Φιλοποίμενος - Θέση 2 

Στη Θέση 2 (Εικόνα 3.1 - Εικόνα 3.2) υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ηλεκτρολογικές 

εργασίες για να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός: 

 Ηλεκτροδότηση φρεατίου από υφιστάμενο πίλαρ συνδεδεμένο με το δίκτυο της 

ΔΕΗ.  

 Εντός του φρεατίου ηλεκτροδοτήθηκαν υπόγεια δύο κινητήρες 

ηλεκτροκινούμενων θυροφραγμάτων και τρεις αισθητήρες στάθμης.  

 Τα σήματα των αισθητήρων μεταφέρονται σε καταγραφικό (data logger). 

Ειδικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) συνδέθηκε και σε συνεργασία με 

προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) ελέγχει τη λειτουργία του 

θυροφράγματος. Για την υποστήριξη του συστήματος εγκαταστάθηκε μονάδα 

αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups) καθώς και προγραμματιζόμενο 

πολύμπριζο. 

 Ο ειδικός Η/Υ, το ups και το data logger τοποθετήθηκαν σε δεύτερο κουτί τύπου 

πίλαρ (όχι στο υφιστάμενο που έχει συνδεθεί η ΔΕΗ) σε κατάλληλη τσιμεντένια 

βάση. Από το δεύτερο πίλαρ τα σήματα μεταφέρονται σε κεραία που 

τοποθετήθηκε σε παρακείμενο στύλο φωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 Τέλος, η γραμμή της κεραίας έχει γειωθεί. 

Γενικότερα, οι εργασίες της εγκατάστασης στη Θέση 2 περιλάμβαναν τα εξής: 

1. Στις 11/02/2014 μετά από αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ υπήρξε 

σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο πίλαρ ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ ΑΕ.  

2. Στις 24/08/2014  ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του φρεατίου στην οδό 

Φιλοποίμενος και παράλληλα ξεκίνησε η εκσκαφή του σκάμματος για να 

φτάσουν τα καλώδια μέχρι το φρεάτιο και την κεραία από το υφιστάμενο πίλαρ.  

3. Η όδευση των καλωδίων είναι περίπου 25m και έγινε στο οδόστρωμα, κοντά 

στο ρείθρο, και σε βάθος περίπου 20cm. Χρειάστηκε να αφαιρεθούν 10 πλάκες 

πεζοδρομίου για να φθάσει το καλώδιο μέχρι τον στύλο. Μετά το πέρας των 
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εργασιών έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης οδοστρώματος, 

κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων. 

4. Επίσης τοποθετήθηκε μέσα σε μεγαλύτερο ανοξείδωτο κουτί ο ειδικός 

κλιματιζόμενος ηλεκτρολογικός πίνακας (πίλαρ) στη βάση του και έγιναν όλες 

οι απαραίτητες συνδέσεις από τον πίνακα μέχρι το φρεάτιο για να 

ηλεκτροδοτηθούν οι τρεις αισθητήρες στάθμης και οι δύο κινητήρες των 

θυροφραγμάτων. 

5. Με τη βοήθεια καλαθοφόρου τοποθετήθηκαν οι κεραίες στον στύλο και  

συνδέθηκαν με το πίλαρ. Τέλος γειώθηκε η κεραία.  

 

Εικόνα 3.1 Σημείο επέμβασης στην οδό Φιλοποίμενος 
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Εικόνα 3.2 Σκαρίφημα του δικτύου αποχέτευσης στη Θέση 2 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ανακατασκευή του φρεατίου έγιναν τα παρακάτω: 

1. Για το έλεγχο του διαχωρισμού της υπερβάλλουσας παροχής κατασκευάστηκε 

υπόγειο φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής κάτοψης συνολικών 

διαστάσεων 3,50Χ3,30m και βάθους περίπου 3m. Το φρεάτιο εξοπλίστηκε με 

δύο ηλεκτροκίνητα  θυροφράγματα  με διαστάσεις συρταροθυρίδων 

0,75x0,75m και 0,30x0,30m. Τα θυροφράγματα αποτέλεσαν προμήθεια της 

ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες του έργου. 

