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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
A/A

Όνομα/Επώνυμο

Φορέας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ηλίας Δημητρίου
Σταμάτης Ζόγκαρης
Χριστίνα Παπαδάκη
Νίκη Ευελπίδου
Βασίλειος Κοτίνας
Μυρτώ Αργυροπούλου
Λάζαρος Ντοανίδης
Ανδρέας Βασιλόπουλος
Νάντια Χαρτίδου
Παύλος Κόττας
Λία Κουντουρά

ΕΛΚΕΘΕ (Συντονιστής)
ΕΛΚΕΘΕ
ΕΛΚΕΘΕ
ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ
Δ. Αργυρόπουλους
Δ. Αργυρόπουλους
AVMap GIS A.E.
AVMap GIS A.E.
AVMap GIS A.E.
AVMap GIS A.E.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η 5η συνάντηση εργασίας του έργου ECOFLOW πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 14
Μαΐου αι ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας AVMap GIS A.E. στο Χαλάνδρι.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων. Το πρόγραμμα της
συνάντησης είχε ως εξής:
1. Συζήτηση αναφορικά με τον επικείμενο ενδιάμεσο έλεγχο και τα παραδοτέα που
εκκρεμούν προς υλοποίησης μέχρι το τέλος του έργου.
2. Παρουσίαση υδρο-οικολογικού εργαλείου.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 5η συνάντηση εργασίας του
ECOFLOW είναι τα ακόλουθα:
1. Για τον ενδιάμεσο έλεγχο θα συγκεντρωθούν δαπάνες οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως
και 15.05.15.
2. Το ΤΠΕ θα περιλαμβάνει και τις εγκριθείσες μέχρι σήμερα αλλαγές και αυτές που
μπορεί να δικαιολογήσει ο κάθε εταίρος.
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3. Οι 2 ημερίδες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την έναρξη του έργου είναι τα 2 από τα
4 training sessions του παραδοτέου 6.1 που πρέπει συνολικά να υλοποιηθούν στα πλαίσια του
έργου.
4. Τα άλλα δύο training sessions θα πραγματοποιηθούν στις 02.06 και 03.06.
5. Δεν θα υλοποιηθεί το final workshop που ήταν προγραμματισμένο για άλλη
ημερομηνία.
6. Στις 02.06 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κωστής Παλάμας και θα
περιλαμβάνει κάποιες ομιλίες ΕΛΚΕΘΕ-ΕΚΠΑ και εκπαίδευση περίπου 30-40 ατόμων
(μηχανικοί ΔΕΗ, μηχανική ΥΠΕΚΑ οι οποίοι εγκρίνου ΜΠΕ, υδραυλικού ΕΜΠ, ΜΚΟ και
φοιτητές). Η εκπαίδευση θα γίνει με ονομαστικές προσκλήσεις. Για το σκοπό αυτό το
ΕΛΚΕΘΕ θα δημιουργήσει ένα xls με στοιχεία επαφών και στη συνέχεια θα το
συμπληρώσουν Αργυρόπουλος και ΕΚΠΑ.
7. Στις 03.06 θα υλοποιηθεί outdoor training. Πιθανή περιοχή διεξαγωγής είναι ο
Μαραθώνας ή η Βραυρώνα. Θα συμμετέχουν λίγα άτομα: κάποιοι μελετητές, φοιτητές και 23 μηχανικοί της ΔΕΗ, οι οποίοι θα λάβουν μέρος και στο training της προηγούμενης ημέρας.
Το training μπορεί να περιλαμβάνει: habitat mapping, μελέτη υδραυλικών παραμέτρων,
μέτρηση ροών, παρουσίαση των σταδίων της μεθοδολογίας κτλ.
8. Στις 25.06 ΕΛΚΕΘΕ και ΕΚΠΑ θα πραγματοποιήσουν εκπαίδευση των μηχανικών
του Δ. Νάξου.
9. Το Βιβλίο Οδηγός θα περιλαμβάνει:


Σύνοψη της μεθοδολογίας και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας

μηχανικός για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να
χρησιμοποιήσει το υδρο-οικολογικό εργαλείο (ΕΛΚΕΘΕ),


Τεχνικό κομμάτι το οποίο θα περιλαμβάνει δύο ενότητες 1) την περιγραφή του

τρόπου χρήσης του εργαλείου (AVMap) και 2) πως γίνει η εκτίμηση με manual assessment,
δηλαδή χρήση υδραυλικού μοντέλου, GIS κτλ (Αργυρόπουλος).


