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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
α/α Όρος Περιγραφή 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ΕΟ Αυτοκινητόδροµος Εγνατία Οδός 

2.  ΕΟΑΕ Εγνατία Οδός Α.Ε. 

3.  ΕΟΑΕ-ΛΕΣ Εγνατία Οδός Α.Ε. – Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης, 
Συντήρησης 

4.  Κ∆Α Κέντρο ∆ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου 

5.  ΠΚ∆Α Παράρτηµα Κέντρου ∆ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου 

6.  ΚΕΚ Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας 

7.  ΚΕΣ Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων 

8.  ΛΕΑ Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 

9.  A/K Ανισόπεδος Κόµβος 

10.  Ι/K Ισόπεδος Κόµβος 

11.  ΣΑ Σταθµός Αποχιονισµού 

12.  ΧΣΑ Χώροι Στάθµευσης Αναψυχής 

13.  ∆ΕΚ ∆ιάταξη Εκτροπής Κυκλοφορίας 

14.  Π/Μ Πολιτικού Μηχανικού 

15.  Η/Μ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Ηλεκτροµηχανολογικά 

16.  ΧΠ Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων Η/Μ 

17.  ΚτΕ Κύριος του Έργου 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

18.  Η/Μ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

19.  ΕΑΣ Ερµάριο Ανάγκης Σηράγγων 

20.  SCADA Πληροφοριακό Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής 
∆εδοµένων 

21.  TMS Πληροφοριακό Σύστηµα Επιτήρησης και ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 

22.  CCTV Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 

23.  Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

24.  ΠΚΛΚ Πινακίδες Καθορισµού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) 

25.  ΠΜΟΤ Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας 

26.  ΠΜΜ Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύµατος (VMS) 

27.  UPS Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 

28.  PLC Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές 

29.  Μ/Σ Μετασχηµατιστής Ισχύος 

30.  ΜΤ Μέση Τάση 

31.  ΧΤ Χαµηλή Τάση 
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32.  RMMS Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συντήρησης Οδού  

(Road Maintenance Management System) 

33.  DCD Συσκευή Καταγραφής δεδοµένων RMMS (Data Capture Device) 

34.  NMS Λογισµικό ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Network Management System) 

35.  PMS Σύστηµα ∆ιαχείρισης Οδοστρωµάτων (Pavement Management 
System) 

36.  ΠΦΝ Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισµού – Τροφοδοσία από ∆ΕΗ 

37.  ΠΦE Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισµού – Τροφοδοσία από Η/Ζ 

38.  ΠΦU Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισµού – Τροφοδοσία από UPS 

39.  ΠΚΕ Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης – Τροφοδοσία από Η/Ζ 

40.  ΠΑ Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοµατισµού 

41.  ΜΕΡ Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

42.  ΦΑΥ Φάκελος Υγιεινής & Ασφάλειας 

43.  OAE Οµάδα Άµεσης Επέµβασης 

44.  ΒΚΚ Βιβλίο Κίνησης Κλειδιών 

45.  ΦΑΣ Φύλλο Αναφοράς Σφάλµατος 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι δηµοπρατούµενες εργασίες αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας 
Ζεύξης “Ακτίου – Πρέβεζας”, συνολικού µήκους 4,75 χλµ. που περιλαµβάνει την Υποθαλάσσια 
Σήραγγα, τις Υπόγειες Ράµπες Πρόσβασης, τις Ράµπες Εισόδου – Εξόδου, τις Επίγειες Οδικές 
Προσβάσεις, καθώς και Παράλληλα Οδικά Έργα οδών εξυπηρέτησης. 
 
Το έργο βρίσκεται στις περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου και ∆υτ. Ελλάδας και ειδικότερα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες συντήρησης και 
λειτουργίας αφορούν τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) της σήραγγας, των 
ραµπών, των προσβάσεων και των κτιρίων εξυπηρέτησης σήραγγας καθώς και σε όλα τα έργα 
Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) αυτών. Επιπλέον, αφορούν και ορισµένες υποδοµές των διοδίων.  
 
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας βάσει της παρούσας τεχνικής 
περιγραφής, των εγχειριδίων - οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου, των διαδικασιών 
του έργου, καθώς και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας προµήθειας υπηρεσιών θα αναλάβει την 
προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ). 
 
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των Εγχειριδίων - Οδηγιών Λειτουργίας & 
Συντήρησης και Λειτουργικών ∆ιαδικασιών ή προσθήκης νέων, οποιαδήποτε χρονική στιγµή 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Οι παραπάνω αναπροσαρµογές ή προσθήκες, εφόσον δεν 
µεταβάλλουν τον απαιτούµενο αριθµό των ατόµων του Προσωπικού που απαιτείται από τον 
Ανάδοχο, αλλά µόνο τις διαδικασίες των εργασιών τις οποίες αυτό είναι υποχρεωµένο να 
εκτελεί, δεν δικαιολογούν απαίτηση πρόσθετης οικονοµικής αποζηµίωσης από πλευράς του 
Αναδόχου. Οι υφιστάµενες διαδικασίες της παρούσας σύµβασης παρατίθενται στο Παράρτηµα 
Α. 
 

1.1 Αντικείµενο Εργασιών 
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι : 

1. oι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας, των 
ραµπών, των προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων εκ των Η/Μ 
εγκαταστάσεων των διοδίων 

2. oι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης έργων Π/Μ της σήραγγας, των ραµπών, των 
προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων εκ των Π/Μ εγκαταστάσεων 
των διοδίων 

3. η λειτουργία της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων, που περιλαµβάνει: 
• την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών 
• τον έλεγχο της κυκλοφορίας  

4. οι εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της σήραγγας, των ραµπών 
και των προσβάσεων  

5. οι εργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και 
εγκατάστασης δύο (2) Μ.Ε.Ρ. 

 
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα για λόγους απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της 
σήραγγας και των οδικών προσβάσεων: 
• να προβαίνει, σε ειδικές περιπτώσεις και αιτιολογηµένα, σε εργασίες και αποκαταστάσεις 

βλαβών που ενδέχεται να απαιτηθούν στην περιοχή του έργου, µε δικά της µέσα ή δίνοντας 
εντολή σε άλλους Αναδόχους Συντήρησης, που εργάζονται σε άλλα έργα της ΕΟΑΕ.  

• να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεί εργασίες συντήρησης και λειτουργίας σε οδικά 
δίκτυα τα οποία λειτουργούν ως εναλλακτικά ή υποστηρικτικά ή γενικά δίκτυα τα οποία 
άµεσα ή έµµεσα εξυπηρετούν ή συνδέονται µε την Υποθαλάσσια Ζεύξη “Ακτίου – 
Πρέβεζας”, µε βάση τα τιµολόγια προσφοράς της παρούσας σύµβασης. 
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1.2 Περιγραφή Τµηµάτων 
Η Υποθαλάσσια Ζεύξη “Ακτίου – Πρέβεζας”, συνολικού µήκους 4,75 χλµ., αποτελείται από τα 
παρακάτω διακριτά κύρια µέρη: 
 
Α. Υποθαλάσσια Σήραγγα 
Το τµήµα αυτό έχει µήκος 909 µ. (Χ.Θ.: 1+257 – 2+166) και αποτελείται από 8 
προκατασκευασµένα στοιχεία (σπόνδυλοι), τα µεγαλύτερα των οποίων έχουν µήκος 134,50 µ. 
πάχος τοιχωµάτων 1,00 µ. και βάρος σχεδόν 15.000 τόνους το ένα. 
Η τυπική διατοµή της υποθαλάσσιας σήραγγας είναι ορθογωνική, διαστάσεων 5,35 µ ύψος x 
10,60 µ. πλάτος. Το κυκλοφοριακό περιτύπωµα έχει διαστάσεις 5,0 ύψος x 8,0 µ. πλάτος και 
περιλαµβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 4 µ. (µια ανά κατεύθυνση). Επίσης 
υπάρχουν δυο πεζοδρόµια πλάτους 1,3 µ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συντήρησης 
της σήραγγας. 
 
Β. Υπόγειες Ράµπες Πρόσβασης  
Οι υπόγειες ράµπες πρόσβασης κατασκευάσθηκαν µε τη µέθοδο ανοικτής εκσκαφής (Cut & 
Cover) και έχουν µήκος 172 µ. (ΧΘ: 1+085 - 1+257) στο Άκτιο και 509 µέτρα (Χ.Θ.: 2+166 - 
2+675) στην Πρέβεζα. 
Η τυπική διατοµή των υπόγειων ραµπών είναι ορθογωνική, διαστάσεων 5,35 µ. ύψος x 10,60 µ. 
πλάτος. 
Το κυκλοφοριακό περιτύπωµα έχει διαστάσεις 5,0 µ. ύψος x 8,0 µ πλάτος και περιλαµβάνει δυο 
λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 4 µ. (µία ανά κατεύθυνση). Επίσης υπάρχουν δυο 
πεζοδρόµια πλάτους 1,3 µ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συντήρησης της σήραγγας. 
 
Γ. Ανοικτές Ράµπες Εισόδου – Εξόδου 
Το ανοικτό τµήµα της ράµπας πρόσβασης Ακτίου όπως και το ανοικτό µέρος της ράµπας 
πρόσβασης Πρέβεζας, κατασκευάσθηκαν σε ανοικτή εκσκαφή µε τον κλασικό τρόπο (κάτω 
πλάκα – τοιχία & άνω πλάκα). 
Οι ανοικτές ράµπες πρόσβασης έχουν µήκος 160 µ. (Χ.Θ.: 0+925 – 1+085) στο Άκτιο και 232 µ. 
(ΧΘ: 2+675 – 2+907) στην Πρέβεζα. 
Το κυκλοφοριακό περιτύπωµα έχει διαστάσεις 5,0 µ. ύψος x 8,0 µ. πλάτος και περιλαµβάνει δυο 
λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 4 µ. (µια ανά κατεύθυνση). Επίσης υπάρχουν δυο 
πεζοδρόµια πλάτους 1,3 µ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συντήρησης. 
 
∆. Επίγειες Οδικές Προσβάσεις και Χοάνη ∆ιοδίων 
Οι επίγειες οδικές προσβάσεις έχουν µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ στην 
περιοχή των διοδίων το οδόστρωµα διευρύνεται σε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 
δηµιουργώντας εκατέρωθεν των οικίσκων συλλογής διοδίων την αντίστοιχη χοάνη. 
Έχουν συνολικό µήκος 2.768 µ. εκ των οποίων τα 925 µ. (Χ.Θ.: 0 – 0+925) αφορούν την 
πρόσβαση Ακτίου και τα 1.843 µ. (Χ.Θ.: 2+907 – 4+750) την πρόσβαση της Πρέβεζας καθώς 
και τη σύνδεση µε την Εθνική οδό Πρέβεζας- Ηγουµενίτσας. 
 
Ε. Παράλληλα Οδικά Έργα 
Τα παράλληλα οδικά έργα, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν οδούς εξυπηρέτησης και σύνδεσης 
της πόλης και των οικισµών της περιοχής µε το έργο της ζεύξης. Συγκεκριµένα: 
 
• Το τµήµα, µήκους περίπου 1.400 µ., από την παλαιά προβλήτα Ακτίου έως τη 

διασταύρωση µε την οδό προς Βόνιτσα – Λευκάδα (πρόσβαση Ακτίου) 
• Το τµήµα, µήκους περίπου 300 µ., από τον Κυκλικό Κόµβο 01 (Roundabout 01) έως τον 

Κυκλικό Κόµβο 02 (Roundabout 02) (πρόσβαση Πρέβεζας) 
• Οι παράπλευροι οδοί εξυπηρέτησης (Service Roads) - (πρόσβαση Πρέβεζας): 

o α.) SR1 (νότιος - Προποντίδος) από τον Κυκλικό Κόµβο 02 (Roundabout 02) έως 
τη διασταύρωση “Παντοκράτωρα”, µήκους περίπου 1.150 µ.  

o β.) SR2 (βόρειος), από τον Κυκλικό Κόµβο 02 (Roundabout 02) έως την 
ανισόπεδη διάβαση, µήκους περίπου 900 µ. 
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Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζεται σχηµατική διάταξη των τµηµάτων της Υποθαλάσσιας Ζεύξης 
“Ακτίου – Πρέβεζας” που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση. 
 
Γενικά, ως όριο ευθύνης για τη συντήρηση και λειτουργία των οδικών προσβάσεων ορίζεται η 
γραµµή τοµής (αφετηρίας ή τερµατισµού) της πρόσβασης µε το διασταυρούµενο οδικό δίκτυο. 
 

1.3 Κτίρια Εξυπηρέτησης και ∆ιοίκησης 
Για τις ανάγκες διοίκησης, εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του έργου της Υποθαλάσσιας 
Ζεύξης έχουν κατασκευασθεί : 

� Κτίριο εξυπηρέτησης Ακτίου, στη Χ.Θ. 1+105, επιφανείας 577 τ.µ. µε χώρους γραφείων 
στον 1ο όροφο και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Ισόγειο. Η πρόσβαση στο Κτίριο 
Εξυπηρέτησης Ακτίου γίνεται από την οδό, προς την προβλήτα πορθµείων. 

� Κτίριο εξυπηρέτησης Πρέβεζας που λειτουργεί και ως κτίριο διοίκησης, επιφανείας 650 
τ.µ. µε χώρους γραφείων και αίθουσας Κεντρικού Ελέγχου, στο οποίο στεγάζονται όλα 
τα αναγκαία συστήµατα ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας του έργου στον 1ο όροφο 
και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Ισόγειο, εδράζεται δε πάνω στο τµήµα της σήραγγας και 
επικοινωνεί µε αυτήν µέσω κλιµακοστασίου (διαθέτει και ανελκυστήρα), που λειτουργεί 
και ως έξοδος διαφυγής σε έκτακτες ανάγκες. Η πρόσβαση στο Κτίριο Εξυπηρέτησης 
Πρέβεζας γίνεται από την παραλιακή οδό Κυανής Ακτής. 

� Κτίριο διοδίων στο Άκτιο, στη Χ.Θ. 0+530, επιφανείας 478 τ.µ. µε χώρους γραφείων στο 
Ισόγειο και στο 1ο όροφο και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Υπόγειο. Η πρόσβαση στο Κτίριο 
του Σταθµού ∆ιοδίων Ακτίου γίνεται από την χοάνη διοδίων. 

 
 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΡΑΜΠΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
Η επιθεώρηση περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για την επισήµανση των 
φθορών και βλαβών των στοιχείων/εξοπλισµών της σήραγγας, των ραµπών, των προσβάσεων, 
των κτιρίων εξυπηρέτησης καθώς και ορισµένων υποδοµών των διοδίων, όπως και τον 
εντοπισµό επικείµενων κινδύνων για τους χρήστες. 
 
Η συντήρηση περιλαµβάνει τις εργασίες στοιχειώδους συντήρησης που εκτελούνται κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της υποθαλάσσιας ζεύξης. Η 
συχνότητα των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης εξαρτάται είτε µόνο από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες (κυκλική, όπως π.χ. ο καθαρισµός του συστήµατος αποχέτευσης) 
είτε από την κυκλοφορία της υποθαλάσσιας ζεύξης σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες (µη κυκλική, όπως π.χ. η πλήρωση λάκκων, η αποκοµιδή αποβλήτων) είτε από τις 
προδιαγραφές κατασκευαστή του εξοπλισµού και τη χρήση αυτού (π.χ. τακτική συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων, αλλαγή λαµπτήρων φωτισµού). 
 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Άρθρο Α-13  του παραρτήµατος ΙΙ της ΕΣΥ. 
 

2.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η/Μ 
Περιλαµβάνονται οι εργασίες επιθεώρησης έργων Η/Μ της σήραγγας, των ραµπών και των 
προσβάσεων καθώς και των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων υποδοµών των διοδίων. Σε 
όλες τις επιθεωρήσεις µπορεί να συµµετέχει και προσωπικό της ΕΟΑΕ. 
 
Αναλυτικά οι εξοπλισµοί και η υφιστάµενη υποδοµή των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ. 
 
Η επιθεώρηση των έργων και συστηµάτων Η/Μ περιλαµβάνει:  

α. ηµερήσιες επιθεωρήσεις 
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β. τακτικές επιθεωρήσεις (εβδοµαδιαία, ανά 15θήµερο, µηνιαία) 
γ. ειδικές / έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους 
δ. επιθεωρήσεις ορισµένων υποδοµών Η/Μ στο χώρο των διοδίων  

 
Η συχνότητα των ελέγχων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων που πραγµατοποιούνται, οι υπεύθυνοι διεκπεραίωσης και ελέγχου αυτών 
καθώς και τα έντυπα που περιγράφουν τα βήµατα αλλά και τεκµηριώνουν την πραγµατοποίησή 
τους, περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στο 
«ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
(ΠΠ/∆Π 07.01). 
 

2.1.1 Εποπτεία Συστηµάτων - Εξοπλισµών 

Το προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης εποπτεύει σε καθηµερινή βάση το σύνολο 
των εγκαταστάσεων για την κατάσταση λειτουργίας τους και αναφέρει τυχόν βλάβες ή 
δυσλειτουργίες (π.χ. φωτιστικά που δεν ανάβουν, πίνακες χωρίς ενδείξεις, θόρυβοι ή ανώµαλη 
λειτουργία ανεµιστήρων, αντλιών, κλπ.). 
 
Οι παρατηρήσεις της εποπτείας συστηµάτων και εξοπλισµών καταγράφονται ανά βάρδια σε 
ειδικό έντυπο. 
Μέσα από το σύστηµα SCADA παρέχονται επίσης όλα τα στοιχεία καταστάσεων και 
σφαλµάτων λειτουργίας στην οθόνη. 
 

2.1.2 Ηµερήσιες Επιθεωρήσεις Η/Μ 

Το προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης σε καθηµερινή βάση διενεργεί 
επιθεωρήσεις σωστής λειτουργίας διαφόρων Η/Μ συστηµάτων. 
 
Οι παρατηρήσεις των ηµερήσιων επιθεωρήσεων καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. 
Μέσα από το σύστηµα SCADA παρέχονται επίσης όλα τα στοιχεία καταστάσεων και 
σφαλµάτων λειτουργίας στην οθόνη. 
 

2.1.3 Τακτικές Επιθεωρήσεις Η/Μ 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (εβδοµαδιαία,15νθήµερο, µηνιαία) γίνονται δοκιµαστικές 
λειτουργίες διαφόρων µηχανηµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί η ετοιµότητα και αξιοπιστία 
τους για λειτουργία όταν τούτο απαιτηθεί. 
 
Οι δοκιµές αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µέρος της προληπτικής συντήρησης. Ως 
εκ τούτου περιγράφονται µαζί µε τα χρονικά διαστήµατα που εκτελούνται στο Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στο «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ 
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/∆Π 07.01). 
 

2.1.4 Ειδική /Έκτακτη Επιθεώρηση Η/Μ 

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου απαιτείται άρση κάποιας δυσλειτουργίας, αλλαγή στις 
ρυθµίσεις και στη διαδικασία της λειτουργίας ενός συστήµατος ο Τεχνικός Λειτουργίας και 
Συντήρησης ενηµερώνει προφορικά τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και Συντήρησης, ο οποίος δίνει 
προφορική εντολή για τις απαιτήσεις ή τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ο Τεχνικός 
Λειτουργίας και Συντήρησης ενηµερώνει µε την σειρά του τις επόµενες βάρδιες. 
 

2.1.5 Επιθεώρηση Η/Μ στο Χώρο των ∆ιοδίων 

Περιλαµβάνει την επιθεώρηση του φωτισµού της χοάνης διοδίων.  
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∆εν περιλαµβάνει τον φωτισµό του κτιρίου διοίκησης διοδίων (εντός και περιµετρικά αυτού), τον 
φωτισµό στεγάστρου και των θαλαµίσκων εισπρακτόρων. ∆εν περιλαµβάνει επίσης τα 
συστήµατα φωτεινής σηµατοδότησης (π.χ. αναρτηµένοι σηµατοδότες στεγάστρου, 
αναλάµποντες σηµατοδότες θωρακίων νησίδων, κλπ.). 
 

2.1.6 Αναφορές Επιθεώρησης Η/Μ 

Μετά από κάθε επιθεώρηση των διαφόρων Η/Μ εξοπλισµών και συστηµάτων, ο Τεχνικός 
Λειτουργίας και Συντήρησης συντάσσει αναφορά σε κατάλληλο έντυπο στην οποία αναγράφει 
την κατάσταση του υπό επιθεώρηση συστήµατος ή Η/Μ εξοπλισµού. 
Τα έντυπα που συµπληρώνονται περιγράφονται στο «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/∆Π 07.1). 
 
Μετά από κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης ο Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης 
συντάσσει το ανάλογο έντυπο στο οποίο σηµειώνει ανάλογα τις εργασίες σύµφωνα µε το 
αντίστοιχο έντυπο «∆ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 
(∆.Ε.Ε.Π.Σ). 
 
Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση των διαφόρων Η/Μ εξοπλισµών και συστηµάτων, ο 
Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης παρατηρήσει βλάβη, αστοχία ή δυσλειτουργία, συντάσσει 
«Φύλλο αναφοράς σφάλµατος (Φ.Α.Σ.)» (ΕΠ/∆Π 07.1). 
Τα συµπληρωµένα έντυπα ελέγχονται και υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & 
Συντήρησης Έργου και αρχειοθετούνται και αποστέλλονται στην ΕΟΑΕ με συγκεντρωτικούς 

πίνακες. Για σημαντικές αστοχίες ενημερώνεται και προφορικά η ΕΟΑΕ άμεσα.. 
 
 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ 
Οι εργασίες συντήρησης των Η/Μ εξοπλισµών και συστηµάτων που δεν παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία, γίνονται σε κανονική ηµερήσια βάρδια υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου 
Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου. 
Οι εργασίες συντήρησης που παρεµποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας διεξάγονται σε 
απογευµατινή ή νυχτερινή βάρδια µε την εφαρµογή κατάλληλου κυκλοφοριακού σεναρίου. 
 
Εξειδικευµένη εργασία στα συστήµατα και τις συσκευές διεξάγεται από τους αντίστοιχους 
ειδικούς Αναδόχους και γενικά η συντήρηση και επισκευή στα σηµαντικά τµήµατα του 
εξοπλισµού µπορεί να γίνεται από προσωπικό που θα παρέχουν οι αντίστοιχοι ειδικοί Ανάδοχοι 
– Προµηθευτές – Εξωτερικοί συνεργάτες υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Λειτουργίας και 
Συντήρησης και µετά την έκδοση του εντύπου «Αίτηση χορήγησης αδείας εργασιών σε 
εξωτερικούς συνεργάτες» (ΕΠ/∆Π 12.1). 
 
Πέρα από την τακτική επιθεώρηση, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω σκοπό έχει να 
διαπιστωθεί η οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και να επισηµανθούν οι τυχόν 
δυσλειτουργίες ή και βλάβες, η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού είναι βασικός παράγοντας στην 
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία της σήραγγας. Η συντήρηση γίνεται σε δύο στάδια όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 
 

2.2.1 Αποκατάσταση Φθορών / Βλαβών 
Οι φθορές και βλάβες Η/Μ σηράγγων που εντοπίζονται από το Προσωπικό της Οµάδας 
Επιθεώρησης & Συντήρησης Η/Μ ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από σχετική αρµόδια πηγή 
(από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας, την Τεχνική Αστυνόµευση, την Τροχαία, την ΕΟΑΕ, κλπ) 
ή/και από συστήµατα τηλεειδοποίησης - αναγγελίας βλαβών (π.χ. συστήµατα SCADA, TMS, 
NMS, κλπ.) και εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν από τον Ανάδοχο επί τόπου, εντάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: 
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• Κατηγορία 1  (Κύριες ή Επείγουσες) 

Αφορούν βλάβες που εµποδίζουν άµεσα τη λειτουργία της σήραγγας και είναι δυνατόν 
να θέσουν σε άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού ή των εγκαταστάσεων 
της σήραγγας (π.χ. µερική αποκόλληση εξοπλισµού, ολική ή µερική απώλεια λειτουργίας 
κυκλωµάτων φωτισµού, βλάβη εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, µη λειτουργία 
συστηµάτων ελέγχου SCADA και TMS, ολική βλάβη πυροσβεστικού συγκροτήµατος, 
βλάβη αγωγού πυρόσβεσης, ολική απώλεια καµερών CCTV, ολική απώλεια τηλεφώνων 
SOS, κλπ). 
 