2. Της κατασκευής του φρεατίου προηγήθηκε η κατασκευή νέου παρακαμπτήριου 

αγωγού PVC 250, μήκους περίπου 12m, ο οποίος οδηγεί τα λύματα συνθηκών 

ξηρού καιρού στο κατάντη αντλιοστάσιο.  
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3. Στη συνέχεια απομονώθηκε ο αγωγός Φ1000 από την πλευρά της θάλασσας 

προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος θαλασσινού νερού στο σκάμμα.  

4. Το δομικό μέρος του φρεατίου που κατασκευάστηκε στη θέση του υφιστάμενου 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 

350kg/m3.  

5. Επίσης, κατασκευάστηκε εγκάρσιο τοιχίο μικρού ύψους για την εκτροπή της 

παροχής ξηρού καιρού. Στα σημεία συναρμογής του τσιμεντοσωλήνα Φ1000 

με τα τοιχία του νέου φρεατίου ο υφιστάμενος αγωγός εγκιβωτίστηκε σε 

σκυρόδεμα με σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση της σύνδεσης. 

6. 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 μία οπή όπου 

εγκαταστάθηκε επιτοίχιο το ένα ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα διαστάσεων 

750Χ750mm. 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 

παροχής λυμάτων/ομβρίων προς τη θάλασσα. 

7. Στο επάνω μέρος του τοιχίου διαμορφώθηκαν δύο ορθογωνικές οπές έκτακτης 

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

σημειωθούν πλημμύρες ανάντη. 

8. Το δεύτερο ηλεκτροκίνητο θυρόφραγμα τοποθετήθηκε για να ελέγχει την 

παροχή προς τον αγωγό Φ250. Κατά τη σκυροδέτηση εγκιβωτίσθηκαν τα 

απαραίτητα στοιχεία στήριξης του θυροφράγματος. 

9. Επίσης δημιουργήθηκαν εγκοπές στον πυθμένα του αγωγού για την 

προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικού υπερχειλιστή τύπου V για τη μέτρηση της 

παροχής. 

10. Για τις ανάγκες τοποθέτησης των θυροφραγμάτων και συντήρησή τους 

δημιουργήθηκε οπή 1,20x0,40m στην πλάκα του φρεατίου και κατασκευάστηκε 

προκατασκευασμένη πλάκα με  διαστάσεις 1,40x0,50m και πάχους d=0,15m.  
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Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 

2.  

Πίνακας 3.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 2 

  
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ 

  
Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ - Θέση 

ηλεκτροδότησης 

Όδευση καλωδίων προς το φρεάτιο και 

προς τον στύλο 

  
Τοποθέτηση οδηγών για τα καλώδια 

ρεύματος 

Τοποθέτηση οδηγών για τα καλώδια 

ρεύματος 
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5   
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

  
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

  
Τοποθέτηση ασύρματου-κεραίας στο 

στύλο με τη χρήση καλαθοφόρου 

Τοποθέτηση ασύρματου-κεραίας στο 

στύλο με τη χρήση καλαθοφόρου 
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Αγωγός υπερχείλισης Φ1000 
Τοποθέτηση μπαλονιού για την αποφυγή 

εισροής της θάλασσάς στο σκάμμα 

  
Σιδέρωμα των περιμετρικών τοιχίων του 

φρεατίου επίσκεψης 
Ξυλότυπος του εγκάρσιου τοιχίου 

  
Καλούπωμα του τοιχίου Καλούπωμα του τοιχίου 

  
Ξυλότυπος πλάκας οροφής Σκυροδέτηση της πλάκας οροφής 
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Προκατασκευασμένη πλάκα 1,40Χ0,50m Έλεγχος της προόδου των εργασιών 

  
Τοποθέτηση μεταλλικού καλουπιού για 

την προκατασκευασμένη πλάκα 

1,40Χ0,50 

Ασφαλτόστρωση του φρεατίου 

  
Παράδοση των θυροφραγμάτων Αφαίρεση του κινητήρα 

  
Εργασίες για την τοποθέτηση των 

θυροφραγμάτων 
Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων 



Real-t-SO / ΕΕ6 - Π6.1 

20 

 

 

Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων Τοποθέτηση των θυροφραγμάτων 

 

 

O αισθητήρας λυμάτων 1 

O αισθητήρας λυμάτων 2 - Το 

θυρόφραγμα με συρταροθυρίδα 

300x300mm (αριστερά) - το θυρόφραγμα 

με συρταροθυρίδα 750x750mm (δεξιά) 

  

