
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΩΝ 
ΣΤΑΘΜΗΓΡΆΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ LIFE 

STRYMON

Φωτ. 1. Σταθμηγράφος με κλωβό προστασίας του καλωδίου στη αρχή της Δυτικής 
αρδευτικής διώρυγας. Με τον φορητό υπολογιστή γίνεται λήψη των μετρήσεων του 
σταθμηγράφου.

Φωτ. 2. Σταθμηγράφος με κλωβό προστασίας του καλωδίου στη αρχή της Ανατολικής 
διώρυγας κατά τη λήψη των μετρήσεων. 



Φωτ. 3. Σταθμηγράφος στη αρχή της διώρυγας 2Κ. 

Φωτ.  4.  Εγκατάσταση  σταθμηγράφου  στην  τάφρο   Μπέλιτσα  στο  αντλιοστάσιο 
κατάντη της  γέφυρας του δρόμου Σκούταρης - Σερρών. 



Φωτ. 5. Η γέφυρα του δρόμου Σκούταρης - Σερρών. 

Φωτ. 6. Το αντλιοστάσιο κατάντη της  γέφυρας του δρόμου Σκούταρης - Σερρών.  



Φωτ.  7.  Εγκατάσταση  σταθμηγράφου  στην  τάφρο   Μπέλιτσα  σε  μη 
χρησιμοποιούμενη γέφυρα  κοντά στον οικισμό της Νέας Τυρολόης. 



Φωτ.  8.  Εγκατάσταση  σταθμηγράφου  στην  τάφρο   Μπέλιτσα  σε  μη 
χρησιμοποιούμενη γέφυρα  κοντά στον οικισμό της Νέας Τυρολόης. 



Φωτ. 9. Εκ νέου εγκατάσταση του σταθμηγράφου της προηγούμενης Φωτογραφίας 
έπειτα από το βανδαλισμό που υπέστη. 

Φωτ. 8. Εγκατάσταση σταθμηγράφου στην προσαγωγό διώρυγα της υδροληψίας Υ2 
προς το 2ο αρδευτικό δίκτυο (δίκτυο Προβατά) σε γέφυρα  κοντά στον ρουφράκτη της 
λίμνης Κερκίνης στη διαδρομή Λιθότοπος – Ηράκλεια. (1ο σκηνή)



Φωτ. 9. Εγκατάσταση σταθμηγράφου στην προσαγωγό διώρυγα της υδροληψίας Υ2 
προς το 2ο αρδευτικό δίκτυο (δίκτυο Προβατά) σε γέφυρα  κοντά στον ρουφράκτη της 
λίμνης Κερκίνης στη διαδρομή Λιθότοπος – Ηράκλεια. (2η  σκηνή)



Φωτ. 10. Εγκατάσταση σταθμηγράφου στην προσαγωγό διώρυγα της υδροληψίας Υ2 
προς το 2ο αρδευτικό δίκτυο (δίκτυο Προβατά) σε γέφυρα  κοντά στον ρουφράκτη της 
λίμνης Κερκίνης στη διαδρομή Λιθότοπος – Ηράκλεια. (3η  σκηνή)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΩΝ 
ΣΤΑΘΜΗΓΡΆΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ LIFE 

STRYMON

Φωτ. 1. 
 

Φωτ. 2 



Φωτ. 3. 

Οι  φωτογραφίες  (Φωτ.  1-3)  απεικονίζουν  τον  εγκατεστημένο σταθμηγράφο,  2Km 
ανάντη από τις εκβολές του Στρυμόνα στο αντλιοστάσιο του Δήμου Ορφανού. Σε 
αυτή τη θέση θα εγκατασταθεί ο πρότυπος σταθμός  μέτρησης της παροχής. 



Φωτ. 4. 

Φωτ. 5. 



Φωτ. 6. 

Φωτ. 7. 



Φωτ. 8. 

Φωτ. 9. 
Οι  φωτογραφίες  (Φωτ.  4-9)  απεικονίζουν  τον  εγκατεστημένο  σταθμηγράφο  στον 
ποταμό Αγγίτη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Αγγίστας. 



Φωτ. 10. 

Φωτ. 11. 



Φωτ. 12. 

Οι φωτογραφίες (Φωτ. 10-12) απεικονίζουν τον εγκατεστημένο σταθμηγράφο στον 
ποταμό Στρυμόνα ανάντη της υδροληψίας Υ1. 
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