Οι φθορές Κατηγορίας 1 πρέπει να αποκαθίστανται, εάν είναι πρακτικά εφικτό, αµέσως 
κατά τη διάρκεια των τακτικών επιθεωρήσεων σηράγγων από το Προσωπικό της 
Οµάδας Επιθεώρησης & Συντήρησης Η/Μ ή εντός των καθορισµένων χρόνων 
απόκρισης και αποκατάστασης της παραγράφου 2.2.3. Αν δεν είναι δυνατή η άµεση 
αποκατάσταση των φθορών Κατηγορίας 1, τότε θα πρέπει προσωρινά να σηµαίνονται 
και να επιθεωρούνται µέχρι τη µόνιµη επισκευή τους.  
Σήµανση που αφορά αποκλεισµό λωρίδας κυκλοφορίας σήραγγας για λόγους 
συντήρησης, θα πρέπει να ξεκινάει πάντα έξω από τη σήραγγα βάσει εγκεκριµένων 
σχεδίων σήµανσης, που θα είναι σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση αρ. 
∆ΙΠΑΠ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β’/9-7-2003) ή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

του έργου. 
 

• Κατηγορία 2.1  (∆ευτερεύουσες) 

Βλάβες που επηρεάζουν την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά δε θέτουν σε 
άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού (π.χ. βλάβη Η/Ζ, βλάβη UPS, κλπ). 
 
Οι φθορές Κατηγορίας 2.1 θα αποκαθίστανται εντός των καθορισµένων χρόνων 
απόκρισης και αποκατάστασης της παραγράφου 2.2.3. 
 

• Κατηγορία 2.2  (Συνήθεις) 

Βλάβες που δεν επηρεάζουν την κανονική λειτουργία της σήραγγας ή έχουν 
προβλέψιµες, ελάσσονος σηµασίας, επιπτώσεις στην κανονική λειτουργία (π.χ. βλάβη 
µίας εκ των αντλιών πυρόσβεσης, κλπ). 
 
Οι φθορές Κατηγορίας 2.2 θα αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων 
εργασιών τακτικής συντήρησης ή κατόπιν ρητής εντολής της ΕΟΑΕ. 

 

2.2.2 Προληπτική (Τακτική) Συντήρηση 
Με την προληπτική (τακτική) συντήρηση εννοείται ο περιοδικός και συστηµατικός έλεγχος σε 
τακτά διαστήµατα, η έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, η αντικατάσταση και συµπλήρωση 
λιπαντικών, οι µετρήσεις, ρυθµίσεις καθώς και κάθε έλεγχος και παροχή κατάλληλων οδηγιών 
για την διατήρηση της εύρυθµης, αποδοτικής και οµαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού. 
 
Η προληπτική συντήρηση εκτελείται όπως περιγράφεται στον Εγχειρίδιο Λειτουργίας & 
Συντήρησης του έργου µε βάση το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΝ/∆Π 07.01), το οποίο εκπονείται από 
τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 

• το «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/∆Π 07.01), 

• τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στα ∆ΕΛΤΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  

• τα ΤΕΥΧΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,  

• τα ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ "ως κατασκευάστηκε". 
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2.2.3 ∆ιορθωτική (Επανορθωτική) Συντήρηση 
Με την διορθωτική (επανορθωτική) συντήρηση εννοείται η οποιαδήποτε άµεση ενέργεια για την 
ανίχνευση και την αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών του Η/Μ εξοπλισµού. 
 
Η επανορθωτική συντήρηση εκτελείται σύµφωνα µε τα εξής : 

• τα φύλλα αναφοράς σφάλµατος  

• τις επισηµάνσεις στο έντυπο αναφοράς βάρδιας του Τµήµατος Τεχνικών 
Λειτουργίας & Συντήρησης «Εποπτεία συστηµάτων-εξοπλισµού & έργων 
Πολιτικού Μηχανικού» (ΕΠ/∆Π 07Α.01) 

• τις επισηµάνσεις των δελτίων που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις  

• τα ΤΕΥΧΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Έκτακτη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων απαιτείται βάσει των βλαβών και 
φθορών που ανακύπτουν και προέρχονται από οποιοδήποτε αίτιο (αστοχία υλικού, φθορά 
λόγω λειτουργίας, φθορά από χρήση όπως πρόσκρουση οχήµατος κλπ., φθορά από ανωτέρα 
βία, όπως πτώση κεραυνού κλπ.). Ειδικότερα, η Οµάδα Επιθεώρησης & Συντήρησης οδού και 
σηράγγων, υποχρεούται να είναι σε επιφυλακή όλες τις ηµέρες του έτους, 
περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών, ώστε µετά από λήψη ειδοποίησης για προβλήµατα 
λειτουργίας εξοπλισµού ή για φθορές και συναγερµούς προερχόµενους από τις Η/Μ 
εγκαταστάσεις σηράγγων, να µεταβαίνει επί τόπου για την αποκατάσταση των βλαβών εντός 
προκαθορισµένων χρόνων που ορίζονται ακολούθως :  
 
Ως χρόνος απόκρισης συντήρησης, ορίζεται ο χρόνος από τη λήψη της ειδοποίησης από το 
προσωπικό του Τµήµατος Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης έως την άφιξη του στη 
σήραγγα. 
 
Ως χρόνος προσωρινής αποκατάστασης βλάβης, ορίζεται ο µέγιστος χρόνος από την άφιξη 
του προσωπικού του Τµήµατος Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης επί τόπου, για την υπό 
περιορισµούς, επαναλειτουργία του εξοπλισµού που υπέστη βλάβη ή τη θέση αυτού σε ασφαλή 
κατάσταση, ώστε να µην αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών της οδού ή των 
εγκαταστάσεων της σήραγγας. 
 
Ως χρόνος οριστικής αποκατάστασης βλάβης, ορίζεται ο µέγιστος χρόνος από την άφιξη της 
του προσωπικού του Τµήµατος Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης επί τόπου, για την πλήρη 
και κανονική αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού που υπέστη βλάβη. 
Στο παρόν έργο οι παραπάνω χρόνοι καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

Φθορές / Βλάβες Χρόνος 
Απόκρισης 

Χρόνος Προσωρινής 
Αποκατάστασης 

Χρόνος Οριστικής 
Αποκατάστασης 

Η/Μ Εγκαταστάσεις Σήραγγας 
Κατηγορία 1 1 ώρα 4 ώρες 24 ώρες 
Κατηγορία 2.1 2 ώρες 12 ώρες 48 ώρες 
Κατηγορία 2.2 3 ώρες Προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης 

 
Σχετικά µε τον τρόπο λήψης της ειδοποίησης για φθορά και βλάβη, ισχύουν τα της 
παραγρ.2.2.1. 
 
Για όλες τις φθορές και βλάβες που ο χρόνος οριστικής αποκατάστασης υπερβαίνει τους 
προαναφερθέντες χρόνους, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 24 ωρών (από το πέρας του 
χρόνου οριστικής αποκατάστασης), να ενηµερώνει τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και να υποβάλλει 
εγγράφως χρονοδιάγραµµα για την οριστική αποκατάστασή της καθώς και εκτιµώµενη ανάλυση 
εργασιών και κόστους. 
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2.2.4 Ειδικές Εργασίες Η/Μ (Καθολικές Συντηρήσεις) 
Στο παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι ειδικές Η/Μ εργασίες (καθολικές 
συντηρήσεις εξοπλισµών ) : 
 

• Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων µέσης τάσης σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση Η/Ζ 
• Καθολική συντήρηση UPS 
• Καθολική συντήρηση µετασχηµατιστή ισχύος σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση ανεµιστήρα σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση συστήµατος µετρητή αέριων ρύπων (CO, NO, Opacity) σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση συστήµατος ανεµοµετρητή (Wind Flow meter) σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση συστήµατος ανίχνευσης υπέρυψων οχηµάτων (OHVD) 
• Καθολική συντήρηση τοπικού συστήµατος πυρόσβεσης µε αέρια κατασβεστικά µέσα 

(FM200, CO2) 
• Καθολική συντήρηση µετεωρολογικού σταθµού (RWIS) 
• Καθολική συντήρηση µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση θύρας διαφυγής πεζών σήραγγας 
• Καθολική συντήρηση κεντρικών µονάδων κλιµατισµού 
• Καθολική συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα 
• Καθολική συντήρηση κεντρικών συστηµάτων πυρανίχνευσης κτιρίων 
• Καθολική συντήρησης αντλιών αντλητικού συγκροτήµατος οµβρίων 
• Καθολική συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος (VMS) 
• Καθολική συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων µεταβλητού ορίου ταχύτητας (VSLS) 
• Καθολική συντήρηση φωτεινών πινακίδων επισήµανσης εξόδου διαφυγής 

 
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς αναγραφόµενα και 
τις απαιτήσεις των σχετικών άρθρων Τιµολογίου Μελέτης και θα εκτελούνται από τεχνικό 
προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογου τύπου, ισχύος, χαρακτηριστικών 
και προδιαγραφών εξοπλισµού. 
 

2.2.5 Πλύσιµο φωτιστικών σήραγγας 
Το πλύσιµο των φωτιστικών σωµάτων της σήραγγας θα γίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, µε τέτοιο τρόπο και µέσα, έτσι 
ώστε να υπάρξει η µικρότερη δυνατή παρακώλυση της κυκλοφορίας.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ µεθοδολογία για την 
εκτέλεση της εργασίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει αυτόµατα µηχανικά µέσα ή πλύσιµο µε 
χειρωνακτικά µέσα και ανυψωτική πλατφόρµα. Το πλύσιµο των φωτιστικών µε νερό υπό πίεση 
θα πρέπει να αποκλειστεί (ειδικότερα από το επίπεδο του οδοστρώµατος), ενώ επιτρέπεται η 
χρήση νέφους σταγονιδίων νερού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την προστασία 
των φρεατίων καλωδίων εντός της σήραγγας από την είσοδο νερού, µε την προµήθεια, 
µεταφορά και εγκατάσταση των κατάλληλων προστατευτικών µέσων. 
Ο Ανάδοχος, πριν την εκτέλεση της εργασίας, θα διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία 
κυκλωµάτων όπως απαιτείται (από τους αντίστοιχους πίνακες ΠΦΝ, ΠΦΕ, ΠΦU) και θα 
επανατροφοδοτήσει µετά το πέρας της. Βλάβες, που πιθανόν να προκληθούν (π.χ. 
βραχυκυκλώµατα κλπ.) αποκαθίστανται από τον ίδιο τον Ανάδοχο, σε βάρος και για 
λογαριασµό του. 
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2.2.6 Αναγόµωση Πυροσβεστήρων 
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, στην αποµάκρυνση, φόρτωση και 
µεταφορά όλων των πυροσβεστήρων σε συνεργείο αναγόµωσης, είτε µετά από χρήση, είτε ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις πυρασφάλειας 
(π.χ. ετήσια), και στην εν συνεχεία επανατοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις.  
Επισηµαίνεται, ότι από κάθε θέση ύπαρξης πυροσβεστήρων (π.χ. ΕΑΣ), θα αφαιρείται ένας 
πυροσβεστήρας κάθε φορά και µετά την αναγόµωση και επανατοποθέτησή του, θα 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για τον δεύτερο, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχώς τουλάχιστον 
ένας πυροσβεστήρας σε κάθε θέση. 
 

2.2.7 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος SCADA και 
TMS 
Η ειδική τεχνική υποστήριξη των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) του 
συστήµατος SCADA και TMS της υποθαλάσσιας ζεύξης, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται λεπτοµερώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 
 
Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει η Οµάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης H/M.  
Η ειδική τεχνική υποστήριξη αποτελεί επιπρόσθετη υποστήριξη 2ου επίπεδου και θα γίνεται 
από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για υποστήριξη και συντήρηση 
ανάλογων συστηµάτων.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ τα ακόλουθα:  
• στοιχεία τεχνικής ικανότητας του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, που θα αναλάβει 

σε ετήσια βάση την ειδική τεχνική υποστήριξη 
• στοιχεία (σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε ιδιωτικό φορέα) ότι το εν 

λόγω πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό έχει παράσχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 
ανάλογα συστήµατα κατά την τελευταία πενταετία 

• βεβαίωση του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού ότι αποδέχεται τους συµβατικούς 
όρους της παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών συµβατικών τευχών και 
δεσµεύεται για την παροχή της ειδικής τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση 

 

2.2.8 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος διαχείρισης 
καµερών CCTV 
Η ειδική τεχνική υποστήριξη των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) του 
συστήµατος CCTV της υποθαλάσσιας ζεύξης, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
λεπτοµερώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 
 
Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει η Οµάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης H/M.  
Η ειδική τεχνική υποστήριξη αποτελεί επιπρόσθετη υποστήριξη 2ου επίπεδου και θα γίνεται 
από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για υποστήριξη και συντήρηση 
ανάλογων συστηµάτων.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ τα ακόλουθα:  
• στοιχεία τεχνικής ικανότητας του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, που θα αναλάβει 

σε ετήσια βάση την ειδική τεχνική υποστήριξη 
• στοιχεία (σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε ιδιωτικό φορέα) ότι το εν 

λόγω πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό έχει παράσχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 
ανάλογα συστήµατα κατά την τελευταία πενταετία 

• βεβαίωση του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού ότι αποδέχεται τους συµβατικούς 
όρους της παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών συµβατικών τευχών και 
δεσµεύεται για την παροχή της ειδικής τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση 
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2.2.9 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος διαχείρισης 
τηλεφωνίας και δικτύων 
Η ειδική τεχνική υποστήριξη των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) του 
συστήµατος τηλεφωνίας και δικτύων επικοινωνιών της υποθαλάσσιας ζεύξης, θα γίνεται 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται λεπτοµερώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 
 
Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει η Οµάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης H/M.  
Η ειδική τεχνική υποστήριξη αποτελεί επιπρόσθετη υποστήριξη 2ου επίπεδου και θα γίνεται 
από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για υποστήριξη και συντήρηση 
ανάλογων συστηµάτων.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ τα ακόλουθα:  
• στοιχεία τεχνικής ικανότητας του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, που θα αναλάβει 

σε ετήσια βάση την ειδική τεχνική υποστήριξη 
• στοιχεία (σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε ιδιωτικό φορέα) ότι το εν 

λόγω πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό έχει παράσχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 
ανάλογα συστήµατα κατά την τελευταία πενταετία 

• βεβαίωση του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού ότι αποδέχεται τους συµβατικούς 
όρους της παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών συµβατικών τευχών και 
δεσµεύεται για την παροχή της ειδικής τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση 

 

2.2.10 Προµήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσιών Λογισµικού ∆ιαχείρισης Παγίων 
Η/Μ 
Για την ορθή και συστηµατική παρακολούθηση όλου του συντηρούµενου εξοπλισµού Η/Μ στα 
πλαίσια της παρούσας σύµβασης, απαιτείται η καταχώρηση του σε κατάλληλο λογισµικό 
διαχείρισης παγίων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαχείρισης των εργασιών 
συντήρησης σε αυτά. Το λογισµικό θα είναι έτοιµο εµπορικό προϊόν και θα διατίθεται ως τέτοιο 
στην αγορά τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία συνεχώς, ενώ θα έχει τρεις (3) 

τουλάχιστον εν ενεργεία σχετικές εγκαταστάσεις κατά την τελευταία πενταετία µε περισσότερα 
από 500 διακριτά καταχωρηµένα στοιχεία/πάγια Η/Μ εξοπλισµού (π.χ. πίνακες, µηχανήµατα, 
UPS, Η/Ζ, αντλίες, …) τουλάχιστον σε µια από αυτές. Το λογισµικό θα διαθέτει τα ακόλουθα 
ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
• Θα είναι πλήρως ελληνικοποιηµένο σε επίπεδο οθονών αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη 

(user interface) και αρχείων οδηγιών βοήθειας (online help files) 
• Η πρόσβαση στο λογισµικό θα γίνεται µέσω web εφαρµογής και ευρέως διαδεδοµένων 

προγραµµάτων περιήγησης διαδικτύου (internet browsers) π.χ. Internet Explorer, Google 
Chrome, Firefox, κλπ. και όχι µέσω custom client εφαρµογής που απαιτεί τοπική 
εγκατάσταση στον χρήστη 

• Η πρόσβαση στην εφαρµογή θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων κωδικών και συνθηµατικών 
(user names, passwords) ενώ θα διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς ταυτοποίησης 
(authentication), µηχανισµούς εξουσιοδότησης πρόσβασης (authorization) και ασφάλειας 
(security) 

• Θα επιτρέπει την καταχώρηση απεριόριστου αριθµού διακριτών καταχωρήσεων στοιχείων 
Η/Μ στη βάση δεδοµένων 

• Θα επιτρέπει την εξαγωγή των καταχωρηµένων στοιχείων τόσο υπό µορφή εξαγώγιµων 
αρχείων (export files) αναγνωρισµένου µορφότυπου (π.χ. csv, txt, ...) όσο και υπό µορφή 
αναφορών (report files) 

• Θα διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο συστήµατος στα ελληνικά (User Manual, 
System Manual) 

• Θα µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα µέσω αποµακρυσµένων συνδέσεων VPN  
• Θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 10 τουλάχιστον χρηστών και βάσει των 

διαθέσιµων αδειών χρήσης 
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Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προµήθεια σε ετήσια βάση των παρακάτω προϊόντων/υπηρεσιών 
ως εξής : 
• Υπηρεσίες συνεχούς πρόσβασης επί 24ώρου (24x7x365) µέσω web interface µε τρεις (3) 

άδειες ταυτόχρονης σύνδεσης χρηστών που θα ορίσει η ΕΟΑΕ, στο λογισµικό καταχώρησης 
και διαχείρισης παγίων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε κατάλληλο εξοπλισµό πληροφορικής (π.χ. server) του παραπάνω 
λογισµικού εφαρµογής, των απαιτούµενων βάσεων δεδοµένων και λοιπών βοηθητικών 
λογισµικών µε τις άδειες χρήσης τους καθώς και της τήρησης των απαιτούµενων 
αντιγράφων ασφαλείας σε σχήµα (π.χ. full backup, incremental backup, daily, weekly, κλπ.) 
που θα συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ 

• Υπηρεσίες τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης 5x8h εντός ωρών γραφείου (09:00-17:00) 
προς την ΕΟΑΕ, από κατάλληλο έµπειρο προσωπικό στη χρήση του εν λόγω λογισµικού 

 
Την παραπάνω προµήθεια θα διέπουν και οι ακόλουθοι όροι : 
• Η καταχώρηση των υφιστάµενων στοιχείων µητρώου Η/Μ στο λογισµικό διαχείρισης παγίων 

Η/Μ αποτελεί ευθύνη της ΕΟΑΕ και δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 
• Η καταχώρηση νέων στοιχείων µητρώου Η/Μ που θα προκύψουν ενδεχοµένως στη 

διάρκεια της σύµβασης (π.χ. εγκατάσταση νέου UPS, …) ή µεταβολή των στοιχείων 
υφιστάµενου εξοπλισµού (π.χ. αντικατάσταση αντλίας, ...) στο λογισµικό αποτελεί 
υποχρέωση του Αναδόχου 

• Η καταχώρηση στοιχείων καθολικών συντηρήσεων Η/Μ (π.χ. ηµεροµηνία συντήρησης, 
συνολικές ώρες λειτουργίας εξοπλισµού, επόµενη ηµεροµηνία συντήρησης, κλπ.) στο 
λογισµικό αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 

• Η καταχώρηση του µηνιαίου προγράµµατος τακτικών συντηρήσεων στο λογισµικό αποτελεί 
υποχρέωση του Αναδόχου 

• Ο Προµηθευτής του λογισµικού θα παράσχει τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση στο 
προσωπικό της ΕΟΑΕ για την καταχώρηση ενός τουλάχιστον στοιχείου από κάθε βασικό 
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ετησίως (έως είκοσι (20) διαφορετικά στοιχεία, π.χ. H/Z, 
UPS, αντλία, ανεµιστήρας, πίνακας µέσης/χαµηλής τάσης, κλπ.) καθώς και στον καθορισµό 
της κατάλληλης κωδικοποίησης του εν λόγω εξοπλισµού. Η εκπαίδευση θα είναι ελάχιστης 
διάρκειας µιας (1) εβδοµάδας ετησίως και θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΑΕ. 

• Η βάση δεδοµένων µε όλα τα καταχωρηµένα στοιχεία αυτής θα αποτελεί ιδιοκτησία της 
ΕΟΑΕ και θα της παραχωρούνται σε ηλεκτρονική µορφή ετησίως, σε κατάλληλη 
µορφοποίηση που θα ορίσει η ΕΟΑΕ. 

 

2.2.11 Συντηρήσεις Η/Μ στο Χώρο των ∆ιοδίων 
Περιλαµβάνει τις προληπτικές και διορθωτικές συντηρήσεις του κάτωθι Η/Μ εξοπλισµού : 

• Φωτισµός χοάνης διοδίων (υψηλοί ιστοί φωτισµού χοάνης και λαµπτήρες αυτών, 
ηλεκτρικοί πίνακες ιστών χοάνης, γειώσεις ιστών) 

 
Επίσης περιλαµβάνει τις κάτωθι καθολικές συντηρήσεις : 

• Καθολική συντήρηση Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης σταθµού διοδίων 
• Καθολική συντήρηση UPS σταθµού διοδίων 
• Καθολική συντήρηση Η/Ζ σταθµού διοδίων 

 
 

2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 
Περιλαµβάνονται οι εργασίες επιθεώρησης έργων Π/Μ της σήραγγας, των ραµπών εισόδου/ 
εξόδου και των προσβάσεων καθώς και των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων υποδοµών 
των διοδίων. Σε όλες τις επιθεωρήσεις µπορεί να συµµετέχει και προσωπικό της ΕΟΑΕ. 
Ιδιαίτερα στις προγραµµατισµένες δοµικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να συµµετέχει και το 
συνεργείο επιθεώρησης του Τµήµατος Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών της ΕΟΑΕ. 
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Η επιθεώρηση των έργων Π/Μ περιλαµβάνει:  
α. την περιπολία ασφαλείας (ηµερήσια επιθεώρηση ρουτίνας) των προσβάσεων – ραµπών 

– σήραγγας 
β. την επιθεώρηση ασφαλείας (εβδοµαδιαία) των προσβάσεων – ραµπών – σήραγγας και 

περσίδων  
γ. την επιθεώρηση των κτιρίων εξυπηρέτησης και διοίκησης του έργου  
δ. την εξαµηνιαία δοµική επιθεώρηση σήραγγας και προσβάσεων 
ε. τους καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέµατος 
στ. την ειδική (έκτακτη) επιθεώρηση έργων Π/Μ 
ζ. την επιθεώρηση έργων & εξοπλισµού Π/Μ στο χώρο των διοδίων 

 
Οι επιθεωρήσεις θα εκτελούνται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που αναγράφεται στο 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στο «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - 
ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/∆Π 07.01). 