Ο αισθητήρας θάλασσας 
Ο κινητήρας του θυροφράγματος AUMA 

και το τιμόνι για τo χειροκίνητο χειρισμό 
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Στο Παράρτημα 8.2 επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα τμήμα των δεδομένων των μετρήσεων 

του καταγραφικού του Real-t-SO στη Θέση 2. 
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4 Οδός Κοσμά Αιτωλού - ΙΟΘ - 

Θέση 3 

Στη Θέση 3 (Εικόνα 4.1) υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ηλεκτρολογικές εργασίες για να 

τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός: 

 Ηλεκτροδότηση φρεατίου από υφιστάμενο πίλαρ συνδεδεμένο με το δίκτυο της 

ΔΕΗ. Εντός του φρεατίου ηλεκτροδοτήθηκαν ένας κινητήρας 

ηλεκτροκινούμενου θυροφράγματος και τρεις αισθητήρες στάθμης. Τα σήματα 

των αισθητήρων μεταφέρονται στη συνέχεια σε data logger.  

 Ειδικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) συνδέθηκε και σε συνεργασία με 

προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), ελέγχει τη λειτουργία του 

θυροφράγματος.  

 Για την υποστήριξη του συστήματος υπάρχει και μονάδα αδιάλειπτης παροχής 

ρεύματος (ups) καθώς και προγραμματιζόμενο πολύμπριζο. 

 Ο ειδικός Η/Υ, το ups και το data logger τοποθετήθηκαν σε δεύτερο κουτί τύπου 

πίλαρ (όχι στο υφιστάμενο που έχει συνδεθεί η ΔΕΗ) σε κατάλληλη τσιμεντένια 

βάση.  

 Από το δεύτερο πίλαρ τα σήματα μεταφέρονται σε κεραία που τοποθετήθηκε σε 

παρακείμενο στύλο φωτισμού στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του 

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Η γραμμή της κεραίας έχει επίσης γειωθεί. 
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Εικόνα 4.1 Σκαρίφημα του δικτύου αποχέτευσης στη Θέση 3 

Γενικότερα, οι εργασίες της εγκατάστασης στη Θέση 3 περιλάμβαναν τα εξής: 
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1. Στις 11/02/2014 μετά από αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ υπήρξε 

σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο πίλαρ ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ ΑΕ.  

2. Στις 19/02/2014 χαράχτηκε η όδευση των καλωδίων μέχρι το φρεάτιο,  όπου έχει 

τοποθετηθεί το θυρόφραγμα και παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής 

του σκάμματος και ενταφής του καλωδίου που θα συνδέσει τους αισθητήρες 

και τον κινητήρα του θυροφράγματος.  

3. Η εκσκαφή που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα έλαβε χώρα μόνο στο τμήμα 

με το χώμα και είχε συνολικό μήκος 55,86m και βάθος 0,60m. 

4. Στις 27/02/2014 ολοκληρώθηκε το σπάσιμο του τσιμέντου δίπλα στο φρεάτιο 

στο χώρο στάθμευσης για το υπόλοιπο μήκος των 6,96m και το τρύπημα του 

τοιχίου του φρεατίου για να περαστούν τα καλώδια και να καταλήξουν στην 

τελική τους θέση μέσα στο φρεάτιο.  

5. Επίσης έγινε η εκσκαφή της βάσης της κολώνας και η σκυροδέτηση της 

(1,00x1,00x0,90m).  

6. Στις 13/03/2014 τοποθετήθηκε η κολώνα στη βάση της με γερανό και 

στερεώθηκαν η κεραία και το φωτιστικό σώμα με το φωτοκύτταρο.  

7. Στις 06/05/2014 τοποθετήθηκε στη βάση του μέσα σε μεγαλύτερο ανοξείδωτο 

κουτί ο ειδικός κλιματιζόμενος ηλεκτρολογικός πίνακας (πίλαρ) και έγιναν όλες 

οι απαραίτητες συνδέσεις από τον πίνακα μέχρι το φρεάτιο, για να 

ηλεκτροδοτηθούν οι αισθητήρες, και από την κεραία στον πίνακα. Τέλος, 

γειώθηκε η κεραία. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ανακατασκευή του φρεατίου έγιναν τα παρακάτω: 

1. Για τις ανάγκες της τοποθέτησης του θυροφράγματος στο φρεάτιο της Κοσμά 

Αιτωλού κατασκευάστηκαν 2 πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 

1,20x2,20m η κάθε μία, C30/37. Οι πλάκες αυτές ήταν προκατασκευασμένες για 

την εύκολη πρόσβαση στο φρεάτιο του θυροφράγματος και για εύκολη 

πρόσβαση για τυχόν μελλοντική συντήρηση. 