Περιγραφή ιζημάτων και επιπτώσεων αυτών στην καταλληλότητα και υδροχημικά

και γενικά θέματα νερού (ΕΚΠΑ).
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10. Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα είναι σε μορφή pdf. Εάν πάρει παράταση το έργο
τότε θα τυπωθεί κανονικά και σε βιβλίο, σε διαφορετική περίπτωση όχι. Για τις ανάγκες του
training 2-3.6.15 μπορούν να εκτυπωθούν μόνο κάποια αντίτυπα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.
Εφόσον έγινε η παρουσίαση των αλλαγών και των πρόσθετών εργαλείων και
δυνατοτήτων του υδρο-οικολογικού εργαλείου από την AVMap, τα σημαντικότερα
συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:
1.

Το διάγραμμα υπολογισμού της καμπύλης καταλληλότητας WUA ξεκινάει πάντα

από παροχή 0m3/s και συμπληρώνει με παρεμβολή τα επόμενα σημεία μέχρι την τιμή της
πρώτης παροχής που έχει τρέξει στα δεδομένα του.

Θα πρέπει να διορθωθεί και να

περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα που έχει εισάγει/επιλέξει ο χρήστης.
2.

Στον πίνακα εισαγωγής σεναρίων του DSS, η βαθμολογία της οικολογικής παροχής

θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την καμπύλη WUA και όχι απλά αναλογικά βάσει της
βέλτιστης οικολογικής παροχής.
3.

Στο manual που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να προσδιορισθεί ο αριθμός των

ελάχιστων παροχών που θα πρέπει να εισάγει ο χρήστης προτού το εργαλείο του εμφανίσει
ορθά αποτελέσματα..
4.

ΕΛΚΕΘΕ και Αργυρόπουλος θα πρέπει να δοκιμάσουν το υδρο-οικολογικό

εργαλείο και να επιστρέψουν σε AVMap feedback.
5.

Μετά τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του DSS, θα πρέπει να γίνεται προβολή

του raster για τον σύνθετο δείκτη καταλληλότητας στην περιοχή και με τα δεδομένα που
επέλεξε ο χρήστης.
6.

Η καταλληλότητα δεν έχει μονάδες μέτρησης. Ο άξονας Y των διαγραμμάτων

καμπύλης καταλληλότητας καλύτερα να εμφανίζει το % ποσοστό καταλληλότητας.
7.

Θα δημιουργηθεί ένα mail όπου ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλει τα αιτήματά του.

Αυτό το mail θα συνδεθεί με περισσότερους από ένα λογαριασμούς ώστε ο κάθε ένας
(elias@hcmr.gr,

chrispap@hcmr.gr,

l.ntoanidis@d-argyropoulos.gr)

να

απαντάει

σε

ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενό του.
8.

Μόλις ο Αργυρόπουλος ανεβάσει το 2ο set των μετρήσεων και τα δοκιμάσει, να

ενημερώσει την AVMap ώστε να τα κάνει public.
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9.

Θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώνεται ότι εφόσον ανεβάσει τα δεδομένα του στο

εργαλείο, αυτά δεν θα είναι public μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει ότι επιθυμεί να γίνουν public.
10. Εφόσον ο χρήστης θα ανεβάζει τα δεδομένα του στο εργαλείο, να μπορούν να τα
δουν οι διαχειριστές (ΕΛΚΕΘΕ ή Αργυρόπουλος) και εφόσον κάνουν μια προαξιολόγηση
ακολούθως να επικοινωνούν με το χρήστη στην περίπτωση που και ο ίδιο επιθυμεί να γίνουν
τα δεδομένα του public.
11. Μέσα στο manual θα πρέπει να γίνεται αναφορά για το πώς ο χρήστης θα
διαχειρίζεται τα κενά δεδομένα, τι τιμή θα δίνει στο κάθε κελί για no data.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Οι υποχρεώσεις που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των εργασιών της συνάντησης είναι
οι ακόλουθες:
 Ορισμός ελάχιστου αριθμού παροχών που θα πρέπει να εισάγει ο χρήστης στο
εργαλείο και της τιμής της ελάχιστης παροχής (ΕΛΚΕΘΕ-Αργυρόπουλος) μέχρι τα μέσα της
εβδομάδας 18-22.05.15
 Δοκιμαστική χρήση του εργαλείου και αποστολή feedback σε AVMap μέχρι τα μέσα
της εβδομάδας 18-22.05.15

Οι εργασίες της συνάντησης ολοκληρώθηκαν στις 13:50.
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