2.3.1 Περιπολία Ασφαλείας (Ηµερήσια Επιθεώρηση Ρουτίνας) 

Η περιπολία ασφαλείας της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων πραγµατοποιείται 
καθηµερινά από την Οµάδα Άµεσης Επέµβασης και (ενδεικτικά) αφορά: 
• Αντικείµενα που έπεσαν από οχήµατα  
• Ύπαρξη λαδιών στο οδόστρωµα 
• Εµφανείς ζηµιές στο οδόστρωµα και στον εξοπλισµό (σήµανσης, ασφάλειας, 

αποχέτευσης κ.λπ.) 
• Ζηµιές από ατυχήµατα 
• Οµαλή λειτουργία του συστήµατος αποχέτευσης 

 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/∆Π 07Α.01. 
 
Στην περίπτωση ύπαρξης λαδιών στο οδόστρωµα ή αντικειµένων που έπεσαν από οχήµατα, 
πραγµατοποιείται άµεση επέµβαση καθαριότητας ή αποµάκρυνσης, σε συνεννόηση µε τον 
επόπτη - χειριστή του ΚΕΚ, µε την εφαρµογή κατάλληλου κυκλοφοριακού σεναρίου. 
 

2.3.2 Επιθεώρηση Ασφαλείας 

Η επιθεώρηση ασφαλείας της σήραγγας, των ραµπών, των προσβάσεων και των περσίδων, 
πραγµατοποιείται από την Οµάδα Άµεσης Επέµβασης, µία φορά ανά εβδοµάδα, και 
περιλαµβάνει επιπλέον όσων αφορούν την Περιπολία Ασφαλείας, τα ακόλουθα (ενδεικτικά): 

 
• Τα έργα Π/Μ στις προσβάσεις – ράµπες – σήραγγα. 
• Τις επιθεωρήσεις της κατασκευής περσίδων στις ράµπες εισόδου/ εξόδου της σήραγγας 

και αφορούν βλάβες/ζηµιές που µπορούν να οδηγήσουν σε φθορές αυτών. 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως περσίδων καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/∆Π 
07Ε.15. 

• Την κατάσταση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης και ασφάλειας (στηθαία 
ασφαλείας, περίφραξη κτλ.) του έργου. 

 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/∆Π 07Ε.21. 
 

2.3.3 Επιθεώρηση Κτιρίων Εξυπηρέτησης 

Οι επιθεωρήσεις των κτιρίων εξυπηρέτησης και διοίκησης του έργου διεξάγονται από τους 
Τεχνικούς Λειτουργίας και Συντήρησης, σε ετήσια βάση και αφορούν βλάβες/ζηµιές που 
µπορούν να οδηγήσουν σε φθορές των κτιρίων. 
 
Οι παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων καταγράφονται στα ειδικά έντυπα ΕΠ/∆Π 07Ε.19 και 
ΕΠ/∆Π 07Ε.20.  
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2.3.4 Εξαµηνιαία ∆οµική Επιθεώρηση της σήραγγας και των προσβάσεων 

Η εξαµηνιαία δοµική επιθεώρηση της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων 
πραγµατοποιείται σε απογευµατινή ή νυχτερινή βάρδια από τετραµελή οµάδα τεχνικών µε 
επικεφαλής µηχανικό  εξειδικευµένο στην επιθεώρηση έργων από σκυρόδεµα, τον 
Υπεύθυνο Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων, υπό την εποπτεία 
του υπεύθυνου Τεχνικών Λειτουργίας και έπειτα από εντολή του ∆ιευθυντή Λειτουργίας και 
Συντήρησης. Πραγµατοποιείται µία φορά ανά εξάµηνο, και δύναται να συνδυασθεί µε την 
εξαµηνιαία τοπογραφική µέτρηση. Για τη διενέργειά της είναι απαραίτητη η χρήση καλαθοφόρου 
οχήµατος, για να είναι δυνατός ο οπτικός έλεγχος από απόσταση 1 µέτρου.   
Υποχρεωτικά πρέπει να ελέγχονται οι ορατές επιφάνειες των σπονδύλων της σήραγγας για τα 
ακόλουθα (ενδεικτικά): 

� Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των σπονδύλων της σήραγγας, σε όλο το µήκος 
τους.  

� Αναγνώριση και αποτύπωση (θέση, έκταση) ανά κατηγορία των ακόλουθων φθορών:          
• αποκόλληση της πυράντοχης επένδυσης (έλεγχος µε ειδικό σφυρί). Άλλες βλάβες. 
• λεκέδες στην κάτω επενδεδυµένη παρειά της άνω πλάκας των σπονδύλων της 

σήραγγας 
• εξάνθηση σκυροδέµατος 
• επιφανειακούς λεκέδες καφέ ή καφεκόκκινης απόχρωσης στο σκυρόδεµα  
• ρωγµές σκυροδέµατος. Αποτύπωση θέσης, προσανατολισµού, µήκους και µέτρηση 

µε ρωγµόµετρο του µέγιστου, κατά το µήκος των ρωγµών, εύρους  
• εκτίναξη σκυροδέµατος 
• αποχρωµατισµός σκυροδέµατος 
• λεκέδες υγρασίας 
• ρωγµές στο οδόστρωµα. Αποτύπωση θέσης, προσανατολισµού, µήκους. 
• Εύρος οριζόντιων διακένων αρµών µεταξύ των σπονδύλων της σήραγγας στις εξής 

θέσεις (στους κορµούς πάνω από τα πεζοδρόµια και κάτω από τη νεύρωση µε την 
άνω πλάκα και στη κάτω παρειά της άνω πλάκας σε δύο θέσεις κοντά στις στηρίξεις 
της) 

• Έλεγχος των φρεατίων των άµεσα επισκέψιµων κεφαλών των τενόντων προέντασης 
(2 ανά αρµό µεταξύ σπονδύλων). Αφαίρεσή τους, έλεγχο για λιµνάζοντα νερά, 
υγρασία. Έλεγχο για οξείδωση κεφαλών τενόντων προέντασης. 

• Μέτρηση µε κατάλληλες συσκευές της επιφανειακής θερµοκρασίας και της σχετικής 
υγρασίας  του σκυροδέµατος των κορµών όλων των σπονδύλων (10 θέσεις ανά 
σπόνδυλο). 

• Μέτρηση αποκλίσεων των κορµών από την κατακόρυφο και της κάτω παρειάς της 
άνω πλάκας από το οριζόντιο επίπεδο σε ικανό αριθµό σε κάθε σπόνδυλο (10 
µετρήσεις ανά κορµό ανά σπόνδυλο), µε αλφάδι ενός µέτρου. 

• Φθορές στο σύστηµα της συγκέντρωσης και απορροής υδάτων. 
 

Οι καταστροφικές λήψεις δοκιµίων σκυροδέµατος, όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, όπως και οι δειγµατοληπτικές επιθεωρήσεις των µη άµεσα επιθεωρήσιµων 
κεφαλών τενόντων προέντασης (όπου απαιτηθεί) – που απαιτούν αφαίρεση ασφαλτικού και 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση έρµατος από σκυρόδεµα – θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο 
γενικά των εξαµηνιαίων επιθεωρήσεων. 

 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/∆Π 07Ε.21. 

2.3.5 Ειδική (Έκτακτη) Επιθεώρηση Έργων Π/Μ  

Η ειδική (έκτακτη) επιθεώρηση της σήραγγας πραγµατοποιείται από διµελή οµάδα τεχνικών 
Λειτουργίας και Συντήρησης µε επικεφαλής µηχανικό εξειδικευµένο στην επιθεώρηση έργων 
από σκυρόδεµα, υπό τη διεύθυνση του υπεύθυνου Τεχνικών Λειτουργίας και έπειτα από 
εντολή της ΕΟΑΕ. 
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Η επιθεώρηση πραγµατοποιείται έπειτα από: 
• Ατύχηµα εντός της σήραγγας 
• Σηµαντική σεισµική δράση στην περιοχή του έργου και ενδείξεις από τις µετρήσεις 

ενόργανης παρακολούθησης για παραµένουσες αποχωρήσεις µεταξύ των σπονδύλων 
(µετρήσεις µηκυνσιοµέτρων) 

• Όποτε κριθεί αναγκαίο για την έρευνα, όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα 
• Κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. 
 

Η ειδική (έκτακτη) επιθεώρηση γίνεται σε απογευµατινή ή νυχτερινή βάρδια, µε την εφαρµογή 
κυκλοφοριακού σεναρίου, υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου. 
Όταν είναι χρονικά εφικτό στις εργασίες των έκτακτων επιθεωρήσεων θα συνδράµει και το 
συνεργείο επιθεώρησης του Τµήµατος Ελέγχου & Συντήρησης της Εγνατία Οδός ΑΕ. 
 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο ειδικό έντυπο ΕΠ/∆Π 07Ε.22.  

2.3.6 Ειδική επιθεώρηση για διενέργεια καταστροφικών ελέγχων σκυροδέµατος 

σήραγγας 

Η ειδική επιθεώρηση της σήραγγας για τη διενέργεια καταστροφικών ελέγχων γίνεται σε 
απογευµατινή ή νυχτερινή βάρδια, πραγµατοποιείται από ειδικό πιστοποιηµένο συνεργείο 
καταστροφικών και µη καταστροφικών ελέγχων σκυροδέµατος µε επικεφαλής µηχανικό  
εξειδικευµένο στην επιθεώρηση έργων από σκυρόδεµα, τον Υπεύθυνο Επίβλεψης 
∆οµικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων, υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Τεχνικών 
Λειτουργίας και έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ. Αφορούν στην καταστροφική λήψη πυρήνων 
σκυροδέµατος για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων. 
 

Οι δειγµατοληπτικές πυρηνοληψίες του σκυροδέµατος θα πραγµατοποιηθούν στις θέσεις της 
κάτω παρειάς της άνω πλάκας και των κατακόρυφων κορµών των σπονδύλων της σήραγγας. Ο 
ελάχιστος αριθµός τους στη συνολική διάρκεια της υπόψη σύµβασης, θα είναι τρεις (3) σε κάθε 
σπόνδυλο και συνολικά 60 πυρηνοληψίες, διαµέτρου πυρήνα Φ100, και µήκους τουλάχιστον 
20cm, επί των οποίων θα γίνουν οι εξής εργαστηριακοί έλεγχοι: 
• Θλιπτική αντοχή έως τη θραύση σκυροδέµατος (60 δοκίµια) 
• PH σκυροδέµατος (180 έλεγχοι – 3 ανά δοκίµιο) 
• Ειδικό βάρος σκυροδέµατος (60 έλεγχοι – 1 ανά δοκίµιο) 
• Χλωριόντα σκυροδέµατος (180 έλεγχοι– 3 ανά δοκίµιο) 
• Θειικά σκυροδέµατος (180 έλεγχοι– 3 ανά δοκίµιο) 

 
Για τις δειγµατοληπτικές πυρηνοληψίες που πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη διεξαγωγή 
εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν στον προσδιορισµό της µηχανικής αντοχής του 
σκυροδέµατος της κατασκευής. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα αναφορικά µε τη θέση κορώνας κοπής, έτσι ώστε: 
• Να µην τραυµατίζεται ο οπλισµός του στοιχείου και, συνεπώς το δοκίµιο να είναι ελεύθερο 
οπλισµού 
• Να λαµβάνεται από αντιπροσωπευτική θέση του στοιχείου, ώστε αυτό να µην περιλαµβάνει, 
κατά το δυνατόν, εµφανείς φθορές (εξάνθηση, αποφλοίωση, εκτίναξη, ανώµαλη επιφάνεια 
κ.ο.κ.) 
• Να λαµβάνεται υπόψη η κοκκοµετρική διαβάθµιση των χρησιµοποιούµενων αδρανών, ώστε 
να επιλέγεται διάµετρος δοκιµίου µεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση µε το 3πλάσιο αυτής του 
µεγίστου κόκκου (Aν απαιτηθεί και σε συνεννόηση µε την επίβλεψη θα λαµβάνονται πυρήνες 
διαµέτρου Φ120). 

Για τον πρώτο περιορισµό, είναι αναγκαία η διεξαγωγή ανίχνευσης του οπλισµού µε µη 
καταστροφικές µεθόδους (ανιχνευτής οπλισµού βάσει µαγνητικής µεθόδου).  
Αναφορικά µε τον τρίτο περιορισµό, θα λαµβάνονται στοιχεία από τους -κατά την κατασκευή- 
ελέγχους κοκκοµετρικής διαβάθµισης, αν είναι διαθέσιµοι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
διαπιστώνεται επί τόπου δειγµατοληπτικά κατά το δυνατόν. 
Επιπρόσθετα, θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα σχετικά µε τη διαδικασία αυτή καθαυτή, ώστε να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις υγρής αδιατάρακτης κοπής. 
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Τα αποσπώµενα δοκίµια θα φέρουν επεξηγηµατική σήµανση ώστε να είναι φανερή η θέση 
πυρηνοληψίας τους. 
Κατά την εξόλκευση, αποθήκευση και µεταφορά τους θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ούτως 
ώστε να παραµένουν ακέραια µέχρι της άφιξής τους στο εργαστήριο δοκιµών, µακριά από την 
επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως ρύπους, υγρασία κλπ. 
Η διάτρηση θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον ίσο µε το διπλάσιο της διαµέτρου του εκάστοτε 
πυρήνα. 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο ειδικό έντυπο ΕΠ/∆Π 07Ε.22.  
 

2.3.7 Επιθεώρηση Έργων & Εξοπλισµού Π/Μ στο Χώρο των ∆ιοδίων 

Η Οµάδα Άµεσης Επέµβασης έχει την υποχρέωση να ελέγχει την κατάσταση έργων/εξοπλισµού 
Π/Μ, τα οποία βρίσκονται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο των διοδίων. 
 
Ειδικότερα, ανά 2 εβδοµάδες ή νωρίτερα αν κριθεί αναγκαίο, ελέγχονται τα παρακάτω:  

• Τα στηθαία ασφαλείας της χοάνης των διοδίων 
• Το οδόστρωµα της χοάνης των διοδίων  
• Η οριζόντια και κατάκορφη σήµανση της χοάνης των διοδίων 
• Το πράσινο στα ρείθρα του οδοστρώµατος της χοάνης των διοδίων 

 

2.3.8 Αναφορές Επιθεώρησης Π/Μ 

Μετά από κάθε Επιθεώρηση ή και κατά τη διάρκεια της, ο Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης 
συµπληρώνει σχετική αναφορά, στην οποία αναγράφονται τα τυχόν ευρήµατα ή αστοχίες που 
παρατηρήθηκαν κατά την επιθεώρηση. Τα έντυπα που συµπληρώνονται περιγράφονται στο 
«ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
(ΠΠ/∆Π 07.01). Για τις δοµικές επιθεωρήσεις (παρ. 2.3.4, 2.35. και 2.3.6) υπεύθυνος της 
συµπλήρωσης, έγκρισης και υποβολής των Αναφορών είναι ο Υπεύθυνος Επίβλεψης 
∆οµικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων.   
Τα συµπληρωµένα έντυπα ελέγχονται και υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & 
Συντήρησης Έργου και αρχειοθετούνται και αποστέλλονται στην ΕΟΑΕ. 
 
 

2.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 
 

2.4.1 Αποκατάσταση Φθορών/Βλαβών  

Οι φθορές/βλάβες που εντοπίζονται από την περιπολία ασφαλείας (ρουτίνας) και την  
επιθεώρηση ασφαλείας της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων, αφορούν:  
 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: Επικίνδυνες φθορές/βλάβες, που χρήζουν άµεσης προσοχής καθώς 

συνεπάγονται άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους χρήστες/οδηγούς. 
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Λοιπές φθορές/βλάβες, που δεν προκαλούν κίνδυνο για τους 

χρήστες/οδηγούς. 
 
Οι επικίνδυνες φθορές Κατηγορίας Ι (ενδεικτικός πίνακας επικίνδυνων βλαβών παρατίθεται στο 
Παράρτηµα ∆) που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις (ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες) πρέπει να 
αποκαθίστανται αµέσως, εάν είναι πρακτικά εφικτό, από τους τεχνικούς που εκτελούν την 
επιθεώρηση/περιπολία. 
 
Αν δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών, τότε θα πρέπει να 
σηµαίνονται αµέσως, να επισκευάζονται προσωρινά εντός 24 ωρών και να επιθεωρούνται 
µέχρι τη µόνιµη επισκευή τους. Οι µόνιµες επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται το 
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συντοµότερο. Ο χρόνος εκτέλεσης των µονίµων επισκευών των επικίνδυνων φθορών, δε 
µπορεί να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις 10 ηµέρες (Ν. 3481/2006, Αρ. 7). 
 
Για υπέρβαση των προθεσµιών θα επιβάλλονται από την ΕΟΑΕ ποινικές ρήτρες (περικοπές 
εργολαβικού ανταλλάγµατος) σύµφωνα µε το άρθρο Α-2 του Παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ. 
 
Στις εργασίες Συντήρησης Έργων Π/Μ περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης της σήραγγας, 
των ραµπών και των προσβάσεων καθώς και των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων 
υποδοµών των διοδίων. 
 
Οι εργασίες συντήρησης των έργων Π/Μ που δεν παρεµποδίζουν την κυκλοφορία 
πραγµατοποιούνται, γενικά, σε κανονική ηµερήσια βάρδια υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου 
Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου. 
 
Οι εργασίες συντήρησης που παρεµποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας διεξάγονται σε 
απογευµατινή ή νυχτερινή βάρδια, µε την εφαρµογή κυκλοφοριακού σεναρίου, υπό την 
επίβλεψη του Υπευθύνου Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου. 
 
Εξειδικευµένη εργασία στα συστήµατα και τις συσκευές διεξάγεται από τους αντίστοιχους 
ειδικούς Αναδόχους και γενικά η συντήρηση ή / και επισκευή στα σηµαντικά τµήµατα του 
εξοπλισµού µπορεί να γίνεται από προσωπικό που θα παρέχουν οι αντίστοιχοι ειδικοί Ανάδοχοι 
– Προµηθευτές – Εξωτερικοί συνεργάτες, υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Λειτουργίας και 
Συντήρησης και µετά την έκδοση του εντύπου «Αίτηση χορήγησης αδείας εργασιών σε 
εξωτερικούς συνεργάτες» (ΕΠ/∆Π 12.1). 
 

2.4.2 Συντήρηση Ρουτίνας έργων Π/Μ 

Η συντήρηση ρουτίνας (τακτική) συνίσταται κυρίως σε εργασίες επισκευής/αποκατάστασης και 
καθαρισµού της σήραγγας, των προσβάσεων και των ραµπών, καθώς και εξοπλισµού, 
συστηµάτων και διατάξεων αυτών.  
 
Ο χρόνος διεξαγωγής της συντήρησης ρουτίνας, όπου δεν προδιαγράφεται, καθορίζεται από 
τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και γίνεται από 
τους Τεχνικούς Λειτουργίας και Συντήρησης ή εξωτερικό συνεργάτη. 
 
Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται περιληπτικά ενδεικτικές εργασίες συντήρησης 
ρουτίνας (στοιχειώδους συντήρησης), οι οποίες θα εκτελούνται όποτε προκύπτει ανάγκη, κατ’ 
εντολή της υπηρεσίας ή/και του πλάνου εργασιών. 
 

2.4.3 Συντήρηση Οδοστρωµάτων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες όπως, συντήρηση της επιφανείας 
του οδοστρώµατος της οδού, που παρουσιάζει φθορές, µε διάστρωση ασφαλτοµίγµατος και της 
επιφανείας του ερείσµατος µε διάστρωση υλικού της ΠΤΠ Ο-155, καθώς και αποκατάσταση 
µικροφθορών στην επιφάνεια του οδοστρώµατος (λακκούβες, ρηγµατώσεις, καθιζήσεις κλπ). 
 

2.4.4 Συντήρηση Σήµανσης και Εξοπλισµού Ασφαλείας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες: 
• Αποξήλωσης παλαιών ή κατεστραµµένων πλευρικών πινακίδων από στύλους, πλαίσια 

στήριξης κ.λπ. 
• Αποξήλωσης µεταλλικών στύλων, πλαισίων στήριξης πινακίδων, χιλιοµετρικών δεικτών, 

στηθαίων ασφαλείας κ.λπ. 
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• Προµήθειας και τοποθέτησης πινακίδων (πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων κλπ.), 
στύλων, πλαισίων στήριξης, χιλιοµετρικών δεικτών, µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, 
περίφραξης κλπ., 

• ∆ιαγράµµισης της οδού. 
 
Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των αποξηλωµένων ή κατεστραµµένων υλικών θα πρέπει να 
αποθηκεύεται σε φυλασσόµενο µέρος σε συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ. 
 

2.4.5 Αποχέτευση 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες: 
• καθαρισµού συστήµατος αποχέτευσης  
• αντικατάστασης σχαρών πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους που έχουν 

απολεσθεί ή καταστραφεί, 
• αντικατάστασης προκατασκευασµένων σωλήνων των φρεατίων από άοπλο σκυρόδεµα 

που έχουν καταστραφεί, 
• καθαρισµού φρεατίων, τάφρων, ρείθρων, σωληνωτών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

οχετών κ.λπ. από ιζήµατα και φερτές ξένες ύλες οποιασδήποτε σύστασης, 
• καθαρισµού σχαρών σε εγκαταστάσεις του έργου, 
• καθαρισµού φρεατίων και βουλωµένων σχαρών των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης 

 

2.4.6 Σκυρόδεµα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες που αφορούν: 
• Στη στεγανοποίηση του σκυροδέµατος της οροφής του C&C Ακτίου 
• Στην αποκατάσταση των περιοχών σκυροδέµατος µε φθορές της οροφής του C&C 

Ακτίου 
• Στη στεγανοποίηση των ενισχύσεων των στηρίξεων της οροφής µε ένεµα 

2.4.6.1 Εργασίας αποκατάστασης αστοχιών περιοχών σκυροδέµατος και 

στεγανοποίησης στον θόλο της σήραγγας, στην περιοχή του C&C Ακτίου 

Για την αποκατάσταση του σκυροδέµατος µε φθορές στην περιοχή της οροφής του C&C Ακτίου, 
λόγω έντονης διαβροχής του, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω εργασίες: 
 
Καθαίρεση του πυρίµαχου κονιάµατος 
Καθαίρεση του πυρίµαχου κονιάµατος τύπου FENDOLITE MII και πάχους 2,0cm, που έχει 
εφαρµοστεί στην εξωτερική επιφάνεια του θόλου, ώστε να αποκαλυφθεί το βλαµµένο 
σκυρόδεµα. Η καθαίρεσή του θα γίνει µε χρήση υδροκαθαίρεσης υψηλής πιέσεως (τουλάχιστον 
500 bar) για την πλήρη αποµάκρυνση του κονιάµατος. Κατόπιν, θα καθαριστούν οι βλαµµένες 
περιοχές από τυχόν εξανθήµατα αλάτων, ενανθρακωµένο σκυρόδεµα, σαθρά υλικά λόγω 
απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέµατος, προϊόντα διάβρωσης του οπλισµού κ.λ.π., 
προκειµένου να εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δοµικής 
αποκατάστασης του στοιχείου. 
 