2. Καθαίρεση υφιστάμενης πλάκας. 

3. Προετοιμασία των τοιχίων για την έδραση των δύο προκατασκευασμένων 

πλακών. 



Real-t-SO / ΕΕ6 - Π6.1 

25 

4. Προετοιμασία της θέσης υποδοχής του θυροφράγματος.  

5. Τοποθέτηση θυροφράγματος από το συνεργείο του προμηθευτή. 

6. Τοποθέτηση των νέων πλακών. 

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 

3. 

Πίνακας 4.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 3 

  
Πίλαρ με μετρητή ρεύματος Απόσπασμα G.I.S. της Θέσης 3 

  
Εργασίες όδευσης των καλωδίων προς το 

φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 
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Εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων 

προς το φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων 

προς το φρεάτιο επίσκεψης 

  
Εργασίες για την όδευση των καλωδίων 

προς το φρεάτιο επίσκεψης 

Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 

  
Εργασίες εκσκαφής για την όδευση των 

καλωδίων προς το φρεάτιο επίσκεψης 

Τρύπημα του τοιχίου για να περαστούν τα 

καλώδια 

  
Τα καλώδια στο φρεάτιο επίσκεψης Εκσκαφή της βάσης της κολώνας 
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Σκυροδέτηση της βάσης  της κολώνας Τοποθέτηση της κεραίας 

  

Τοποθέτηση της κεραίας 
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 

  
Ανοξείδωτο κουτί (εξωτερικά) - Πίλαρ με 

κλιματισμό (εσωτερικά) 
Φωτοκύτταρο 

  
Προκάτ πλάκες 2Χ(1,20Χ2,20m) - 

Οπλισμός 

Προκάτ πλάκες 2Χ(1,20Χ2,20m)-

Σκυροδέτηση 
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Εργασίες καθαίρεσης της πλάκας 

οροφής του φρεατίου επίσκεψης 

Εργασίες καθαίρεσης της πλάκας 

οροφής του φρεατίου επίσκεψης 

  

Το φρεάτιο επίσκεψης χωρίς την πλάκα 
Τοποθέτηση των βάσεων των 

προκατασκευασμένων πλακών 

  
Σκυροδέτηση των βάσεων των 

προκατασκευασμένων πλακών 
Τοποθέτηση θυροφράγματος 

  
Τοποθέτηση θυροφράγματος Τοποθέτηση θυροφράγματος 
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Τοποθέτηση θυροφράγματος - προκάτ 

πλακών 
Τοποθέτηση προκάτ πλακών 

 

Στο Παράρτημα 8.3 επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα τμήμα των δεδομένων των μετρήσεων 

του καταγραφικού του Real-t-SO στη Θέση 3. 
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5 Interni - Θέση 4  

Στη συγκεκριμένη Θέση έγινε η τοποθέτηση δύο Η/Υ με όλο τον συναφή εξοπλισμό 

τους (οθόνες κ.τ.λ.), ενώ απαιτήθηκε η αναβάθμιση του εξοπλισμού του γραφείου 

στον χώρο του ΚΕΑΔ για την καλύτερη υποδοχή της απαραίτητης υποδομής του Real-

t-SO. Οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 21/3/2014.  

Επιπλέον, πέραν των υπολογιστών, εγκαταστάθηκε και ο απαραίτητος δικτυακός 

εξοπλισμός, καθώς και ένας εξυπηρετητής (server) τύπου NAS (Network-attached 

storage), ο οποίος θα λειτουργήσει ως εξυπηρετητής εφαρμογών (application server) 

και διαχειριστής της βάσεως δεδομένων (RDBMS) για τις ανάγκες του συστήματος. 

Στην οροφή του κτηρίου εγκαταστάθηκε πλήρης τηλεμετρικός μετεωρολογικός 

σταθμός και κεραία λήψης σημάτων, η οποία γειώθηκε με τη σειρά της.  

Κατά την εγκατάσταση όλων των παραπάνω έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες 

συναρμολόγησης, συνδεσμολογίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων, ώστε 

να καταστεί ο εξοπλισμός λειτουργικός. 