Εφαρµογή επισκευαστικού κονιάµατος θιξοτροπικής βάσης 
Στις περιοχές όπου αποµακρύνθηκαν τα σαθρά υλικά του σκυροδέµατος και τα προϊόντα 
οξείδωσης του οπλισµός µέσω της υδροκαθαίρεσης, και πλέον είναι καθαρή η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος από σκόνες, σαθρά σωµατίδια και διαβρώσεις, θα εφαρµοστεί επισκευαστικό 
κονίαµα θιξοτροπικής σύστασης βασισµένο σε ειδικές συγκολλητικές ουσίες τσιµεντοειδούς 
βάσης και επιλεγµένα αδρανή, πυριτική παιπάλη, συνθετικές ίνες και άλλα πρόσθετα. 
Το κονίαµα είναι ενός συστατικού τσιµεντοειδούς βάσης, ελεγχόµενης συρρίκνωσης και υψηλής 
θιξοτροπίας, τροποποιηµένο µε πολυµερή, που χρησιµοποιείται για στρώσεις πάχους από 1 
έως 3 cm. Περιέχει τσιµέντο τροποποιηµένο µε συνθετικά πολυµερή, πυριτική παιπάλη, 
επιλεγµένα αδρανή και συνθετικές ίνες. 
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Το κονίαµα µπορεί να εφαρµοστεί είτε µε το χέρι (µε µυστρί σε υπόστρωµα που έχει διαβραχεί 
µέχρι κορεσµού, ασκώντας καλή πίεση και συµπιέζοντάς το πάνω στην επιφάνεια), για την 
κάλυψη µικρών επιφανειών, είτε µηχανικά µε εξοπλισµό εκτόξευσης για την κάλυψη 
µεγαλύτερων επιφανειών. 
Το πάχος της κάθε στρώσης πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0,5 – 3,0cm, ενώ επάλληλες 
στρώσεις εφαρµόζονται, και εφόσον το κονίαµα της προηγούµενης έχει πήξει, ώστε να 
επιτευχθεί το επιθυµητό πάχος. 
 
Στεγανοποίηση των ενισχύσεων των στηρίξεων και στο µέσον της οροφής µε ένεµα 
Για τη στεγανοποίηση του σκυροδέµατος στις ενισχύσεις της στήριξης και στο µέσο της 
οροφήςθα εφαρµοστεί σφραγιστικό ένεµα προηγµένης τεχνολογίας, µε ανάπτυξη κρυστάλλων. 
Το ένεµα είναι δύο συστατικών, τσιµεντοειδούς βάσης, υδατοδιαλυτό, που στεγανοποιεί µε την 
ανάπτυξη κρυστάλλων. Το ένεµα γεµίζει και σφραγίζει τις τριχοειδείς ρωγµές και τα κενά του 
σκυροδέµατος, ενισχύοντας την αντοχή και τη σταθερότητα της επισκευασµένης περιοχής. Το 
δίκτυο κρυστάλλων σφραγίζει τυχόν ρωγµές και πόρους, µετατρέποντας το σκυρόδεµα σε 
απόλυτα στεγανό.  
Θα εφαρµοστεί στις περιοχές της στήριξης εκατέρωθεν του θόλου, καθώς και στο µέσον αυτού 
κατά µήκος της διάταξης στήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων φωτισµού, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα, ώστε να βοηθήσει στην εκ νέου παθητικότητα των περιοχών, µειώνοντας τη 
διάβρωση και δηµιουργώντας µια προστατευτική στρώση γύρω από τους οπλισµούς του. 
 
 
Στεγανοποίηση όλου της οροφής του C&C Ακτίου µε επαλειφόµενο κρυσταλλικό 
κονίαµα 
Για τη στεγανοποίηση του σκυροδέµατος σε όλη την περιοχή της οροφής του C&C Ακτίου θα 
εφαρµοστεί επαλειφόµενο κρυσταλλικό κονίαµα στεγανοποίησης σκυροδέµατος, το οποίο 
αποτελείται από τσιµέντο Portland, ειδικά διαβαθµισµένη πυριτιακή άµµο και ενεργές χηµικές 
ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν µε την υγρασία και τα παραπροϊόντα της ενυδάτωσης του 
σκυροδέµατος, προκαλώντας µια καταλυτική αντίδραση, η οποία παράγει αδιάλυτους 
κρυστάλλους, που εµποδίζουν την διείσδυση υγρασίας.  
Η στεγανοποιητική του δράση αρχίζει όταν τα ενεργά χηµικά που περιέχονται στο υλικό έρθουν 
σε επαφή µε το νερό το οποίο βρίσκεται εσωτερικά και κατά µήκος των πόρων, των τριχοειδών 
διαδρόµων και των ρωγµών που δηµιουργήθηκαν κατά τη συρρίκνωση του σκυροδέµατος. Στο 
εσωτερικό αυτών των πόρων και των τριχοειδών διαδρόµων µε την παρουσία νερού λαµβάνει 
χώρα µια χηµική αντίδραση µεταξύ των ενεργών χηµικών του υλικού και του υδροξειδίου του 
ασβεστίου (που υπάρχει πάντοτε στο σκυρόδεµα), παράγοντας µη διαλυτά κρυσταλλικά 
σύµπλοκα ινώδους µορφής τα οποία µεταναστεύουν µέσω του φαινοµένου της ώσµωσης και 
κλείνουν τους πόρους και τους τριχοειδής διαδρόµους δηµιουργώντας µια µόνιµη φραγή στη 
διέλευση νερού και γενικά των υδατικών διαλυµάτων προσφέροντας ταυτόχρονα και 
αντιδιαβρωτική προστασία. Παράλληλα επιτρέπει την διείσδυση υδρατµών µέσα στο 
σκυρόδεµα. Προστατεύει το σκυρόδεµα ενάντια στο θαλασσινό νερό, τα υγρά απόβλητα, τα 
υπόγεια νερά και πολλά άλλα χηµικά διαλύµατα. 
Η διαδικασία εφαρµογής του κονιάµατος ξεκινάει µε την διαβροχή των επιφανειών µε καθαρό 
νερό µέχρι κορεσµού τους. Ακολουθεί η επάλειψη είτε µε βούρτσα του υδαρούς µίγµατος 
στεγανοποιητικού υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων σε αναλογία ανάµιξης 5 
µέρη βάρους σκόνης µε 2 µέρη βάρους νερού κατανάλωση 0,80-1kgr/m2, ανάλογα µε την 
τραχύτητα του υποστρώµατος, είτε µε ψεκασµό αναµιγνύοντας 5 µέρη βάρους σκόνης µε 3 
µέρη βάρους νερό. Ακολουθεί δεύτερη επίστρωση υδαρούς µίγµατος στεγανοποιητικού υλικού 
χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων µε αναλογία ανάµιξης 5µέρη βάρους σκόνης µε 2 
µέρη βάρους νερού. Η εφαρµογή της δεύτερης στρώσης πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατό 
µε βούρτσα, µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν τραυµατίζει την πρώτη. Σε περίπτωση που η 
δεύτερη στρώση γίνει την επόµενη µέρα θα πρέπει να προηγηθεί ήπιος ψεκασµός µε καθαρό 
νερό έτσι ώστε να έχουµε νοτισµένο υπόστρωµα.  
 
Εφαρµογή πυράντοχου κονιάµατος 
Για την πυροπροστασία της σήραγγας θα πρέπει να εφαρµοστεί πυράντοχου κονιάµατος µε 
βάση το βερµικουλίτη και τσιµέντο Πόρτλαντ µε χρήση εξοπλισµού εκτόξευσης, σε όλη την 
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επιφάνεια της οροφής του C&C Ακτίου, στις στηρίξεις της οροφής εκατέρωθεν, και στις παρειές 
της σήραγγας 0,5µ κάτω από τον θόλο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Το κονίαµα αυτό 
δηµιουργεί ένα µονολιθικό προστατευτικό στρώµα που έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στη 
φωτιά, µε δείκτη αντίστασης τουλάχιστον τα 240 λεπτά και να προστατεύει το σκυρόδεµα και τις 
ράβδους οπλισµού του. Το κονίαµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από µικρό ίδιο βάρος και από 
υψηλή ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, και το ελάχιστο πάχος της στρώσης του 
είναι 15mm. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4.7 Συντήρηση Συστήµατος προέντασης σπονδύλων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες που αφορούν: 
• Στην αποκάλυψη των κεφαλών τενόντων της σήραγγας που βρίσκονται κάτω από τον 

ασφαλτοτάπητα για επιθεώρησής τους 
• Στον καθαρισµό από προϊόντα οξείδωσης ή στην αντικατάσταση των προστατευτικών 

καλυµµάτων (καπακιών) των κεφαλών προεντάσεων 
• Στον καθαρισµό των τενόντων από προϊόντα οξείδωσης 

 

2.4.7.1 Αποκάλυψη των κεφαλών τενόντων στις περιοχές κάτω από τον ασφαλτοτάπητα 

Για την αποκάλυψη των τενόντων που βρίσκονται στη περιοχή κάτω από τον ασφαλτοτάπητα 
χρειάζεται η κοπή του ασφαλτοτάπητα σε συγκεκριµένες θέσεις των σπονδύλων 
(περιγράφονται παρακάτω), η αποµάκρυνση αφαιρούµενων τµηµάτων ερµάτων µε ανυψωτικά 

σφραγιστικό ένεμα 

προηγμένης τεχνολογίας 

με ανάπτυξη κρυστάλλων επαλειφόμενο 

κρυσταλλικό κονίαμα 

Εφαρμογή πυρίμαχου 

κονιάματος 
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µηχανήµατα, και στη συνέχεια το άνοιγµα των καλυµµάτων των κεφαλών, τυχόν καθαρισµός ή 
αντικατάστασης των καλυµµάτων των τενόντων, και ο καθαρισµός των τενόντων από προϊόντα 
οξείδωσης. 
 
 
Κοπή ασφαλτοτάπητα 
Η τοµή του οδοστρώµατος, πάχους 0,9cm, θα γίνει µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να 
αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 
το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η κοπή θα γίνει σε απόσταση 2µ από κάθε αρµό διαστολής, και καθ’ όλο το πλάτος του 
οδοστρώµατος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερη κοπή του ασφαλτοτάπητα κατά τον 
ίδιο τρόπο αλλά σε απόσταση 5µ από τον αρµό διαστολής. 
 
Απόξεση ασφαλτοτάπητα 
Η απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος θα γίνει µε χρήση 
αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), σε βάθος 0,9cm, µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση οµαλής 
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
“Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος”. 
 
Ανύψωση και επανατοποθέτηση τσιµεντόπλακας 
Τα αφαιρούµενα τµήµατα έρµατος εκατέρωθεν του κάθε αρµού θα αφαιρεθούν µε την βοήθεια 
ανυψωτικού µηχανήµατος. 
 

2.4.7.2 Αφαίρεση καλυµµάτων (καπακιών) κεφαλών και καθαρισµός τενόντων από 

προϊόντα οξείδωσης 

Ο καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών των καλυµµάτων (καπακιών) των κεφαλών των 
τενόντων από επιφανειακές οξειδώσεις θα γίνει µε σβουράκι,  για την αποµάκρυνση των 
προϊόντων της οξείδωσης και προστασία τους µε νέα αντιοξειδωτική εποξειδική βαφή δύο 
συστατικών µε ελάχιστο πάχος στρώσης 200µm. 
 

2.4.7.3 Τοποθέτηση νέων καλυµµάτων (καπακιών) κεφαλών 

Στις περιπτώσεις που η οξείδωση έχει καταστρέψει πλήρως το κάλυµµα των κεφαλών 
τενόντων, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί µε νέο. Οι προδιαγραφές και 
διαστάσεις των καλυµµάτων δεν είναι γνωστές από τη µελέτη στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
οπότε θα απαιτηθεί η παραγγελία και κατασκευή τους από εξειδικευµένο µηχανουργείο, µε τις 
διαστάσεις που θα ζητηθούν σε µεταγενέστερη φάση και αφού αποσταλεί δείγµα των 
υφιστάµενων, προς αντιγραφή των διαστάσεών τους.  
Με την παράδοση στο εργοτάξιο, αυτά θα τοποθετηθούν µε παρόµοιο τρόπο, όπως και τα 
αρχικά, µεριµνώντας ιδιαίτερα για την στεγανοποίησή τους. Οι θέσεις αγκύρωσης θα 
παραµείνουν ως έχουν, µε αντικατάσταση των οξειδωµένων αγκυρίων και, αν απαιτείται, 
αλλαγή της θέσης τους κατά µερικά χιλιοστά, ώστε να διευκολύνεται η δηµιουργία νέων οπών 
και αγκυρίων. 
 

2.4.7.4 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

Μετά το τέλος των εργασιών καθαρισµού από προϊόντα οξείδωσης των τενόντων, και τυχόν 
αντικαταστάσεις των καλυµµάτων των κεφαλών, και αφού  επανατοποθετηθούν τα αφαιρούµενα 
τµήµατα έρµατος εκατέρωθεν των αρµών διαστολής, µε την βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος, 
θα αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας που είχε αφαιρεθεί. 
Αρχικά θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου, και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 
συµπυκνωµένου πάχους 0,04m µε χρήση κοινής ασφάλτου. 
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Η εργασία αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα θα γίνει σε µήκος 8,4µ και πλάτος 3µ 
εκατέρωθεν του αρµού διαστολής. 
 

2.4.8 Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγµατος στεγάστρου 

Για την προστασία από καταπτώσεις των πολυκαρβουνικών φύλλων, στο στέγαστρο της 
ανοιχτής ράµπας Ακτίου, θα τοποθετηθεί εύκαµπτου µεταλλικού πλέγµατος ενισχυµένου µε 
συρµατόσχοινα. 
Το πλέγµα θα είναι χαλύβδινο γαλβανισµένο µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (GALFAN), 
µε βρόχους 80 x 100 mm, αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον ως κατωτέρω, xρώµατος καφέ ή 
πράσινου, µήκους 20,0 m και πλάτους 2,50 m, ενισχυµένο µε τέσσερα κατά µήκος και οκτώ 
κατά την εγκάρσια έννοια συρµατόσχοινα 170/190 διατοµής 1,5 cm2, το οποίο αγκυρώνεται σε 
κάνναβο κατ΄ ελάχιστον 4,00x2.50 m και συγκρατείται στα αγκύρια ή συρµατόσχοινα µε θηλιές ή 
κρίκους. Ενισχύσεις άνω άκρου µε γαλβανισµένο συρµατόσχοινο (κατά EΛΟΤ EN 10264-2), 
Φ25 mm και καλώδιο τάνυσης άνω απόληξης Φ16 mm. Ενισχύσεις (εσωτερικές, πλευρικές και 
κάτω άκρου) µε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα (κατά EΛΟΤ EN 10264-2), διαµέτρου 16 mm και 
καλώδιο τάνυσης κάτω απόληξης, διατοµής Φ12 mm. 
 

2.4.9 Πράσινο 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) εργασίες καθαρισµού των ερεισµάτων 
πρανών, των θέσεων των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης, των φωτεινών σηµατοδοτών, 
κλπ. της οδού από ανεπιθύµητη βλάστηση µε χρήση κατάλληλου χλοοκοπτικού µηχανήµατος 
και µε τα χέρια όπου απαιτείται. Επίσης, περιλαµβάνονται οι εργασίες καθαρισµού του 
πρασίνου από τον περιβάλλοντα χώρο πάσης φύσεως κτιρίων και γενικά από οποιοδήποτε 
χώρο του έργου και των εγκαταστάσεων αυτού υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα καταστροφής ζιζανίων (χορτοκοπτικό). Η διάθεση και 
διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
διαχείρισης αποβλήτων και σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα. 
 

2.4.10 Εργασίες συντήρησης έκτακτης ανάγκης 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πληµµύρες, ατυχήµατα µε επικίνδυνα φορτία, κλπ) όπου 
παρατηρούνται ζηµιές, που δεν εντάσσονται στα πλαίσια της στοιχειώδους συντήρησης, ο 
Ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλα µηχανήµατα και συνεργεία για την αντιµετώπισή τους. Οι 
εργασίες συντήρησης στις περιπτώσεις αυτές θα εκτελούνται µόνο έπειτα από εντολή της 
ΕΟΑΕ, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το είδος και ο αριθµός των µηχανηµάτων και του 
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις εργασιών συντήρησης για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών θα αποφασίζεται από την ΕΟΑΕ. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη λειτουργία της υποθαλάσσιας ζεύξης συµβούν έκτακτα 
περιστατικά/ατυχήµατα τα οποία να έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη επικίνδυνων 
ρυπαντικών φορτίων (λάδια, πετρέλαια, βενζίνες, άλλα επικίνδυνα φορτία) επί του 
οδοστρώµατος ή/και εντός των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
διαχειριστεί το περιστατικό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην Παράγραφο 9. 
 

2.4.11 Στοιχειώδης επισκευή Σήραγγας και Κτιρίων 

Η συντήρηση φθορών µικρής έκτασης (τοιχοποιία, κεραµοσκεπή, σύνδεσµοι, στεγανοποίηση, 
µικρορωγµές, βαφές, υδρορροές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, 
δάπεδα, κουφώµατα εσωτερικά/εξωτερικά, κλπ) κάθε κτιριακής εγκατάστασης του έργου θα 
γίνεται κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ και θα αµείβεται βάσει των σχετικών Άρθρων Τιµολογίου. 
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2.4.12 Ενόργανη παρακολούθηση σήραγγας  

2.4.12.1 Τοπογραφικές µετρήσεις 
Χωροσταθµικές µετρήσεις για παρακολούθηση κατακόρυφων µικροµετακινήσεων 
 
Η παρακολούθηση των κατακόρυφων µικροµετακινήσεων θα πραγµατοποιείται µε 
χωροσταθµικές τοπογραφικές µετρήσεις σε περιοδική βάση. 
Επειδή οι µικρο-µετακινήσεις αυτές οφείλονται σε εποχιακά αίτια όπως οι θερµοκρασιακές 
µεταβολές αλλά και σε τεκτονικές µετακινήσεις λόγο σεισµικής δραστηριότητας, προτείνεται η 
περίοδος µετρήσεων να είναι ανά 3 µήνες καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν κριθεί 
απαραίτητο από την υπηρεσία. 
Οι εργασίες µετρήσεων θα γίνονται σε βραδινές ώρες µε χαµηλό κυκλοφοριακό φόρτο και θα 
πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο συνεργείο µε την επίβλεψη τοπογράφου µηχανικού που 
θα είναι υπεύθυνος και για την επεξεργασία των µετρήσεων και την σύνταξη της αναφοράς 
αποτελεσµάτων. Τις τοπoγραφικές µετρήσεις θα επιβλέπει και ο Υπεύθυνος ∆οµικών 
Επιθεωρήσεων Σήραγγας και Προσβάσεων, ο οποίος θα πρέπει να προσέρχεται επιτόπου. 
Οι µετρήσεις θα γίνονται µε ψηφιακό χωροβάτη υψηλής ακρίβειας ελεγµένο και πιστοποιηµένο 
µε δυνατότητα µέτρησης αποστάσεων και σταδία µε ανάγνωση σε κωδικοποιηµένη σταδία 
(barcode). 
Η χωροσταθµική αποτύπωση έχει ως σκοπό την αποτύπωση των υψοµέτρων ειδικών 
µαρτύρων που έχουν εγκατασταθεί µε τη µορφή ήλων στα 4 άκρα κάθε προκατασκευασµένου 
τεµαχίου από τα οποία αποτελείται η σήραγγα και τον έλεγχο µε βάση υψοµετρικές αφετηρίες 
(reper) που υπάρχουν εγκατεστηµένες σε σταθερά σηµεία εκτός του υπογείου τµήµατος. 
Στην περίπτωση που οι υφιστάµενοι ήλοι δεν έχουν ικανοποιητικό µέγεθος ή θέση για τις 
εργασίες µέτρησης, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης ή ενίσχυσης 
των ήλων αυτών. 
 
Η µεθοδολογία µέτρησης είναι η διπλή χωροσταθµική όδευση. 
Αναλυτικά:  
Θα πραγµατοποιείται χωροσταθµική όδευση µε βήµα της τάξης των 20 µε 30 µέτρων κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα λαµβάνονται µετρήσεις στις θέσεις των µαρτύρων και των υψοµετρικών 
αφετηριών (reper).  
Θα υπολογίζεται το σφάλµα κλεισίµατος και, εφόσον, αυτό βρίσκεται µέσα σε ανεκτά όρια θα 
γίνεται συνόρθωση των µετρήσεων χρησιµοποιώντας ως χωροσταθµική αφετηρία το ρεπέρ 
στην είσοδο από την Πρέβεζα µε κωδικό RB8. Ο υπολογισµός της διόρθωσης θα γίνεται 
αναλογικά ως προς την απόσταση από τη χωροσταθµική αφετηρία. 
 Όλα τα αποτελέσµατα καθώς και τα δεδοµένα µετρήσεων θα δίνονται σε ψηφιακή µορφή 
συµβατή µε προγράµµατα λογιστικών φύλλων όπως το Microsoft excel και θα καταγράφονται 
και σε αντίστοιχη αναφορά αποτελεσµάτων. 
Σε αυτήν θα πρέπει να αναγράφονται τα υπολογισµένα τελικά υψόµετρα κάθε θέσης µέτρησης, 
το υπολογισµένο σφάλµα κλεισίµατος αλλά και κάθε υψοµέτρου καθώς και οι διαφορές µε τη 
µέτρηση αναφοράς. 
Τα αποτελέσµατα των υψοµέτρων των µαρτύρων θα συγκρίνονται µε τις παλαιότερες µετρήσεις 
και θα γίνεται εκτίµηση των κατακόρυφων µετακινήσεων των τεµαχίων της σήραγγας. 
Το αποδεκτό σφάλµα κλεισίµατος για το οποίο οι µετρήσεις θεωρούνται ανεκτές, ορίζεται στα 
7mm. 
 
2.4.12.2 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης σήραγγας 
 
Στη σήραγγα Ακτίου υπάρχει εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης που καταγράφει 
µετρήσεις από τους παρακάτω αισθητήρες: 
• 4   τριαξονικούς επιταχυνσιογράφους 
• 44 µονοαξονικά αρµόµετρα 
• 2   αισθητήρες υγρασίας 
• 2   αισθητήρες θερµοκρασίας  

Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται µε κεντρική µονάδα επεξεργασίας και καταγραφής τύπου CR-4 
cabinet, µέσω ενός συστήµατος καλωδιώσεων και κυτίων σύνδεσης. 
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Το σύστηµα αυτό απαιτεί εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης αισθητήρων άλλων οργάνων ή 
παρελκοµένων που πιθανών να αστοχήσουν όπως και αναβάθµισης λογισµικού και του 
hardware, εργασίες που δεν είναι δυνατό να προµετρηθούν µε ακρίβεια εκ των προτέρων. 
Σηµειώνεται ότι τα εγκατεστηµένα συστήµατα ενόργανης παρακολούθησης διεθνώς 
παρουσιάζουν βλάβες και υστέρηση στην ακρίβεια καταγραφής µετά την παρέλευση δεκαετίας 
και αναλόγως των συνθηκών περιβάλλοντος στις οποίες είναι εκτεθειµένα. 
Το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία περίπου 16 έτη και έχει αρχίσει να παρουσιάζει 
προβλήµατα σε επιµέρους συστήµατα. 
Ως εκ τούτου προβλέπεται ότι µέσα στη περίοδο των επόµενων 5 ετών µπορεί να απαιτηθεί η 
αντικατάσταση τµήµατος του εξοπλισµού της τάξης του 15%. 
Σε ότι αφορά στη διαχείριση της λειτουργίας, της καταγραφής και των µετρήσεων που 
λαµβάνονται, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 

• Nα διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και καταγραφή σε 24ωρη βάση των µετρήσεων 
των αρµοµέτρων, των αισθητήρων υγρασίας και θερµοκρασίας. 

• Να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και ετοιµότητα σε 24ωρη βάση για καταγραφή 
των τριαξονικών επιταχυνσιοµέτρων. Η καταγραφή θα πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη 
βάση όταν η σεισµική επιτάχυνση εδάφους ξεπερνάει κάποια προκαθορισµένα όρια. Κατ 
ελάχιστο θα πρέπει µε κατάλληλη ρύθµιση της καταγραφικής µονάδος να καταγράφονται 
όλες οι σεισµικές διεγέρσεις έντασης µεγαλύτερης των 10mg. Επιπλέον να καταγράφεται 
µε κατάλληλη ρύθµιση ικανός χρόνος ταλάντωσης πριν και µετά τον κύριο κραδασµό, 
διάρκειας 30sec (per-event & post-event) 

• Να ελέγχεται σε τριµηνιαία βάση η καλή λειτουργία του συστήµατος και σε ετήσια βάση 
να ελέγχονται όλα τα επιµέρους αισθητήρια, µε άνοιγµα –αποκάλυψη και έλεγχο  των 
προστατευτικών κυτίων τους. Σε εβδοµαδιαία βάση θα διενεργούνται functional tests για 
τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των αισθητήρων. 