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τα συστήματα που 

εγκαταστάθηκαν στη Θέση 4. 

Πίνακας 5.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 4 

  

Εγκατάσταση των 2 ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
Ασύρματο - Κεραία 
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Ο μετεωρολογικός σταθμός 

 

Στο Παράρτημα 8.4 επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα τμήμα των δεδομένων των μετρήσεων 

του καταγραφικού του Real-t-SO στη Θέση 4. 
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6 40 Εκκλησιές - Θέση 5 

Στην οροφή της Δ/Ξ πόσιμου νερού των 40 Εκκλησιών εγκαταστάθηκε πλήρης 

τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός καθώς και μία κεραία λήψης σημάτων, η 

οποία και γειώθηκε. 

Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τα συστήματα που 

εγκαταστάθηκαν στη Θέση 5. 

Πίνακας 6.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 5 

  
Ο μετεωρολογικός σταθμός Ασύρματο-Κεραία 

 

Στο Παράρτημα 8.5 επισυνάπτεται ενδεικτικά ένα τμήμα των δεδομένων των μετρήσεων 

του καταγραφικού του Real-t-SO στη Θέση 5. 
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7 Οδός Τσιμισκή - Κτήριο της ΕΥΑΘ - 

Θέση 6 

Στην οροφή του κτιρίου της ΕΥΑΘ επί της οδού Τσιμισκή  τοποθετήθηκαν δύο κεραίες 

λήψης σημάτων (Πίνακας 7.1).  

Το παραπάνω αποφασίστηκε γιατί κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης και του 

ελέγχου λειτουργίας των ασύρματων του προγράμματος διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω: 

 Μη ύπαρξη οπτικής επαφής μεταξύ της θέσης ΙΟΘ και INTERNI.  

 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός σφαλμάτων μεταξύ της θέσης Φιλοποίμενος και 

INTERNI. 

 Μη ύπαρξη οπτικής επαφής της θέσης 40 Εκκλησιές με καμία από τις 

υπόλοιπες θέσεις επέμβασης του έργου. 

Τα παραπάνω δημιούργησαν την ανάγκη για την εξεύρεση ενός σημείου το οποίο:  

 θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ του σημείου 40 Εκκλησιές και του 

υπόλοιπου δικτύου και 

 θα προσφέρει εφεδρικές διαδρομές για την επικοινωνία μεταξύ των σημείων 

που δεν έχουν οπτική επαφή και εξαρτώνται από τη λειτουργία του ασύρματου 

στο λιμάνι.  

Μετά από αυτοψία των σημείων διαπιστώθηκε ότι κατάλληλη θέση είναι το κτήριο 

γραφείων της ΕΥΑΘ στην οδό Τσιμισκή, το οποίο έχει οπτική επαφή με όλα τα σημεία 

του έργου εκτός από τη θέση «Λιμάνι».  

Μετά την επιλογή της θέσης έγινε εγκατάσταση δύο ασύρματων εκ των οποίων ένα σε 

ευθυγράμμιση με το ασύρματο στις 40 Εκκλησιές και το δεύτερο σε προσανατολισμό 

προς το ανατολικό μέτωπο της παραλίας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα τα 

ασύρματα των περιοχών Φιλοποίμενος, INTERNI και ΙΟΘ. Πέρα των ασυρμάτων 

εγκαταστάθηκαν και ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής ρεύματος (UPS) καθώς 

και ένα EthernetSwitch. 
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Πίνακας 7.1 Φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες στη Θέση 6 

  
Ασύρματο-Κεραία Ασύρματο-Κεραία σε μεγέθυνση 
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8 Παράρτημα 

8.1 Τεκμηρίωση λειτουργίας εξοπλισμού στη Θέση 1 - 

Λιμάνι 
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8.2 Τεκμηρίωση λειτουργίας εξοπλισμού στη Θέση 2 - 

Οδός Φιλοποίμενος 
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8.3 Τεκμηρίωση λειτουργίας εξοπλισμού στη Θέση 3 - 

ΙΟΘ 
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8.4 Τεκμηρίωση λειτουργίας εξοπλισμού στη Θέση 4 - 

ΙΝΤΕΡΝΙ 
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8.5 Τεκμηρίωση λειτουργίας εξοπλισμού στη Θέση 5 - 

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
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