 
Για τη διασφάλιση των παραπάνω, θα πρέπει οι τεχνικοί των τριών βαρδιών να είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται τις βασικές λειτουργίες της καταγραφικής µονάδας. Σε συνεννόηση µε τον 
Υπεύθυνο ∆οµικών Επιθεωρήσεων ή άλλον εξειδικευµένο µηχανικό να είναι δυνατή η άµεση 
πρωτογενής αναγνώριση σηµαντικών καταγραφών που αφορούν σε σηµαντική υπέρβαση της 
επιτάχυνσης (τιµές µεγαλύτερες των 100mg) ή της µετακίνησης των αρµών (τιµές µεγαλύτερες 
του 1mm). Οι τιµές αυτές συνιστούν έκτακτο γεγονός που θα απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση των 
µετρήσεων από ειδικό µελετητή και έκτακτη επιθεώρηση της σήραγγας (βλ. έκτακτες 
επιθεωρήσεις). 
 

2.4.13 Συντήρηση έργων Π/Μ στο Χώρο των ∆ιοδίων 

Η συντήρηση έργων Π/Μ στο χώρο των διοδίων πραγµατοποιείται είτε έπειτα από την εγγραφή 
ή την τηλεφωνική αίτηση από την ΕΟΑΕ ή τον Υπεύθυνο Λειτουργίας των διοδίων είτε έπειτα 
από αναφορά των Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης.  
 
Ο χρόνος διεξαγωγής της συντήρησης έργων Π/Μ στο χώρο των διοδίων καθορίζεται από τον 
Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και πραγµατοποιείται 
από τους Τεχνικούς Λειτουργίας και Συντήρησης ή εξωτερικό συνεργάτη. 
 
Στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης σε έργα Π/Μ πραγµατοποιηθούν από τους 
Τεχνικούς Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου, εκδίδεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & 
Συντήρησης Έργου το έντυπο ΕΠ/∆Π 07.3. 
 
Στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης σε έργα Π/Μ πραγµατοποιηθούν από εξωτερικό 
συνεργάτη, εκδίδεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου το έντυπο ΕΠ/∆Π 
12.1. 
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2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

2.5.1 Εργασίες Καθαρισµού Επιφανειών και Εξοπλισµού – Εργασίες Συλλογής, 
Μεταφοράς και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων/Αποβλήτων 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
 
Καθαρισµός επιφανειών και εξοπλισµού  
Περιλαµβάνονται οι εργασίες: 
 

1. καθαρισµού της επιφανείας του οδοστρώµατος µε µηχανικά µέσα (π.χ. σάρωθρο). 
2. καθαρισµού από προϊόντα καταπτώσεων. 
3. καθαρισµού των τοιχωµάτων της σήραγγας  
4. καθαρισµού των στηθαίων ασφαλείας και των πινακίδων σήµανσης.  
5. καθαρισµού των ορατών επιφανειών σκυροδέµατος από αναγραφές/γκράφιτι  
6. καθαίρεσης και αποµάκρυνσης των διαφηµιστικών πινακίδων. 
7. καθαρισµού των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης  

 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 
χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 
Μελέτης. 
- Οι εργασίες από Νο. 1 έως και Νο. 6 θα εκτελούνται κατ’ εντολή της υπηρεσίας ή/και του 
πλάνου εργασιών. 
- Οι εργασίες Νο. 7 θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα Ζ. 
 
 
Συλλογή  και µεταφορά  απορριµµάτων/αποβλήτων  
Ο Ανάδοχος, θα εκτελεί έλεγχο ή/και εργασίες : 

• συλλογής και µεταφοράς πάσης φύσης απορριµµάτων/αποβλήτων, αντικειµένων και 
νεκρών ζώων  

• αποµάκρυνσης ζωντανών ζώων 
 
καθηµερινά (συµπεριλαµβάνονται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσηµες αργίες) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης, από το οδόστρωµα, τα πεζοδρόµια, τα πρανή, τα ερείσµατα της 
υποθαλάσσιας ζεύξης και προσβάσεων, τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων των διοδίων, των 
χοανών των διοδίων, των λωρίδων κυκλοφορίας των διοδίων και γενικά από οποιοδήποτε χώρο 
της υποθαλάσσιας ζεύξης και των εγκαταστάσεων αυτής υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. 
 
Η σήµανση κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή σήµανσης 
εκτελούµενων έργων (Υπουργική Απόφαση αρ. ∆ΙΠΑΠ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β’/9-7-
2003). 
 
Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πρέπει να γίνονται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας 
περί διαχείρισης απορριµµάτων/αποβλήτων (κατοχή αδειών συλλογής και µεταφοράς 
απορριµµάτων/αποβλήτων). 
 
∆ιαχείριση απορριµµάτων/αποβλήτων 
Τα συλλεγόµενα απορρίµµατα/απόβλητα (από τη σήραγγα και την οδό, από τον περιβάλλοντα 
χώρο πάσης φύσεως κτιρίων και γενικά από οποιοδήποτε χώρο της υποθαλάσσιας ζεύξης και 
προσβάσεων, καθώς και των εγκαταστάσεων αυτής, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ), θα 
αποτίθενται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από 
την ΕΟΑΕ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµβληθεί µε εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης 
απορριµµάτων/αποβλήτων οι οποίες θα αναλάβουν τη διάθεση και εγκατάσταση των κάδων 
ανά ρεύµα αποβλήτων, το περιοδικό άδειασµα των κάδων, την µεταφορά των 
απορριµµάτων/αποβλήτων στην έδρα τους, τη διαλογή/διαχωρισµό των 
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απορριµµάτων/αποβλήτων όπου απαιτείται, τη διάθεση των ανακυκλούµενων υλικών στις 
αντίστοιχες εταιρείες ανακύκλωσης και τη διάθεση των υπόλοιπων απορριµµάτων/αποβλήτων 
σε νόµιµα αδειοδοτηµένους χώρους. Οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση θα πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένες – κατά ISO 9000 και ISO 14000 – να τηρούν όλες τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις και να είναι αδειοδοτηµένες βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί διαχείρισης 
απορριµµάτων (ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003, κλπ) 

Επίσης, θα πρέπει να παρέχει βεβαιώσεις διαχείρισης απορριµµάτων για εταιρείες οι οποίες 
τηρούν τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000. Τέλος, θα πρέπει να παραδίδει τριµηνιαίες 
εκθέσεις (reports) και στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των διαχειριζόµενων 
απορριµµάτων/αποβλήτων, των ανακυκλούµενων υλικών και για τις ποσότητες που θα 
καταλήγουν στους χώρους διάθεσης, οι οποίες θα παραδίδονται στο Τµήµα Περιβάλλοντος, του 
Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΟΑΕ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΟΑΕ τις εταιρείες διαχείρισης 
απορριµµάτων/αποβλήτων µε τις οποίες προτίθεται να συνεργαστεί (να συνάψει σύµβαση) για 
την υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω, προκειµένου να ελέγξει την καταλληλότητά τους και 
να δώσει τη σχετική έγκριση συνεργασίας. 

Η διαχείριση και ειδικότερα η τελική διάθεση των κοινών απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε 
τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους και ειδικότερα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
διαχείρισης απορριµµάτων (επικίνδυνων και µη). 
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέγονται από τις Μονάδες Ελέγχου 
Ρύπανσης θα γίνεται βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
και βάση των αναφερόµενων στο Παράρτηµα Ζ. 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τριµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης 
απορριµµάτων/αποβλήτων για το σύνολο των απορριµµάτων που διαχειρίζεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Η. 

 
Καθαριότητα Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σήραγγας  
Η καθαριότητα των Κτιρίων Εξυπηρέτησης της Σήραγγας (κτίριο Πρέβεζας και Ακτίου) αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου και περιλαµβάνεται στην προσφορά του χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 
 

2.5.2 Κατασκευή Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθευτεί και εγκαταστήσει δύο (2) ΜΕΡ σε σηµεία που θα του 
υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ. Στις εργασίες περιλαµβάνονται δαπάνες προµήθειας υλικών, 
µεταφοράς επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, 
προσωρινής τοποθέτησης και εργασίας για την κατασκευή της ΜΕΡ, όπως θα προκύψουν από 
τη σύνταξη της αναγκαίας µελέτης εφαρµογής για την εγκατάσταση της κάθε µονάδας και τη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η ΕΟΑΕ 
και σύµφωνα µε τις επί µέρους οδηγίες της µελέτης εφαρµογής.   

 

2.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης, τηρείται ηµερολόγιο επιθεώρησης & 
συντήρησης έργων πολιτικού µηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΕΠ/∆Π 
07.2). Το ηµερολόγιο δίνει µια συνολική εικόνα των επιθεωρήσεων και συντηρήσεων που έγιναν 
και παραπέµπει στα ανάλογα έντυπα. Ενδεικτικά:  
 
• Γίνεται αναφορά ύπαρξης και άρσης σφαλµάτων µε παραποµπή στα ανάλογα έντυπα. 

• Καταγράφονται οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και κάθε εργασία πέρα των 
προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - 
ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ / ∆Π 07.01), των 



K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\03_SoW_5491.doc                          - 32 -                                         ΑΡ00/5491/Β02 

Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης που απασχολήθηκαν καθώς επίσης και οι εργασίες 
προληπτικής συντήρησης. 

• Γίνεται αναφορά για την εργασία εξωτερικού συνεργείου, του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τις εργασίες, των Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης που 
εργάστηκαν και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν.  

• Γίνεται αναφορά για την εργασία εξωτερικού συνεργείου και των Τεχνικών Λειτουργίας και 
Συντήρησης που εργάστηκαν στον χώρο των διοδίων του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τις εργασίες και των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν.  

• Το ηµερολόγιο τηρείται καθηµερινά από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, 
έστω και αν δεν εκτελούνται κάθε µέρα εργασίες, ώστε να καταγράφεται χωρίς ασυνέχειες 
το ιστορικό του έργου. 

• Το ηµερολόγιο συντάσσεται από Επόπτη που θα ορίσει ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & 
Συντήρησης Έργου.  

• Το ηµερολόγιο ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, ο οποίος 
ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης και το αρχειοθετεί (και το 
κοινοποιεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΕΟΑΕ). 

 

2.7 ΒΑΡ∆ΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Ο ∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης καθορίζει τις µηνιαίες βάρδιες των τεχνικών 
λειτουργίας και συντήρησης την τελευταία εβδοµάδα του προηγούµενου µήνα και τις καταγράφει 
στο σχετικό έντυπο βαρδιών.  
 
Οι βάρδιες εγκρίνονται από τον ∆ιευθυντή Έργου και κοινοποιούνται στην ΕΟΑΕ. 
 
Οι Τεχνικοί Λειτουργίας και Συντήρησης ειδοποιούν εγκαίρως τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και 
Συντήρησης πριν από τον καθορισµό των βαρδιών για τυχόν ιδιαιτερότητες ή και χορήγηση 
αδείας. 
 
Το έντυπο βαρδιών γνωστοποιείται στους εργαζόµενους µέσω τοιχοκόλλησης. Σε περίπτωση 
κωλύµατος των εργαζοµένων ο ∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης ειδοποιείται ώστε να 
κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 
 

2.7.1 Καθήκοντα Βαρδιών 
Ο κάθε Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης κατά τη διάρκεια της βάρδιας του πραγµατοποιεί 
κάθε προγραµµατισµένη ενέργεια όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω. 
Συµπληρώνει τα ανάλογα έντυπα που του έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε το «ΠΛΑΝΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ / ∆Π  
07.01). 
Συντάσσει εάν και εφ΄ όσον απαιτηθεί Φ.Α.Σ. (ΕΠ/∆Π 07.1) και έντυπο λειτουργίας Η/Ζ (ΕΠ/∆Π 
07Ε.27). 
Ανάλογα µε τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί φροντίζει να είναι ενηµερωµένος και πάντα 
να είναι σε θέση να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, τον ∆ιευθυντή 
Λειτουργίας & Συντήρησης και τους συνάδελφους του.   
 

2.7.2 ∆ιαδικασία Αναφοράς Σφάλµατος 
Η αναφορά οποιουδήποτε σφάλµατος που θα αναγνωριστεί κατά την βάρδια του τεχνικού 
λειτουργίας καταγράφεται και ελέγχεται σύµφωνα µε την ακόλουθη µεθοδολογία: 
• Την στιγµή που θα αναγνωριστεί σφάλµα συµπληρώνεται το Φύλλο Αναφοράς Σφάλµατος 

(Φ.Α.Σ.) EΠ/∆Π 07.1 στο οποίο περιγράφονται τα συµπτώµατα δυσλειτουργίας, γίνεται µια 
πρώτη αξιολόγηση / εκτίµηση της αστοχίας, και περιγράφονται τυχόν ενέργειες 
αποκατάστασης, όταν αυτό είναι εφικτό. Ο Τεχνικός Λειτουργίας δίνει αύξοντα αριθµό από 
το βιβλίο παρακολούθησης Σφαλµάτων και υπογράφει το Φ.Α.Σ. 
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• Το Φ.Α.Σ. συνυπογράφεται από τον επόπτη και τον χειριστή Κεντρικού Ελέγχου όπου και 
όταν απαιτείται. 

• Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου αφού αξιολογήσει τα στοιχεία του Φ.Α.Σ. 
διαβιβάζει την βλάβη και την προτεινόµενη αποκατάσταση αυτής στον επιβλέποντα 
της σύµβασης ώστε να πάρει εντολή εργασιών είτε άµεσα είτε για την επικείµενη 
προγραµµατισµένη συντήρηση. 

• Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, όταν απαιτείται, συντάσσει πλήρη 
αναφορά µε όλα τα στοιχεία αποκατάστασης του σφάλµατος η οποία επισυνάπτεται στο 
παραπάνω έντυπο. 

• Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και την αποκατάσταση του σφάλµατος ο 
Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου υπογράφει το Φ.Α.Σ., το διαβιβάζει στην 
επίβλεψη του έργου για υπογραφή και το αρχειοθετεί.  

 
Η διάρθρωση του εγγράφου επιτρέπει την καταγραφή του είδους της βλάβης που 
παρουσιάστηκε και των διορθωτικών ενεργειών που εκτελέστηκαν για να αντιµετωπιστεί το 
σφάλµα.  
Η απόφαση για το αν κάποιο σφάλµα µπορεί να παραµείνει ως έχει µέχρι να εκτελεστεί η 
επόµενη προγραµµατισµένη συντήρηση θα εξαρτάται από το είδος, τη φύση και τη σοβαρότητα 
του σφάλµατος καθώς και την κατηγοριοποίησή του σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο . 
 
Ο Τεχνικός Λειτουργίας & Συντήρησης, συµβουλευόµενος το βιβλίο παρακολούθησης 
Σφαλµάτων, οφείλει να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου για τα 
σφάλµατα που εκκρεµούν έτσι ώστε να συµπεριληφθούν έγκαιρα στην επόµενη 
προγραµµατισµένη συντήρηση. 
Το βιβλίο παρακολούθησης Σφαλµάτων ενηµερώνεται καθηµερινά από τους Τεχνικούς 
Λειτουργίας & Συντήρησης & ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου σε 
καθηµερινή βάση. 
 
Τα Φ.Α.Σ. φυλάσσονται συνεχώς στο αρχείο του Τµήµατος Τεχνικών Λειτουργίας & 
Συντήρησης. 
 

2.8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Αρχείο Αναφορών  

Περιλαµβάνει έντυπα αναφορών, επιθεωρήσεων και συντηρήσεων τα οποία αρχειοθετούνται 
ανά είδος ανά διάστηµα και ηµερολογιακά από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου 
και αποθηκεύονται για 5 έτη. 
 
Αρχείο Σφαλµάτων 

Περιλαµβάνει έντυπα αναφοράς σφαλµάτων τηρείται ηµερολογιακά από τον Υπεύθυνο 
Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου και αποθηκεύονται για 5 έτη. 
 
Ηµερολόγιο Τµήµατος Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης 

Συντάσσεται ηµερολογιακά από άτοµο που θα ορίσει ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης 
Έργου, ελέγχεται από τον Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου και ενηµερώνει τον 
∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης. Αποθηκεύεται για 5 έτη. 
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3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, την Λειτουργία και την Επιθεώρηση - 
Συντήρηση των εγκαταστάσεων.   
 
Στην Λειτουργία περιλαµβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες :  
• Η συνεχής (24ωρη) διαχείριση της κυκλοφορίας των οχηµάτων  
• Η συνεχής (24ωρη) παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατεστηµένων συστηµάτων για 

την αποτελεσµατική λειτουργία τους και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στους 
οδηγούς  

• Η γρήγορη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων µε την συνεργασία 
των εξωτερικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, για τον περιορισµό των επιπτώσεων σε 
ανθρώπινες ζωές, καταστροφές της περιουσίας και περιβάλλοντος 

• Η διαχείριση κρίσεων σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
• Η διαχείριση ειδικών διελεύσεων οχηµάτων σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
• Η συµµετοχή στη διεξαγωγή ασκήσεων ασφάλειας σήραγγας 
• Οι υπηρεσίες φύλαξης των χώρων ευθύνης  
• Η ευθύνη τακτικής ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών µέσω ηλεκτρονικών και άλλων 

µέσων, σχετικά µε οδηγίες ασφαλούς διέλευσης, ενηµέρωση για τα εγκατεστηµένα 
συστήµατα ασφαλείας, για κυκλοφοριακά στοιχεία, προγραµµατισµένες εργασίες κλπ. 

• Η σύνταξη τακτικών αναφορών πεπραγµένων και συνθηκών λειτουργίας και υποβολή τους  
στην ΕΟΑΕ 

 
Στην Επιθεώρηση – Συντήρηση περιλαµβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες :  
• Οι τακτικές επιθεωρήσεις των χώρων και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, για 

την επιβεβαίωση της κανονικής κατάστασης και λειτουργίας τους.  
• Η τακτική προληπτική συντήρηση ώστε να εντοπίζεται και να προλαµβάνεται ενδεχόµενο 

πρόβληµα.  
• Η άµεση αποκατάσταση εντοπισµένων προβληµάτων για την συντοµότερη επαναφορά σε 

ασφαλή και κανονική λειτουργία. 
• Οι υπηρεσίες καθαρισµού της σήραγγας, των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, 

καθώς και των οδικών τµηµάτων, καθώς και η διαχείριση των συλλεγόµενων 
απορριµµάτων/αποβλήτων.  

• Η διαχείριση αποθέµατος ανταλλακτικών συντήρησης.  
• Η επιθεώρηση και συντήρηση των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης και η διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέγονται από αυτές. 
• Η σύνταξη τακτικών αναφορών ενηµέρωσης  για πεπραγµένα, αναλωθέντα ανταλλακτικά, 

καταγραφή προβληµάτων, αποκαταστάσεων, προτάσεων, επισηµάνσεων κλπ., και 
υποβολή τους στην ΕΟΑΕ.  

 
 Για τις εργασίες που θα γίνονται εντός της σήραγγας αλλά και στις οδούς πρόσβασης, θα 
διαµορφώνεται επαρκής και προβλεπόµενη προειδοποιητική ηλεκτρονική ή/και παθητική 
σήµανση, σε όλες τις περιπτώσεις κατάληψης του οδοστρώµατος (έργα, ατύχηµα, κ.α.).   
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης είναι υποχρεωµένος να αναπτύξει και να υποβάλλει 
προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.). 
 
Το προσωπικό Λειτουργίας και Συντήρησης της σύµβασης θα ενεργεί σύµφωνα µε 
προκαθορισµένους κανόνες και οδηγίες του Σ.∆.Π., που θα διασφαλίζουν το βέλτιστο 
αποτέλεσµα σε κανονικές και κρίσιµες συνθήκες.   
 
Ένα τυπικό υπόδειγµα διάρθρωσης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας αναφέρεται στο 
Παράρτηµα Ε.  
 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ  
 

5.1 Γενικά 
Το «Υποπαράρτηµα ΣΤ.1» του Παραρτήµατος ΣΤ περιλαµβάνει µια τυπική οργανωτική δοµή 
που θα πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος. Περιλαµβάνει τυπική περιγραφή των θέσεων εργασίας 
µε βάση το οργανόγραµµα του προσωπικού καθώς και τα τυπικά καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις της κάθε οργανικής θέσης για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της 
σήραγγας. 
 
Το «Υποπαράρτηµα ΣΤ.2» του Παραρτήµατος ΣΤ περιλαµβάνει ένα τυπικό οργανόγραµµα του 
προσωπικού της Αναδόχου εταιρείας. 
 

5.2 Ωράριο εργασίας – Βάρδιες  
Για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες θα διαµορφώνεται µηνιαίο πλάνο βαρδιών, το 
οποίο θα αναρτάται σε κατάλληλο σηµείο και θα κοινοποιείται στο προσωπικό και την ΕΟΑΕ. 

Οι βάρδιες ορίζονται ως ακολούθως, για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (∆ευτέρα έως και 
Κυριακή):  
• Πρωινή βάρδια : 07:00’ – 15:00’  
• Απογευµατινή βάρδια : 15:00’ – 23:00’  
• Βραδινή βάρδια : 23:00’ – 07:00’  

 
O Επόπτης Λειτουργίας, εφόσον οι συνθήκες απαιτήσουν επιπρόσθετο προσωπικό, καλεί το 
προσωπικό επιφυλακής επιτόπου του έργου. 
 
Ο ∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης 
Έργου, θα εργάζονται µε συνεχές ωράριο 09:00’ – 17:00’ σε πενθήµερη βάση. 
 
Το ωράριο αυτό θα διαφοροποιείται κατά την κρίση του ∆ιευθυντή µε ενηµέρωση και έγκριση 
της ΕΟΑΕ, όταν είναι απαραίτητη η παρουσία του στον χώρο του έργου σε ειδικές περιπτώσεις. 
Ένας εκ των δύο είναι σε επιφυλακή και δεν αποµακρύνεται από την περιοχή του έργου 
για άµεση ανάληψη θέσης για τη διαχείριση µεγάλων συµβάντων κρίσεως. 
 

5.3 Οχήµατα - Μηχανήµατα - Μέσα  
Στην διάθεση του προσωπικού Λειτουργίας και Συντήρησης θα διατίθενται σε µόνιµη βάση τα 
παρακάτω οχήµατα τα οποία θα διαθέσει ο Ανάδοχος :  



K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\03_SoW_5491.doc                          - 36 -                                         ΑΡ00/5491/Β02 

• ∆ύο περιπολικά οχήµατα 4Χ4 µε καρότσα (pick-up). Τα οχήµατα θα διαθέτουν 
αντανακλαστική σήµανση κατάλληλη για εργασίες σε οδό υπό κυκλοφορία και 
αναλάµποντα φάρο. Επίσης, θα έχουν δυνατότητα έλξης ρυµουλκούµενης µονάδας 
σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων. 

• Υπηρεσιακό όχηµα τύπου τζιπ, µε κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4x4, µε αναλάµποντα 
φάρο.  

• Για τις ανάγκες µετακίνησης του προσωπικού της επίβλεψης ο Ανάδοχος θα διαθέσει δύο 
επιβατικά αυτοκίνητα 4Χ4 

 
Τα οχήµατα περιπολίας θα είναι κίτρινου χρώµατος και θα φέρουν περιµετρικά οριζόντια 
αντανακλαστική λωρίδα χρώµατος κόκκινου και λευκού (τύπου ΙΙ), ύψους 15 εκατοστών. 
Επάνω από την οριζόντια λωρίδα, θα αναγράφεται «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ» και «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα (χωρίς το Α.Ε.) µε χαρακτήρες ύψους 150 
χιλιοστών και στην κάτω πλευρά η ονοµασία/λογότυπος του Αναδόχου Συντήρησης & 
Λειτουργίας µε χαρακτήρες ύψους 100 χιλιοστών. Όλες οι αναγραφές θα είναι µαύρου 
χρώµατος εκτός των λογότυπων. Στην πίσω πλευρά θα αναγράφεται «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το 
σήµα (χωρίς το Α.Ε.) και στην κάτω πλευρά θα αναγράφεται «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ» µε γράµµατα ύψους 100 χιλιοστών. 

Στην πίσω πλευρά των οχηµάτων περιπολίας θα είναι στερεωµένη διαµήκης φωτεινή µονάδα 
(ράβδος) ελάχιστου µήκους 100cm, αποτελούµενη από συστοιχίες led κίτρινου χρώµατος 
υπερυψηλής φωτεινότητας τα οποία προγραµµατίζονται για να αναβοσβήνουν κατά τρόπο 
που να παρέχεται ενηµέρωση στους οδηγούς. Η µονάδα θα ελέγχεται από χειριστήριο που θα 
βρίσκεται στο θάλαµο του οδηγού και θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 4 
διαφορετικών λειτουργιών (δεξί βέλος, αριστερό βέλος, απλό αναλαµπών, κίνηση από το 
κέντρο προς τα έξω). Η µονάδα θα ηλεκτροδοτείται από την µπαταρία του οχήµατος. Το 
πλαίσιο θα είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο και θα στερεώνεται κατάλληλα στο όχηµα.  
 
Η ΕΟΑΕ θα διαθέσει επιτόπου του έργου αντίστοιχα : 
• Ένα γερανοφόρο όχηµα ρυµούλκησης / αποµάκρυνσης µικρών/ελαφρών οχηµάτων, και 

δυνατότητα προσάρτησης καλαθιού για εργασίες σε ύψος. Το όχηµα θα το συντηρεί ο 
Ανάδοχος και θα έχει την ευθύνη πιστοποίησης και χρήσης αυτού αποκλειστικά για 
τις ανάγκες του έργου. 

 
Ειδικά για την αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων (επιβατικών και φορτηγών) ή 
ογκωδών αντικειµένων από το κατάστρωµα της οδού που έχουν εγκαταλειφθεί ή ακινητοποιηθεί 
λόγω ατυχήµατος και παρακωλύουν την οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων δηµιουργώντας 
επικίνδυνες καταστάσεις για τους χρήστες της οδού, ο Ανάδοχος θα διαθέσει ένα (1) 
γερανοφόρο όχηµα. Το γερανοφόρο όχηµα θα έχει συγκεκριµένη έδρα, η οποία θα εγκριθεί από 
την ΕΟΑΕ και θα πρέπει να είναι διαθέσιµο καθ’ όλο το 24ώρο εφόσον κληθεί να 
προσέρχεται εντός µίας (1) ώρας στον τόπο του συµβάντος. 
Το γερανοφόρο όχηµα θα χρησιµοποιείται για αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων µόνο 
κατόπιν εντολής των αρµόδιων αστυνοµικών οργάνων σύµφωνα µε το Άρθρο 34, παρ. 8 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Η δαπάνη της µίσθωσης του γερανοφόρου οχήµατος είναι ανηγµένη στην Προσφορά του 
Αναδόχου. 
 
Τα περιπολικά οχήµατα θα είναι εξοπλισµένα µόνιµα µε τα παρακάτω υλικά και µέσα :  
• Υλικά σήµανσης για προσωρινές σηµάνσεις σε έκτακτες περιπτώσεις  
• Φορητούς πυροσβεστήρες  
• Υλικά πρώτων βοηθειών  

 
Για τις επικοινωνίες του προσωπικού λειτουργίας & συντήρησης εντός και εκτός σήραγγας θα 
διατίθενται ασύρµατοι VHF, προσυντονισµένοι σε υπηρεσιακό κανάλι.   
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Τα δύο κτίρια (Ακτίου και Πρέβεζας) θα εξοπλιστούν µε κλειδοθήκες, µέσα στις οποίες θα 
υπάρχει ένα κλειδί από κάθε πόρτα του αντίστοιχου κτιρίου. Τα κλειδιά των κλειδοθηκών θα 
διατίθενται από το Κέντρο Ελέγχου. Ένα πλήρες σετ κλειδιών από όλους τους χώρους θα 
υπάρχει στο κτίριο ∆ιοίκησης, ενώ οι ηλεκτρολόγοι θα έχουν δικά τους αντίγραφα κλειδιών για 
τους χώρους πινάκων.  
 
Το τεχνικό προσωπικό των εξωτερικών συνεργατών (ΤΠ-ΕΣ) θα είναι εξοπλισµένο µε όλο τον 
εξοπλισµό που κρίνεται απαραίτητος πλέον αυτού που αναφέρθηκε παραπάνω. Θα διαθέτει τα 
δικά του οχήµατα και εργαλεία. Τα οχήµατα επίσης θα είναι διαµορφωµένα µε κατάλληλη 
αντανακλαστική σήµανση και διακριτικά, καθώς και αναλάµποντα φάρο για εργασίες σε οδό υπό 
κυκλοφορία .  
 

5.4 Εργοταξιακή Σήµανση  
 
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την προσωρινή σήµανση των εργασιών συντήρησης και των έκτακτων 
περιστατικών, σύµφωνα µε την προδιαγραφή σήµανσης εκτελούµενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεύχος 7), που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) 
Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., τις λοιπές εγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές, τις εγκεκριµένες µελέτες και τις λειτουργικές διαδικασίες. Ο ανάδοχος θα διαθέτει 
το σύνολο των µέσων σήµανσης και ασφάλισης που απαιτούνται για την εφαρµογή της 
εκάστοτε απαιτούµενης εργοταξιακής σήµανσης. 
 
Κατά την έναρξη της σύµβασης, η ΕΟΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο, για τις ανάγκες του 
παρόντος Έργου, µέσα εργοταξιακής σήµανσης/ασφάλισης τα οποία κατέχει από προγενέστερα 
αντίστοιχα Έργα. Η διάθεση των µέσων εργοταξιακής σήµανσης/ασφάλισης θα γίνει µε την 
συνυπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου στο οποίο θα καταγράφεται ο αριθµός των διατιθέµενων 
πινακίδων και µέσων, ανά κατηγορία, και η κατάστασή τους. 
 
Η δαπάνη µεταφοράς, τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης και αφαίρεσης των 
µέσων σήµανσης και ασφάλισης Εργοταξίων και Έκτακτων οδικών συµβάντων, που θα 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, είναι ανηγµένη στον προϋπολογισµό του έργου και 
δεν πληρώνεται ξεχωριστά. 
 
Η δαπάνη προµήθειας τυχόν νέων µέσων σήµανσης και ασφάλισης Εργοταξίων και Έκτακτων 
οδικών συµβάντων, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, θα αποζηµιώνεται 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου.  
 
Μετά την περαίωση της σύµβασης το σύνολο των παραπάνω µέσων εργοταξιακής σήµανσης 
και ασφάλισης, προϋφιστάµενων και νέων, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην ΕΟΑΕ, σε 
καλή κατάσταση για χρήση, και θα µεταφερθεί στην Αποθήκη Λειτουργίας και Συντήρησης.  
 
 
Προµήθεια Ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προµήθεια ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης εργοταξίου 
οδικών έργων, στις ποσότητες που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό µελέτης της σύµβασης.  
Ο εξοπλισµός της ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης αποτελείται από τις τυποποιηµένες 
διατάξεις που προδιαγράφονται στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (παρ. 5.2.3) για οδούς ταχύτητας≥60km/h 
και του αντίστοιχου Άρθρου Τιµολογίου. Η ρυθµιζόµενη µηχανικά πινακίδα Ρ-52α/δ θα είναι 
αφαιρούµενη και θα υπάρχει κατάλληλη αναµονή για τη στήριξη στη µονάδα άλλων πινακίδων 
αντίστοιχων διαστάσεων. Οι αναλάµποντες φανοί, εκτός των δύο βελών υπόδειξης 
κατεύθυνσης της κυκλοφορίας θα έχουν τη δυνατότητα σχηµατισµού του σχήµατος Χ. Το 
φορείο θα διαθέτει ανοιχτό αποθηκευτικό χώρο και θα είναι µήκους τουλάχιστον 1m. Η σύνθεση 
και η διάταξη της ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης µπορεί να είναι διαφορετικής µορφής 
από την περιγραφόµενη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στο σχετικό Άρθρο Τιµολογίου, 
µόνο κατόπιν έγκρισης από την ΕΟΑΕ.  
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Μετά την περαίωση της σύµβασης οι ρυµουλκούµενες µονάδες σήµανσης εργοταξίου οδικών 
έργων θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε καλή κατάσταση για χρήση, και θα 
µεταφερθούν και αποθηκευθούν σε θέση που θα του υποδειχθεί. 
 
 
 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Σύµφωνα µε την τυπική οργανωτική δοµή της παραγράφου 5, η εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας σύµβασης, θα εκτελείται σε σταθερή βάση καθ’ όλο το έτος από τις ακόλουθες 
οργανωτικές µονάδες: 
• Το προσωπικό ∆ιοίκησης 
• Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 
• Το Τµήµα Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης 
 
ενώ για ειδικές εργασίες (π.χ. καθολικές συντήρησης, τεχνική υποστήριξη ειδικών συστηµάτων, 
κλπ.) θα πλαισιώνονται και από εξωτερικούς συνεργάτες / προµηθευτές. 
 

6.1 Προσωπικό ∆ιοίκησης  

Το Προσωπικό ∆προσωπικό ιοίκησης της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει : 
• Τον (Γενικό) ∆ιευθυντή Έργου  
• Τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας & Συντήρησης (επιτόπου του έργου) 
• Τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης (επιτόπου του έργου) 
• Τον Υπεύθυνο Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων 
 
Η λειτουργία του επιτόπου Προσωπικού ∆ιοίκησης είναι συνεχής και απρόσκοπτη σε 
καθηµερινή βάση (5x8h) καθ’ όλο το έτος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 
Άρθρο Α-13 του Παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ.  
 
Η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Προσωπικού ∆ιοίκησης καθώς και οι αρµοδιότητες 
του για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της σήραγγας δίνονται στο Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου.  
 

6.2 Τµήµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας  
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας περιλαµβάνει τους χειριστές και επόπτες του Κέντρου 
Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
 
Η λειτουργία του Τµήµατος Κυκλοφορίας είναι συνεχής και απρόσκοπτη σε βάρδιες (7x24h) 
καθ’ όλο το έτος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Άρθρο Α-13 του 
Παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ.  
Η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Τµήµατος Κυκλοφορίας καθώς και οι αρµοδιότητες 
των εποπτών και χειριστών του Κέντρου Ελέγχου για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία 
της σήραγγας δίνονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου, όπου αναφέρονται 
και τα έντυπα που συµπληρώνει.  
 

6.3 Τµήµα Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης 
Το Τµήµα Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης περιλαµβάνει τις ακόλουθες οµάδες τεχνικού 
προσωπικού : 
α) την Οµάδα Επιθεώρησης & Συντήρησης οδού και σηράγγων  
β) την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης H/M και καθηκόντων ΟΑΕ 
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Η λειτουργία του Τµήµατος είναι συνεχής και απρόσκοπτη και για µεν την πρώτη οµάδα σε 
καθηµερινή βάση (5x8h) για δε την δεύτερη οµάδα σε βάρδιες (7x24h) καθ’ όλο το έτος και κατά 
τα λοιπά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Άρθρο Α-13 του Παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ.  
 
Η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Τµήµατος καθώς και οι αρµοδιότητες του τεχνικού 
προσωπικού της σήραγγας για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της σήραγγας δίνονται 
στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου, όπου αναφέρονται και τα έντυπα που 
συµπληρώνει και συγκεκριµένα.  
 
• τα Έντυπα επιθεωρήσεων για την λειτουργία του τµήµατος.  
• τα Έντυπα συντήρηση του Έργου και του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού τα 

οποία χρησιµοποιούνται από το προσωπικό του τµήµατος. 
• το Πλάνο επιθεωρήσεων - ελέγχου - συντήρησης εξοπλισµού και συστηµάτων το οποίο 

χρησιµοποιείται από το προσωπικό του τµήµατος για την οργάνωση των εργασιών του. 
• το Πρόγραµµα επιθεωρήσεων - ελέγχου - συντήρησης εξοπλισµού και συστηµάτων, το 

οποίο αποτελεί το πρόγραµµα εργασιών του τµήµατος.  
• το Φύλλο Αναφοράς Σφάλµατος (Φ.Α.Σ.) το οποίο συµπληρώνεται από τους τεχνικούς 

Λειτουργίας & Συντήρησης για οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία παρουσιαστεί στις 
εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στα συστήµατα του έργου.   

• τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υλικών Αποθήκης (αναλώσιµα, ανταλλακτικά κλπ.). Στην 
διαδικασία αυτή περιγράφεται η µέθοδος επιθεώρησης και καταγραφής των υλικών κατά την 
παραλαβή, αποθήκευση και αποδέσµευσή τους.  

• τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισµού και Οργάνων που χρησιµοποιεί 
ο Ανάδοχος για την οµαλή λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισµού του Έργου. 
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
 

7.1 Φάκελος Ασφάλειας 
 
Αρχική κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας Σήραγγας 
 
Ο Ανάδοχος, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, θα καταρτίσει και υποβάλει τον Φάκελο Ασφαλείας 
της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
230/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφαλείας για τις σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού οδικού δικτύου» καθώς και τις Οδηγίες της 
∆ιοικητικής Αρχής σηράγγων για το Περιεχόµενο του Φακέλου Ασφαλείας που είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΕ ( http://www.eesye.gr ). Ο Φάκελος Ασφαλείας θα θεωρείται 
ολοκληρωµένος µετά την έγκρισή του από την ΕΟΑΕ. 
 
Στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας περιλαµβάνεται και η εκπόνηση ή/και επικαιροποίηση 
µελετών ασφαλείας οι οποίες περιλαµβάνονται στις απαιτήσεις του Π.∆.230/2007 και των 
παραπάνω Οδηγιών. 
 
Για την αρχική κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας Σήραγγας και την εκπόνηση ή/και 
επικαιροποίηση των µελετών ασφαλείας ο Ανάδοχος θα αµειφθεί σύµφωνα µε τους όρους του 
Άρθρου Α-6 (Μελέτες) του παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ. 
 
 
Συµπλήρωση & Επικαιροποίηση Φακέλου Ασφαλείας Σήραγγας 
 
Αντίγραφο του εγκεκριµένου Φακέλου Ασφαλείας θα διατηρείται στο Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας της σήραγγας. 
 
Το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολείται στα θέµατα λειτουργίας και συντήρησης της 
σήραγγας οφείλει να ενηµερώνεται για τα περιεχόµενά του Φακέλου Ασφαλείας. Για τον σκοπό 
αυτό θα υποβάλλει εγγράφως 1 φορά ετησίως δήλωση από κάθε εµπλεκόµενο προσωπικό του 
(π.χ. χειριστές ΚΕΚ, µηχανικοί Αναδόχου, κλπ.) ξεχωριστά, ότι έχει λάβει γνώση. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ή επικαιροποιεί οποιοδήποτε µέρος του Φακέλου Ασφαλείας 
που αφορά στο Στάδιο Λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Π∆230/2007 και στις Οδηγίες της 
∆ιοικητικής Αρχής σηράγγων, σε θέµατα όπως: 
• περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη λειτουργία και 

συντήρηση της σήραγγας 
• σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Εκτάκτων 

Καταστάσεων (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Τροχαία) 
• κατάλογος µε το προσωπικό του αναδόχου που εµπλέκεται στη διαχείριση εκτάκτων 

καταστάσεων της σήραγγας, µαζί µε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax) 
• κατάλογος µε τα τρίτα ειδοποιούµενα πρόσωπα, φορείς και Υπηρεσίες, σε συνθήκες 

έκτακτης κατάστασης, µαζί µε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax) 
• διαρκής επικαιροποίηση των παραπάνω καταλόγων προσωπικού και Υπηρεσιών 
• µέτρηση χρόνων πρόσβασης της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης και των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση συµβάντος εντός σήραγγας και τήρηση στατιστικών στοιχείων (µέσος 
χρόνος πρόσβασης ανά υπηρεσία και ανά έτος). Τα εν λόγω στοιχεία θα αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική µορφή ανά εξάµηνο στην ΕΟΑΕ 

• κατάλογος διενεργούµενων ασκήσεων ετοιµότητας 
• εκθέσεις σηµαντικών συµβάντων 
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• κατάλογος συµβάντων και ατυχηµάτων που συνέβησαν στη σήραγγα και τήρηση στατιστικών 
στοιχείων ασφαλείας (δείκτες συµβάντων και ατυχηµάτων προς κυκλοφοριακό φόρτο και 
µήκος σήραγγας). 

 
Η ΕΟΑΕ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποδείγµατα στον Ανάδοχο για τη σύνταξη ή/και 
επικαιροποίηση του Φακέλου Ασφαλείας. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση και τροποποίηση του 
Φακέλου Ασφαλείας τελεί υπό την έγκριση της ΕΟΑΕ. 
 
Οι εργασίες συµπλήρωσης – επικαιροποίησης του Φακέλου Ασφαλείας αποτελούν υποχρέωση 
του προσωπικού λειτουργίας του Αναδόχου και δεν πληρώνονται ξεχωριστά. 
 

7.2 Αρµόδιος Ασφάλειας  

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι ο διαχειριστής της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου κατά τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 5 του Π.∆. 230/2007. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του ίδιου Π.∆.:  

«ο διαχειριστής του άρθρου 5 ορίζει ένα αρµόδιο ασφαλείας, κατόπιν εγκρίσεως 
της διοικητικής αρχής, µε αρµοδιότητα το συντονισµό των µέτρων πρόληψης και 
προστασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και του 
προσωπικού λειτουργίας. Αρµόδιος ασφαλείας µπορεί να ορισθεί µέλος του 
προσωπικού της σήραγγας ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του ο αρµόδιος ασφαλείας απολαµβάνει ανεξαρτησίας 
στα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της σήραγγας και δεν δέχεται 
οδηγίες από την εργοδοσία για τα θέµατα αυτά». 

 
Στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης η ΕΟΑΕ δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να 
προτείνει στέλεχος του προσωπικού του που να απασχολείται στη λειτουργία της 
σήραγγας, ως αρµόδιο ασφαλείας για την άσκηση των ενεργειών της παρ. 2 του 
Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007 . Το προτεινόµενο στέλεχος του αναδόχου θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε θέµατα λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας 
σηράγγων. Το προτεινόµενο στέλεχος θα πρέπει να εγκριθεί καταρχήν από την ΕΟΑΕ 
και ακολούθως από τη ∆ιοικητική Αρχή Σηράγγων. Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η 
πρόταση, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαφορετικό στέλεχος µέχρι την τελική 
αποδοχή του. 
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει ως αρµόδιο ασφαλείας στέλεχος του δικού της 
προσωπικού ή εξωτερικό συνεργάτη. 
Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι ο αρµόδιος ασφαλείας θα απολαµβάνει ανεξαρτησίας 
στα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της σήραγγας και δεν θα δέχεται οδηγίες 
για τα θέµατα αυτά. 
Ο αρµόδιος ασφαλείας θα επικοινωνεί απευθείας µε τον διαχειριστή της σήραγγας 
αναφορικά µε τα αντικείµενα της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007, 
κοινοποιώντας την αλληλογραφία στον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας στα αντικείµενα της 
παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007. Ιδιαίτερα, ο Ανάδοχος θα συνδράµει στον 
Αρµόδιο Ασφαλείας κατά τους ελέγχους εξακρίβωσης ότι η σήραγγα και ο εξοπλισµός 
της συντηρούνται και επισκευάζονται, καθώς και για την εξακρίβωση της κατάρτισης του 
προσωπικού του που εµπλέκεται σε διαχείριση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. χειριστές 
ΚΕΚ, Οµάδες Άµεσης Επέµβασης κλπ). 
 

7.3 Επιθεωρήσεις Σήραγγας  
Προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες και οι όροι λειτουργίας 
µιας σήραγγας το Π∆230/2007 προβλέπει τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, 
αξιολογήσεων και δοκιµών από Φορέα Επιθεώρησης. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται 
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κατά µέγιστο ανά έξι έτη µε ευθύνη της ∆ιοικητικής Αρχής του Π∆230/2007, η οποία ορίζει και 
αµείβει τον Φορέα που θα διεξάγει τις επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις, αξιολογήσεις και δοκιµές 
µπορεί να διενεργούνται και από την ίδια τη ∆ιοικητική Αρχή.  
Σε περίπτωση διενέργειας επιθεώρησης σήραγγας ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε 
τον Φορέα Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την ΕΟΑΕ. 
 

7.4 Περιοδικές Ασκήσεις Ασφάλειας  
Σε περιοδικά διαστήµατα η ΕΟΑΕ σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας, τις Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης και τον Ανάδοχο, θα διενεργούν κοινές Ασκήσεις Ασφαλείας σε σήραγγες µε 
τη συµµετοχή και του προσωπικού της σήραγγας.  
Θα διενεργείται µία άσκηση ασφαλείας πλήρους κλίµακας, υπό όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες 
συνθήκες, τουλάχιστον ανά τετραετία. Κατά τα ενδιάµεσα έτη θα εκτελούνται ασκήσεις µερικού 
χαρακτήρα ή/και ασκήσεις προσοµοίωσης. Οι Ασκήσεις Ασφαλείας πλήρους κλίµακας µπορεί 
να διεξάγονται και κατά τις νυχτερινές ώρες. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την ΕΟΑΕ και τις Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης διαθέτοντας τµήµα του προσωπικού του, υλικά και µέσα για τη διενέργεια των 
ασκήσεων ασφαλείας, µέσα ρύθµισης και διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
άσκησης και µέσα προστασίας της οδού, της σήραγγας και των εξοπλισµών της. 
Εκτός του προσωπικού που συµµετέχει άµεσα στη διεξαγωγή κάθε Άσκησης, είναι σκόπιµο οι 
Ασκήσεις να παρακολουθούνται από το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου που 
εµπλέκεται µε τη διαχείριση των ζητηµάτων ασφαλείας της σήραγγας και της οδού. 
 

7.5 Εκθέσεις Σηµαντικών Συµβάντων - Ατυχηµάτων  
Για οποιοδήποτε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός της σήραγγας ο Ανάδοχος θα συνδράµει 
στην ΕΟΑΕ και στον Αρµόδιο Ασφαλείας για την εκπόνηση επεξηγηµατικής έκθεσης και 
ανάλυσης σχετικά µε τις συνθήκες του περιστατικού.  
Ως σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός σήραγγας, ορίζεται οποιοδήποτε περιστατικό επιφέρει 
τραυµατισµό σε χρήστες ή σε προσωπικό της οδού, οι φωτιές σε οχήµατα ή εξοπλισµό της 
σήραγγας, η διαρροή επικίνδυνων εµπορευµάτων καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµβάν 
επιφέρει έκτακτη (µη προγραµµατισµένη) αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδο της 
σήραγγας για χρόνο µεγαλύτερο της µίας ώρας. 
 
Για το λόγο αυτό, σε κάθε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα που συµβαίνει εντός της σήραγγας 
(υποθαλάσσιο τµήµα και κλειστή ράµπα) ο Ανάδοχος θα συντάσσει, εντός 7 ηµερών, σχέδιο 
Έκθεσης συµβάντος η οποία θα διαβιβάζεται στην ΕΟΑΕ και θα περιγράφει τον εντοπισµό, τις 
αρχικές συνθήκες του περιστατικού, τις ενέργειες ενηµέρωσης, διαχείρισης, ρύθµισης 
κυκλοφορίας, ενεργοποίησης αερισµού, πλήρες χρονολόγιο, τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, 
τους χρόνους απόκρισης των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, τα πιθανά αίτια κατά την κρίση του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπτικό υλικό και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιµη 
για την αξιολόγηση του σηµαντικού συµβάντος ή ατυχήµατος. 
 
Επιπλέον, σε κάθε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός σήραγγας ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε 
εκτίµηση του αρχικού χρόνου που απαιτήθηκε από τη στιγµή εκδήλωσης του συµβάντος µέχρι 
τον εντοπισµό του, µε χρήση του οπτικού υλικού από τις κάµερες CCTV της οδού και της 
σήραγγας. Η εκτίµηση του Χρόνου Εντοπισµού θα καταγράφεται στο σχέδιο της Έκθεσης 
Συµβάντος που θα υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ. 
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8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ  
 
Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στη «∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης 
Ειδικών ∆ιελεύσεων & Εφαρµογή συγκεκριµένων Κυκλοφοριακών Σεναρίων» του έργου που 
περιλαµβάνεται σε αυτό, καθορίζεται η οργάνωση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων τόσο για τις 
ειδικές διελεύσεις εντός της σήραγγας (επικίνδυνων – εύφλεκτων φορτίων και ειδικών 
οχηµάτων) όσο και για την εκπόνηση προγραµµατισµένων και εκτάκτων εργασιών µε στόχο:  
 
• Την διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών 
• Την ασφάλεια του έργου του ίδιου 
• Την ασφάλεια των εργαζοµένων (κατά την εκπόνηση εργασίας)  
• Την µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος  
• Την εξυπηρέτηση όλου και µεγαλύτερου εύρους χρηστών   
• Την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναµονής των χρηστών  
• Την ταχύτερη εκπόνηση των εργασιών  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εν λόγω διαδικασία. Εάν κατά την κρίση του η ∆ιαδικασία 
χρήζει βελτιώσεων ή/ και αλλαγών προς όφελος της ασφάλειας των χρηστών της οδού και του 
εµπλεκόµενου προσωπικού µπορεί να υποβάλλει κατάλληλο αίτηµα αναµόρφωσης στην ΕΟΑΕ. 
 
Χορήγηση αδειών διέλευσης υπέρβαρων/υπερµεγεθών οχηµάτων (από Εγνατία Οδός 
ΑΕ) 
 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για κάθε διέλευση ενός υπέρβαρου ή υπερµεγέθους οχήµατος 
(δηλαδή αυτοκινήτων οχηµάτων και των υπ΄ αυτών ρυµουλκούµενων ή µηχανηµάτων έργων, 
των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα 
καθοριζόµενα από τη νοµοθεσία ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης), απαιτείται η χορήγηση 
ειδικής άδειας διέλευσης από τον αρµόδιο φορέα συντήρησης/λειτουργίας της οδού. Οι άδειες 
αυτές θα χορηγούνται από την Εγνατία Οδός ΑΕ σύµφωνα µε την Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-210 
(Χορήγηση Αδειών ∆ιέλευσης Υπερµεγεθών/Υπέρβαρων Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων 
από την Εγνατία Οδό) µε τη συνδροµή και του Αναδόχου, που θα έχει τις αρµοδιότητες που 
αντιστοιχούν στον ΜΠΥ στην παραπάνω λειτουργική διαδικασία. 
 

9. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ  
 
Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στη «∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων (περιστατικών έκτακτης ανάγκης)» του έργου που περιλαµβάνεται σε αυτό, 
περιγράφονται αναλυτικά τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης που χαρακτηρίζονται ως «κρίσιµα», 
οι ενέργειες και η µεθοδολογία που θα ακολουθείται από το προσωπικό λειτουργίας και 
συντήρησης της σήραγγας σε συντονισµό µε τις αρµόδιες Αρχές ώστε να αντιµετωπιστούν οι 
καταστάσεις κρίσεων. Επίσης ειδική αναφορά γίνεται στο Παράρτηµα Ζ (πίνακας III) σχετικά µε 
απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος και τις ΜΕΡ. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εν λόγω διαδικασία. Εάν κατά την κρίση του η ∆ιαδικασία 
χρήζει βελτιώσεων ή/ και αλλαγών προς όφελος της ασφάλειας των χρηστών της οδού και του 
εµπλεκόµενου προσωπικού, µπορεί να υποβάλλει κατάλληλο αίτηµα αναµόρφωσης στην ΕΟΑΕ 
συνοδευόµενο από σχετική αιτιολόγηση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Α.1 - ΕΟΑΕ 
• Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων – Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση 
• Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Σηράγγων 
• Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Χειµερινή Συντήρηση 
• Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων - Υγιεινή και Ασφάλεια 
• Κανονισµός Λειτουργίας Εγνατίας Οδού 

όπως εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθµ. ∆3β/156/10-Ω/30-6-2003 και ∆1α/ο/8/60/12-07-2004 
αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
• Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης Κατάστασης και Συντήρησης Αρµών Συστολο-

∆ιαστολής Γεφυρών 
 
Α.2 - ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ 
• Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης 
 
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΟΑΕ 

• ∆ιεξαγωγή Τεχνικής Αστυνόµευσης - Αποκατάστασης Βλαβών, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 
• ∆ιεξαγωγή Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) Σηράγγων - 

Αποκατάστασης Βλαβών, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-415 
• Οργάνωση και Καθήκοντα Προσωπικού Συντήρησης Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-416 
• Καθήκοντα Χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-417 
• ∆ιαχείριση Αρχείων Προσωπικών ∆εδοµένων από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ), Λ∆-

ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 
• Έγκριση Μελετών Εργοταξιακής Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων στα υπό Κυκλοφορία Τµήµατα 

της Εγνατίας Οδού, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-430 
• Οµάδες Άµεσης Επέµβασης (Ο.Α.Ε.), Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-440 
• ∆ιαχείριση Πρωτοκόλλου ∆απάνης για την Αποκατάσταση Ζηµιών στην Εγνατία Οδό, Λ∆-ΕΟΑΕ-

ΛΕΣ-240 
• Χορήγηση Αδειών ∆ιέλευσης Υπερµεγεθών/Υπέρβαρων Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργων 

από την Εγνατία Οδό, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-210 
• Εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση του 

αυτοκινητοδρόµου, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750 
• ∆ιαχείριση Κατεστραµµένων Υλικών στην Εγνατία Οδό, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-260 
 
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

• ∆ιαδικασία Ελέγχου – Συντήρησης Εξοπλισµού 
• ∆ιαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Σήραγγας 
• ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Κρίσεων 
• ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Ειδικών ∆ιελεύσεων και Εφαρµογή συγκεκριµένων κυκλοφοριακών 

σεναρίων 
• ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Αποθήκης 
• ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισµού και Οργάνων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σχηµατική διάταξη έργου υποθαλάσσιας ζεύξης & προσβάσεων 
 

 

 1
+

08
5 
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Σχηµατική διάταξη έργου (µηκοτοµή) 
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Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Υποθαλάσσιας Ζεύξης & Προσβάσεων (ΧΘ διακριτών τµηµάτων)  

 
 
 

0+000 
ΑΡΧΗ ΕΡΓΟΥ 

0+230 
ΚΟΜΒΟΣ ΑΚΤΙΟΥ 

0+530 
∆ΙΟ∆ΙΑ 

0+925 
ΑΝ. ΡΑΜΠΑ ΑΚΤΙΟΥ 

1+085 
ΚΛ. ΡΑΜΠΑ ΑΚΤΙΟΥ 

1+257 
ΣΗΡΑΓΓΑ 

2+166 
ΚΛ. ΡΑΜΠΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

2+675 
ΑΝ. ΡΑΜΠΑ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

2+907  
ΤΕΛΟΣ                 

ΑΝ. ΡΑΜΠΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

4+750  
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ~ 1,4 χλµ.: 
“ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΩΣ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ο∆Ο ΠΡΟΣ 
ΒΟΝΙΤΣΑ – ΛΕΥΚΑ∆Α” 

Ο∆ΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ~ 0,3 χλµ: 
“ΑΠΟ ROUNDABOUT 01 ΕΩΣ 
ROUNDABOUT 02” 

Ο∆ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ & 
ΠΡΟΣ ΤΟ ROUNDABOUT 02:  
SR1 (νότια), ~ 1.150 µ. 
SR2 (βόρεια) ~ 900 µ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Γ-1.1 Γενικά  
Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στις Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις που έχουν 
εγκατασταθεί στην υποθαλάσσια σήραγγα του Έργου ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας καθώς και στα 
κτίρια εξυπηρέτησης τα οποία βρίσκονται το ένα στην πλευρά του Ακτίου και το άλλο στην 
πλευρά της Πρέβεζας. 
 

Γ-1.2 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Έργου  
Στο κτίριο εξυπηρέτησης Ακτίου υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο απαιτούµενος 
εξοπλισµός για την λειτουργία του κτιρίου και την τροφοδοσία και τον έλεγχο του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του έργου από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 1+690 όπως 
αναφέρονται παρακάτω. 
 
Στο κτίριο εξυπηρέτησης Πρέβεζας υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο απαιτούµενος 
εξοπλισµός για την τροφοδοσία, τον έλεγχο και την λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού στην σήραγγα από την Χ.Θ. 1+690  έως Χ.Θ. 3+280 όπως αναφέρονται κατωτέρω. 
 

Γ-1.2.1 Εγκαταστάσεις κτιρίων εξυπηρέτησης Ακτίου & Πρέβεζας  
Για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις και έχει τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός   
 

Γ-1.2.1.1 Κεντρική παροχή ηλεκτρισµού  
Η όλη εγκατάσταση τροφοδοτείται από το δίκτυο Μ.Τ. 20KV της ∆ΕΗ µέσω δυο υποσταθµών οι 
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στα ισόγειο των δυο κτιρίων εξυπηρέτησης Πρέβεζας και Ακτίου.  
Κάθε υποσταθµός είναι εφοδιασµένος µε : 
 
 α) Έναν Γενικό Πινάκα Μέσης Τάσης  Γ.Π.Μ.Τ. ο οποίoς αποτελείται από πεδία τύπου GH 22D 
ως εξής : 

- Πεδίο  εισόδου από ∆ΕΗ  
- Πεδίο µετρήσεων  
- Πεδίο αναχωρήσεως Μ/Σ  1  
- Πεδίο αναχωρήσεως Μ/Σ  2  
- Πεδίο διασύνδεσης µε τον απέναντι  Γ.Π.Μ.Τ.   
- Πεδίο κενό  

 
 β) ∆υο µετασχηµατιστές ελαίου ισχύος 400 kVA - 20/0,4 kV, 50 Hz, ο ένας κατασκευασµένοι 
κατά DIN 42511, συνδεσµολογίας Dyn11, ρύθµισης µέσης τάσης σε 5 βήµατα των 500 V, 
κλάσης µόνωσης Α, χάλκινων τυλιγµάτων, µε ψύξη ΟΝΑΝ (TRAFO oil BS148/1984, 
διηλεκτρικής αντοχής 220kV/cm ) ονοµαστικής τάσης βραχυκύκλωσης 4%, µε απώλειες 
σιδήρου 850 W και χαλκού 6450 W.  
 
Ο κάθε Μ/Σ φέρει : 
• Μονωτήρες διέλευσης Μ.Τ. Κατά DIN 42531  
• Μονωτήρες διέλευσης X.Τ. Κατά DIN 42530  
• Ακροδέκτες γείωσης  
• Ενδεικτική πινακίδα  
• Χειριστήριο µεταγωγέα  
• Υποδοχή Buchholz relay  
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• Θύλακα θερµοµέτρου (x2)  
• Ελαιοδείκτη στάθµης  
• Αφυγραντήρα 
• ∆οχείο διαστολής   
• Κρουνό εκκένωσης και δειγµατοληψίας  
• Κρίκους ανύψωσης  
• Τροχούς κύλισης διπλής κατεύθυνσης  
• Θέση βαλβίδας πίεσης  
• Ακίδες µονωτήρων  
• Χειριστήριο µεταλλάκτη  
• Αναπνευστικό πώµα  
• Εξοπλισµός προστασίας Μ/Σ:  
• Ηλεκτρονόµος (Buchholz) δύο πλωτήρων  
• Θερµόµετρο µε δύο ρυθµιζόµενες επαφές  
• Αφυγραντήρας αέρος µε Silica Gel  

 
 
 γ) Έναν Γενικό Πινάκα Χαµηλής Τάσης  Γ.Π.Χ.Τ.  µε πεδία τύπου 8PU ως εξής :   
• πεδίο αντιστάθµισης 200 kVAr  
• πεδίο εισόδου από Μ/Σ  
• πεδίο κανονικών φορτίων   
• πεδίο εισόδου από Η/Ζ    
• πεδίο αναχωρήσεως για του πίνακες φωτισµού  
• πεδίο αναχωρήσεως για του πίνακες κίνησης  
• πεδίο εισόδου και  αναχωρήσεως για του πίνακες  αδιάλειπτης παροχής  

 
δ) ∆υο Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) τύπου AFI-400 ισχύος 400 / 440 kVA το καθένα, µε 
κοινή δεξαµενή καύσιµου χωρητικότητας 2000 lt  
Το κάθε Η/Ζ είναι συνεχούς ισχύος µε PRIME POWER 400 kVA – 320 kW σύµφωνα µε ISO 
8528 και περιθώριο υπερφόρτισης 10% για 1 ώρα ανά 12 ώρες συνεχούς λειτουργίας σύµφωνα 
µε ISO 3046.  
To H/Z φέρει κινητήρα IVECO (τύπου 8281-SRI-26), υδρόψυκτο, τετράχρονο οκτακύλινδρο σε 
µορφή V-8, µε ηλεκτρονικό ρυθµιστή συχνότητας, συνεχούς ισχύος 473 V.  
To H/Z φέρει γεννήτρια τύπου brushless MARELLI (τύπου M7B 315 MA/4), αυτοδιεγειρόµενη 
και αυτορυθµιζόµενη µε ηλεκτρονικό ρυθµιστή τάσης AVR, συνεχούς ισχύος 400 kVA µε κλάση 
µόνωσης Η, µε προστασία ΙΡ23.  
Πάνω στη γεννήτρια υπάρχει αυτόµατος τριπολικός διακόπτης 630 Α  
 
ε) ∆ύο (2) µονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) τεχνικής On Line – Double 
Conversion, τύπος PROTECT 3.33, ισχύος 60 kVA, το ένα σε cosφ = 0.8, τριφασικής εισόδου 
και τριφασικής εξόδου για λειτουργία σε Hot Stand-By ανά δύο UPS. Τα UPS έχουν static & 
manual by pass και τροφοδοτούνται από δύο γραµµές, από τα πεδία χαµηλής τάσης. Επίσης 
φέρουν θύρα σειριακής επικοινωνίας για αποστολή των δεδοµένων του UPS.  
 
στ) ∆υο µονάδες αδιάλειπτης παροχής  110 V για την λειτουργία των Γ.Π.Μ.Τ. και Γ.Π.Χ.Τ. του 
υποσταθµού. 
Οι δύο υποσταθµοί συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδιο Μέσης Τάσης το οποίο οδεύει κατά 
µήκος της σήραγγας. Η σύνδεση της ∆ΕΗ σε κάθε πλευρά έχει ικανή ισχύ για την τροφοδότηση 
ολόκληρης της εγκατάστασης.  
 

Γ-1.2.1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση   
 Στους διάφορους χώρους των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί, φωτιστικά φθορισµού µε λαµπτήρες 
υψηλής απόδοσης. Σε όλους τους µηχανολογικούς χώρους τα φωτιστικά είναι στεγανά. 
Ανάλογα µε τον χώρο έχουν τοποθετηθεί Πίνακες Φωτισµού και εκεί που απαιτείται ξεχωριστός 
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Πίνακας Κίνησης. Όλη η εγκατάσταση φωτισµού και κίνησης των κτιρίων είναι συνδεδεµένη 
στην παροχή ασφαλείας των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.  
 

Γ-1.2.1.3 Θέρµανση - Κλιµατισµός - Αερισµός  
Για τον σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί στους χώρους των γραφείων και του PLC  µονάδες Fan 
Coil που συνδέονται σε κύκλωµα θερµού/ψυχρού νερού. Το κύκλωµα τροφοδοτείται από Αντλία 
Θερµότητας αέρα / νερού, που είναι εγκατεστηµένη στον εξωτερικό χώρο και δίπλα στο κτίριο.  
Για την αίθουσα κεντρικού έλεγχου στην πλευρά της Πρέβεζας έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλο 
εσωτερικό χώρο, µία κεντρική κλιµατιστική µονάδα. Από τον χώρο αυτό γίνεται µερική 
επιστροφή του αέρα, ο οποίος αναµιγνύεται µε νωπό για την προσαγωγή στη συνέχεια στον 
χώρο.  
Η κεντρική κλιµατιστική µονάδα που εξυπηρετεί την αίθουσα κεντρικού έλεγχου φέρει στοιχείο, 
που συνδέεται σε κύκλωµα θερµού/ψυχρού νερού. Το κύκλωµα τροφοδοτείται από την Αντλία 
θερµότητας αέρα / νερού, που έχει εγκατασταθεί στον εξωτερικό χώρο και δίπλα στο κτίριο. 
Για την αποφυγή αύξησης της θερµοκρασίας στους χώρους των Μετασχηµατιστών Ισχύος, έχει 
εγκατασταθεί ένας ανεµιστήρας σε κάθε χώρο για την βεβιασµένη κυκλοφορία νωπού αέρα.  
Για τον κλιµατισµό του χώρου του Γ.Π.Χ.Τ. και των U.P.S. έχει εγκατασταθεί µια διµερής µονάδα 
βιοµηχανικού τύπου 
 

Γ-1.2.1.4 Ασφάλεια κτιρίων  
Για λόγους ασφαλείας των κτιρίων, έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω συστήµατα :  

- Κάµερες που είναι συνδεδεµένες στην γενική εγκατάσταση του κλειστού συστήµατος 
τηλεόρασης (CCTV), έχουν τοποθετηθεί στις κεντρικές εισόδους των κτιρίων και σε 
επιλεγµένα σηµεία του περιβάλλοντα χώρου. Ο έλεγχος του κλειστού συστήµατος 
τηλεόρασης, βρίσκεται στην αίθουσα του κέντρου ελέγχου. 

- ∆ιακόπτες ανοίγµατος ή παραβίασης θυρών  έχουν  τοποθετηθούν σε κάθε θύρα, που έχει 
προσπέλαση από το περιβάλλοντα χώρο καθώς επίσης και σε κάθε εσωτερική πόρτα των 
Υ/Σ ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κάθε στιγµή της κατάστασης που βρίσκονται οι θύρες. 
Οι ενδείξεις των διακοπτών αυτών µεταφέρονται στο σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου.   

 

Γ-1.2.1.5 Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση Κτιρίων  

Γ-1.2.1.5.1 Πυρανίχνευση κτιρίων  
Για την ανίχνευση εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει εγκατασταθεί σε όλη την έκταση των κτιρίων 
εξυπηρέτησης, πλήρες σύστηµα πυρανίχνευσης.   
Έχουν εγκατασταθεί  ανιχνευτές ιονισµού καπνού σε όλους τους χώρους των διάδροµων και 
των γραφείων καθώς και των βοηθητικών χώρων. 
Στους χώρους των Μ/Σ, Γ.Π.Μ.Τ., Γ.Π.Χ.Τ., Η/Ζ, έχει εγκατασταθεί συνδυασµός θερµο-
διαφορικών ανιχνευτών και ανιχνευτών ιονισµού καπνού για την ενεργοποίηση των 
συστηµάτων της τοπικής αυτόµατης κατάσβεσης. 
Έχουν εγκατασταθεί κοµβία συναγερµού για την χειροκίνητη ενεργοποίηση συναγερµού στους 
διαδρόµους κοντά στο κλιµακοστάσιο. 
Στους διαδρόµους επίσης έχουν εγκατασταθεί  σειρήνες συναγερµού έντονου, αργού ρυθµού, 
ηχητικού σήµατος, που  σηµαίνουν ενεργοποίηση ανιχνευτή ή κοµβίου στο αντίστοιχο κτίριο. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν συνδεθεί  µε τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος 
έχει τοποθετηθεί στην αίθουσα του κεντρικού ελέγχου του κτιρίου εξυπηρέτησης της πλευράς 
Πρέβεζας. Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης είναι ηλεκτρονικός, µε  σηµειακή αναγνώριση 
και τροφοδοτείται από τα UPS. 
Στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης έχουν συνδεθεί και τα στοιχεία ελέγχου και ενεργοποίησης 
των συστηµάτων τοπικής αυτόµατης κατάσβεσης µε CO2 ή FM-200 που έχουν εγκατασταθεί 
στα κτίρια. 
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Γ-1.2.1.5.2 Πυρόσβεση χώρων Υ/Σ   
Σε ορισµένους χώρους των κτιρίων, όπου έχουν εγκατασταθεί ακριβά µηχανήµατα µε κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς (από βραχυκύκλωµα κλπ.) έχουν τοποθετηθεί  συστήµατα τοπικής 
αυτόµατης κατάσβεσης µε CO2. Τέτοιοι είναι οι χώροι των UPS, των Γ.Π. Χαµηλής και Μέσης 
Τάσης, των Μετασχηµατιστών και των Η/Ζ.   
Στην αίθουσα που έχει τοποθετηθεί η κεντρική µονάδα έλεγχου (Πρέβεζα) καθώς και στον χώρο 
του αρχείου (Άκτιο) έχει τοποθετηθεί  συστήµατα τοπικής αυτόµατης κατάσβεσης µε FM-200.  
 
Kάθε σύστηµα αυτόµατης κατάσβεσης µε CO2 ή FM-200 αποτελείται από :  

- Φιάλη(ες) CO2 ή FM-200 µε βαλβίδα 
- Ηλεκτροπνευµατικό ενεργοποιητή 
- Συγκρότηµα σωληνώσεων για την σύνδεση της φιάλης 
- Ακροφύσια εκτόξευσης 
- Συστήµατα αυτόµατης πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συναγερµού και ενεργοποίησης και 

αναγγελίας συναγερµού.  
 
 Επίσης στους διαδρόµους των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί φορητοί πυροσβεστήρες ώστε 
κανένα σηµείο του κτιρίου να µην απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 
  

Γ-1.2.1.5.3 Πυρόσβεση χώρων γραφείων  
Στους χώρους των γραφείων έχουν τοποθετηθεί στους διαδρόµους των κτιρίων φορητοί 
πυροσβεστήρες ώστε κανένα σηµείο του κτιρίου να µην απέχει περισσότερο από 15m από τον 
πλησιέστερο πυροσβεστήρα.  
Επίσης υπάρχει από µια πυροσβεστική φωλιά που εξυπηρετείται από το αντλιοστάσιο 
πυρόσβεσης του έργου σε κάθε όροφο.  
 

Γ-1.2.1.6 Ύδρευση  
Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου έχει κατασκευασθεί µε δίκτυο σωληνώσεων από 
χαλκοσωλήνες. Υπάρχει τροφοδοσία σε όλα τα είδη υγιεινής, σε κρουνούς στον περιβάλλοντα 
χώρο των κτιρίων, στο δίκτυο κλιµατισµού και στον χώρο των Η/Ζ. 
Για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης στους χώρους υγιεινής του προσωπικού έχουν 
εγκατασταθεί στους δυο ορόφους κατάλληλοι ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες. 
Η υδροδότηση των κτιρίων γίνεται από τα δηµοτικά δίκτυα ύδρευσης της περιοχής µέσω 
µετρητών.   
 

Γ-1.2.1.7 Αποχέτευση  
Η αποχέτευση των ειδών υγιεινής συλλέγεται µε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης PVC 6atm 
και οδηγείται σε φρεάτια, έξω από το κτίριο και από εκεί σε  σηπτικό και απορροφητικό βόθρο.  
 
Στους χώρους των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών έχουν εγκατασταθεί σιφόνια αποχέτευσης για 
την συλλογή τυχόν διαρροών πετρελαίου, νερού από τα Η/Ζ ή νερών από το πλύσιµο των Η/Ζ  
τα οποία οδηγούνται σε φρεάτιο, το οποίο µέσω σωληνώσεων οδηγείται στον περιβάλλοντα 
χώρο του κτιρίου και από εκεί στο δίκτυο αποχέτευσης. 
 

Γ-1.2.1.8 Ύδρευση περιβάλλοντα χώρου  
Για την υδροδότηση των δικτύων του περιβάλλοντα χώρου, έχει κατασκευασθεί δίκτυο από 
πλαστικούς σωλήνες HDPE κατάλληλης διατοµής. 
Το δίκτυο της υδροδότησης του περιβάλλοντα χώρου κάθε κτιρίου τροφοδοτείται από το 
δηµοτικό δίκτυο µέσω του µετρητού ύδρευσης του κάθε κτιρίου και είναι χωρισµένο σε βρόχους, 
οι οποίοι ελέγχονται από κατάλληλης διατοµής ηλεκτροβάνες. 
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Γ-1.2.1.9 Φωτισµός περιβάλλοντα χώρου  
Για τον φωτισµό του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα φωτιστικά, 
ώστε να είναι εύκολη και  ασφαλής η προσέγγιση των κτιρίων από το προσωπικό της εταιρίας 
λειτουργίας και συντήρησης και για την ασφάλεια των κτιρίων. 
 

Γ-1.2.1.10 Επικοινωνία και ενδοεπικοινωνία κτιρίων εξυπηρέτησης 
Για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και την κάλυψη 
των αναγκών ενδοεπικοινωνίας µε την σήραγγα (τηλέφωνα ανάγκης) έχει εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο στην αίθουσα του κέντρου ελέγχου. 
 
Σε όλους σχεδόν τους χώρους των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί τηλεφωνικές συσκευές. 
Το εσωτερικό δίκτυο τηλεφώνων αναπτύσσεται από τους τηλεφωνικούς κατανεµητές µε 
καλώδιο τύπου JYY-e, ενώ το καλώδιο σύνδεσης των δύο κτιρίων είναι τύπου Α2Y(st)2Y. 
 
Το Τηλεφωνικό Κέντρο φέρει :  

- 6 αναλογικές γραµµές ΟΤΕ PSTN (τονικές / παλµικές)  
- 32 αναλογικές εσωτερικές γραµµές (µε παλµική/τονική επιλογή)  
- 8 ψηφιακές εσωτερικές γραµµές  
- Αναλογική συσκευή µε 68 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα µε ενδεικτικές λυχνίες. Οθόνη 80 

χαρακτήρων, λυχνία µηνύµατος ενισχυτή ακουστικού και ανοιχτή ακρόαση – οµιλία 
- Εξοπλισµό τηλεσυντήρησης   
- Κατανεµητή τηλεφωνικού κέντρου 200 ζευγών µε αντικεραυνική προστασία σε όλες τις 

εξωτερικές γραµµές 
- Καλώδια σύνδεσης του Τηλεφωνικού κέντρου µε τον κατανεµητή του 
- Καλώδια σύνδεσης του κατανεµητή του Τ/Κ µε τον κεντρικό κατανεµητή (Κτιρίου 

Σήραγγας)  
- Τροφοδοτικό ανορθωτή φορτιστή ή UPS 
- Συστοιχία συσσωρευτών για 8ωρη αυτονοµία του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία 
- Τερµατικό συντήρησης / διαχείρισης 
- 15 αναλογικές συσκευές (τονικής / παλµικής επιλογής) µε λυχνία µηνύµατος, για την 

τοποθέτησή τους εντός κτιρίου.  
- 19 αναλογικές συσκευές (τονικής επιλογής) µε τρία κοµβία κλήσης (στα οποία µπορούν να 

προγραµµατιστούν νούµερα επιλογής), για τοποθέτησή τους  σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή 
Weather and Vandal proof.  

- ∆υνατότητα επέκτασης 100% µόνο µε την προσθήκη πλακετών  
- Έξοδο RS232 για την αναλυτική καταγραφή & ένδειξη των κλήσεων των Τηλεφώνων 

Ανάγκης και του είδους των συναγερµών (Φωτιά - Μηχανική Βλάβη - Ατύχηµα). Στην 
καταγραφή  φαίνεται :  

• Σταθµός / συσκευή που κάλεσε (µε αριθµό ή την θέση του σταθµού)  
• Ώρα και ηµεροµηνία κλήσης  
• Είδος συναγερµού  

  Το τηλεφωνικό κέντρο συνοδεύεται από κατάλληλο λογισµικό προγραµµατισµού.  
 

Γ-1.2.1.11 Γείωση  υποσταθµού - αλεξικέραυνο κτιρίου  
 Για την προστασία των ατόµων και συσκευών έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή των 
Υποσταθµών δύο συστήµατα γειώσεων.  
 Μία κοινή γείωση Μέσης και Χαµηλής Τάσης στον χώρο εγκαταστάσεως των µετασχηµατιστών 
ισχύος. Με την γείωση αυτή έχουν συνδεθεί µε γυµνό χάλκινο αγωγό οι ουδέτεροι των 
µετασχηµατιστών. Επίσης έχουν συνδεθεί στην γείωση αυτή το κέλυφος των µετασχηµατιστών 
και τα µεταλλικά µέρη των οργάνων µέσης τάσεως µε γυµνό χαλκό διατοµής 50mm2. Η γείωση 
των υπολοίπων µεταλλικών τµηµάτων, που µπορεί να βρεθούν υπό τάση, έχει  επιτευχθεί µε 
την σύνδεση τους µε τον ζυγό γείωσης του πίνακα, που συνδέεται µε το σύστηµα γειώσεως.  
 Μία γείωση για την σύνδεση των αλεξικέραυνων του κτιρίου. Τα αλεξικέραυνα συνδέονται µε 
αυτήν µε αγωγούς καθόδου. 
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 Η γείωση των µεταλλικών µερών έχει την µορφή τριγωνικής γειώσεως.   
 Η γείωση των αλεξικέραυνων  είναι περιµετρική γείωση.  
 Η γείωση των µεταλλικών µερών  αποτελείται από ειδικές ράβδους γειώσεως (ηλεκτρόδια), 
κατασκευασµένες κατά τον Κανονισµό DIN 48852 από γαλβανισµένο χάλυβα κατά DIN 17100 
και µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων.   
 Οι αγωγοί που συνδέουν τα τµήµατα που γειώνονται µε τον ζυγό γείωσης του γενικού πίνακα 
χαµηλής τάσεως ή µε τους ακροδέκτες γειώσεως του πίνακα φωτισµού είναι ενσωµατωµένοι 
στα ηλεκτροφόρα καλώδια. 
 Η κεφαλή κάθε ράβδου γειώσεως (ηλεκτροδίου) βρίσκεται µέσα σε κτιστό φρεάτιο µε 
χυτοσίδηρο κάλυµµα, για τον εύκολο έλεγχο των συνδέσεων και την δυνατότητα µέτρησης της 
αντίστασης γείωσης.  
 Στα δάπεδα των χώρων Μέσης Τάσης, Μετασχηµατιστών και Χαµηλής Τάσης, έχουν 
τοποθετηθεί ισοδυναµία πλέγµατα ∆άριγκ µε ανοίγµατα 300Χ300mm, τα οποία συνδέονται στο 
σύστηµα γείωσης.  
 Στους χώρους τοποθέτησης των οργάνων ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν τοποθετηθεί 
σύστηµα γείωσης µε κεντρικό οδηγό χαλκού.  
 Για την προστασία των κτιρίων από ατµοσφαιρικές εκκενώσεις έχει τοποθετηθεί αλεξικέραυνο 
τύπου κλωβού Faraday. Η εγκατάσταση αποτελείται από το σύστηµα συλλογής κεραυνών, 
αγωγούς καθόδου και το σύστηµα γειώσεως. 
 Το σύστηµα συλλογής κεραυνών  αποτελείται από χάλκινο αγωγό συλλογής Φ10mm και είναι 
τοποθετηµένη στην κεραµοσκεπή των κτιρίων, έτσι ώστε κανένα σηµείο να µην απέχει 
περισσότερο από 5m από τον πλησιέστερο αγωγό.  
 Οι αγωγοί καθόδου αποτελούνται επίσης από χάλκινο αγωγό Φ10mm και οδεύουν 
παραπλεύρως των οικοδοµικών στοιχείων µέσω κατάλληλων συνδέσµων.  
 Η γείωση του αλεξικέραυνου  είναι περιµετρική γείωση από χάλκινη ταινία διαστάσεων 
30X3,5mm και είναι τοποθετηµένη σε βάθος 0,5µ. στο έδαφος και σε απόσταση από το κτίριο 
1µ.  
 

Γ-1.2.2 Αίθουσα Κεντρικού Ελέγχου  

 Στην αίθουσα κεντρικού έλεγχου που εφεξής θα αναφέρεται ως ΚΕΚ έχει εγκατασταθεί 
εξοπλισµός για την εποπτεία και την λειτουργία του εξοπλισµού του έργου καθώς και διάφορα 
συστήµατα για την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση της υποθαλάσσιας σήραγγας. 
 
 Πιο συγκεκριµένα έχει εγκατασταθεί Σύστηµα Εποπτείας & Ελέγχου SCADA το όποιο :  

- Ελέγχει την κατάσταση των υποσταθµών Ακτίου & Πρέβεζας 
- Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον φωτισµό του έργου 
- Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον αερισµό της σήραγγας 
- Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία τα αντλιοστάσια όµβριων υδάτων της σήραγγας   
- Ελέγχει την λειτουργία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης 
- Ελέγχει και καταγράφει την κυκλοφορία στο έργο 
- Ελέγχει και λειτουργεί τον κεντρικό  κλιµατισµό αερισµό κτιρίων 
- Ελέγχει την λειτουργία των περιφερειακών µονάδων ελέγχου (Π.Μ.Ε.)  
 
Επίσης έχουν εγκατασταθεί : 
- Πίνακας απεικόνισης (Μιµικό ∆ιάγραµµα) λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού του έργου  
- Ικριώµατα µε τις οθόνες (monitors) παρακολούθησης κυκλοφορίας και ασφάλειας κτιρίων  

µέσω του συστήµατος ΚΚΤ (CCTV) 
- Κεντρικές συσκευές των ραδιοεπικοινωνιών µε δηµοσιές υπηρεσίες  
- Κεντρική συσκευή ραδιοεπικοινωνίας µε τους τεχνικούς λειτουργίας και συντήρησης 
- Πινάκας έλεγχου της Πυρανίχνευσης  της σήραγγας 
- Πινάκας έλεγχου της Πυρανίχνευσης και λειτουργίας της Πυρόσβεσης των κτιρίων Ακτίου 

και Πρέβεζας 
- Καταγραφικό σύστηµα κυκλοφορίας  των οχηµάτων σε όλο το έργο 
- Σύστηµα  µετάδοσης δεδοµένων στα κεντρικά γραφεία του Κυρίου του Έργου 
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- Σύστηµα παρακολούθησης συµπεριφοράς του υποθαλάσσιου τµήµατος της σήραγγας σε 
περίπτωση σεισµού  (σεισµογραφικό)  

 

Γ-1.2.3 Κτίριο Εξυπηρέτησης ∆ιοδίων  
Το κτίριο είναι εξοπλισµένο µε τα παρακάτω συστήµατα : 
- Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση 
- Κλιµατισµός χώρου γραφείων και θαλάµων εισπρακτόρων  
- Πυρανίχνευση σε όλο το κτίριο  
- Πυρόσβεση µε συµβατικά µέσα  στους χώρους του υποσταθµού και στους χώρους  των 

γραφείων  
- Υδραυλική εγκατάσταση  
- Αποχέτευση  
- Φωτισµός περιβάλλοντα χώρου  
- Ενδοεπικοινωνία στο κτίριο και µε όλο το έργο  
- Αλεξικέραυνο στο στέγαστρο των ταµείων  
- Σύστηµα και εξοπλισµός παρακολούθησης εισπράξεων και κυκλοφορίας λωρίδων διοδίων  
- Σύστηµα και εξοπλισµός έκδοσης αποδείξεων στις Καµπίνες διοδίων  

 
 

Γ-1.3 Εγκαταστάσεις µέσα στην Σήραγγα 
 
Για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της σήραγγας και την ασφαλή διέλευση των 
χρηστών έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω συστήµατα και εξοπλισµός 
 

Γ-1.3.1 Φωτισµός Σήραγγας 
  
 Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί είναι τύπου Godhard της εταιρείας THORN ειδικά για 
σήραγγες, µε συµµετρική κατανοµή φωτισµού, κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής 
πίεσης (NaHP) και µεγάλης φωτεινής απόδοσης σε lumen/watt.  
 Ο φωτισµός της σήραγγας περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες φωτιστικών ανάλογα µε την 
τροφοδοσία τους. 
 Φωτιστικά τύπου : Ν, G, G (U), ασφάλειας, U 
 
 Ο φωτισµός της σήραγγας έχει τρεις δυνατότητες λειτουργίας :   

i. Τοπικά από τους πινάκες τροφοδοσίας τους σε πλήρη φωτεινότητα 
ii. Εξ’ αποστάσεως (χειροκίνητα) από το κέντρο έλεγχου µέσω SCADA δίνονται εντολές 

στους ηλεκτρονόµους ελέγχου του Συστήµατος Ρύθµισης Φωτισµού τύπου VARILUM για 
την έναυση και την ρύθµιση της απόδοσης  των φωτιστικών 

iii. Αυτόµατα  µέσω ενός συστήµατος  µέτρησης του εξωτερικού φωτισµού µε φωτόµετρα 
λαµπρότητας L20 που έχουν τοποθετηθεί, µία προ την κάθε είσοδο της σήραγγας. Τα 
φωτόµετρα έχουν ως έξοδο αναλογικό σήµα 4-20mA. Οι µετρήσεις αυτές οδηγούνται στο 
κέντρο ελέγχου και από εκεί µέσω προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών δίνονται 
εντολές στους ηλεκτρονόµους ελέγχου του Συστήµατος Ρύθµισης Φωτισµού τύπου 
VARILUM  για την έναυση και την ρύθµιση της απόδοσης  των φωτιστικών. 

  
 Με είσοδο από το Άκτιο και έξοδο στην Πρέβεζα, η σήραγγα χωρίζεται στις παρακάτω ζώνες 
φωτισµού :  
 
1) Ζώνη προσπέλασης εισόδου Ακτίου 
Η ζώνη αρχίζει από την είσοδο στην σήραγγα Χ.Θ. 0+950 και καταλήγει στην Χ.Θ. 1+085 ,  
χωρίζεται στον φωτισµό της ράµπας και στον φωτισµό των περσίδων  
Τα φωτιστικά που  έχουν εγκατασταθεί είναι : 

- στην ράµπα : 10 φωτιστικά των 100 Watt   
- στις περσίδες : 6 φωτιστικά των 100 Watt 
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2) Κατωφλική ζώνη Ακτίου 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 1+085 έως την Χ.Θ. 1+155 
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου  Ν  :   68  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G  :   68  διπλά φωτιστικά  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G (U) :  7  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας :  7  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  U  (νύχτας) :  7  µονά φωτιστικά  των 100 Watt  

 
3) Μεταβατική ζώνη Ακτίου 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 1+156,7  έως την Χ.Θ. 1+365,7  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου  Ν  : 13  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  Ν  : 24  διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  G  : 13   διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου G  : 24  διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  G (U)  : 14  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G (U) :  5 διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας : 14  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας  :  5 διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  U  (νύχτας) :  19  µονά φωτιστικά  των 100 Watt  

 
4) Εσωτερική ζώνη Ακτίου 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 1+377,7  έως την Χ.Θ. 1+689,7  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου ασφάλειας : 27  µονά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου U (νύχτας)  : 27  µονά  φωτιστικά  των 100 Watt  

 
5) Εσωτερική ζώνη Πρέβεζας 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 1+694,7  έως την Χ.Θ. 2+366,7  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου ασφάλειας :  57  µονά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου U (νύχτας)  :  57  µονά φωτιστικά  των 100 Watt  

 
6) Μεταβατική  ζώνη Πρέβεζας 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 2+387,7  έως την Χ.Θ. 2+613,1  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου  Ν  : 19  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  Ν  :  17  διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  G  :  19   διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G  :  17  διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  G (U)  :  19  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G (U)  :  4 διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας  :  19  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας  :  4  διπλά φωτιστικά  των 250 Watt   
- Τύπου  U  (νύχτας)  :  23  µονά φωτιστικά  των 100 Watt  

 
7) Κατωφλική ζώνη Πρέβεζας   
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 2+614,7 έως την Χ.Θ. 2+674,4  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

- Τύπου  Ν  :  61  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G  :  61  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G (U)  :  6  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας  :  6  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  U  (νύχτας)  :  6  µονά φωτιστικά  των 100 Watt  
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8) Ζώνη προσπέλασης εισόδου Πρέβεζας  
Η ζώνη εκτείνεται από την είσοδο της σήραγγας Χ.Θ. 2+675 και καταλήγει στην Χ.Θ. 2+907. 
Η ζώνη χωρίζεται στον φωτισµό της ράµπας και στον φωτισµό των περσίδων. 
Τα φωτιστικά που  έχουν εγκατασταθεί  είναι  : 

- στην ράµπα  :  22 φωτιστικά των 100 Watt   
- στις περσίδες  :  6  φωτιστικά των 100 Watt  

 

Γ-1.3.2 Αερισµός Σήραγγας 
 
Για την αποφυγή της µόλυνσης του αέρα µέσα στη κυρίως σήραγγα από τα καυσαέρια των 
οχηµάτων και την µείωση της ορατότητας εξαιτίας του καπνού (αιθάλης) που εκπέµπουν τα 
οχήµατα έχει εγκατασταθεί ένα σύστηµα αερισµού κατά τον άξονα της σήραγγας (διαµήκης 
αερισµός). 
Το σύστηµα αερισµού έχει επίσης την ικανότητα να ρυθµίζει την ροή καπνού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς (εκκαπνισµός).  
 

Γ-1.3.2.1 Ανεµιστήρες 
Στην σήραγγα έχουν εγκατασταθεί 28 ανεµιστήρες (14 ζεύγη) µε τα εξής χαρακτηριστικά :  

- Ανεµιστήρας ώσης (jet fan, τύπου APR-800/330-10 της εταιρείας Howde), πλήρως 
αναστρέψιµος 

- Ισχύς κινητήρα : 11 kW  
- Παροχή αέρα : 12,7 m3/h  
- Ώση : 361 Ν  
- ∆ιάµετρος πτερωτής : 800mm  

 

Γ-1.3.2.2 Όργανα µέτρησης συγκέντρωσης CO, ΝΟx και ορατότητας (VIS)  
Για την µέτρηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων CO, ΝΟx και της ορατότητας (VIS) λόγω 
καπνού στην σήραγγα έχουν εγκατασταθεί τέσσερα (4) όργανα µικροηλεκτρονικής τεχνολογίας 
στις Χ.Θ. 1+235, 1+590, 2+220 & 2+540, µε κατάλληλους αισθητήρες. Τα όργανα έχουν 
τοποθετηθεί επίτοιχα και σε ύψος περ. 3 µ. από το οδόστρωµα της σήραγγας. 
Οι αναλογικές έξοδοι των οργάνων αυτών συνδέονται στην πλησιέστερη Μονάδα Ελέγχου και 
µεταβιβάζονται στην Κεντρική Μονάδα Ελέγχου, στην οποία έχει προγραµµατισθεί η λειτουργία 
του αυτοµατισµού.   
 

Γ-1.3.2.3 Όργανα µέτρησης της ταχύτητας & διεύθυνσης του αέρα  
Για την µέτρηση της ταχύτητας και την ένδειξη της διεύθυνσης του αέρα εντός της σήραγγας, 
λόγω ανέµου και κυκλοφορίας των οχηµάτων, έχουν τοποθετηθεί δυο (2) συσκευές µε 
υπερήχους,  στις  Χ.Θ. 1+590 και 2+220.  
Οι συσκευές αυτές έχουν τοποθετηθεί επίτοιχα και σε ύψος περ. 3 µ. από το οδόστρωµα της 
σήραγγας. 
Για την µέτρηση της ταχύτητας και την ένδειξη της διεύθυνσης του αέρα εκτός της σήραγγας, 
έχουν τοποθετηθεί δυο (2) ανεµόµετρα συσκευές του οίκου Lastem, τύπου DNA 521, στις Χ.Θ. 
1+075 και 2+670. Οι συσκευές αυτές έχουν τοποθετηθεί σε ιστό σε ύψος περ. 2,5 µ. από το 
έδαφος. 
Οι αναλογικές έξοδοι των οργάνων αυτών συνδέονται στην πλησιέστερη Μονάδα Ελέγχου και 
µεταβιβάζονται στην Κεντρική Μονάδα Ελέγχου στην οποία έχει προγραµµατισθεί η λειτουργία 
του αυτοµατισµού.   
 

Γ-1.3.2.4 Έλεγχος Ανεµιστήρων  
Ο αερισµός της σήραγγας έχει τέσσερις (4) δυνατότητες λειτουργίας :  

α) Αυτόµατη λειτουργία    



K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\03_SoW_5491.doc                          - 57 -                                         ΑΡ00/5491/Β02 

 Η αυτόµατη λειτουργία των ανεµιστήρων εξαρτάται από τις τιµές των οργάνων µέτρησης 
συγκέντρωσης των ρύπων CO, ΝΟ και ορατότητας (VIS), καθώς και από τις µετρήσεις και τις 
ενδείξεις των οργάνων µέτρησης της ταχύτητας & διεύθυνσης του αέρα εντός και εκτός της 
σήραγγας. 
 

β) Χειροκίνητη λειτουργία  
Η χειροκίνητη λειτουργία κάθε ανεµιστήρα (στάση - λειτουργία αριστερόστροφη - λειτουργία 
δεξιόστροφη) είναι δυνατή µέσω χειρισµών από το Κέντρο έλεγχου µέσω του SCADA.  
 

γ) Τοπική λειτουργία  
Η  τοπική  λειτουργία κάθε ανεµιστήρα (στάση - λειτουργία αριστερόστροφη - λειτουργία 
δεξιόστροφη) είναι δυνατή µέσω κατάλληλων διακοπτών που υπάρχουν  στον πίνακα 
τροφοδοσίας.   
 

δ) Αερισµός (εκκαπνισµός) σε περίπτωση Πυρκαγιάς  
Όταν υπάρξει ένδειξη πυρκαγιάς µέσα στη σήραγγα, αυτόµατα οι ανεµιστήρες αµέσως 
τίθενται εκτός λειτουργίας ώστε να µην προκληθεί ανάµιξη του καπνού και καθαρού αέρα 
(διατήρηση της διαστρωµάτωσης του καπνού). 
Όταν αποµακρυνθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη σήραγγα, τίθενται από τον χειριστή 
του ΚΕΚ σε λειτουργία όλοι οι ανεµιστήρες και ωθούν τον καπνό προς την πλησιέστερη στην 
εστία φωτιάς έξοδο. 
Κατά τον υπολογισµό των ανεµιστήρων ελήφθη υπ' όψιν ότι σε περίπτωση φωτιάς 2 έως 4 
ανεµιστήρες (1ή 2 ζεύγη) πιθανώς θα τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης (καταστροφή 
από υψηλή θερµοκρασία, διακοπή παροχής κλπ.) που θα οφείλεται στην πυρκαγιά. 

 

Γ-1.3.3 Άντληση Ακάθαρτων και Όµβριων Υδάτων  

Γ-1.3.3.1 Αντλιοστάσια εισόδων (ραµπών)  
Στην αρχή της σήραγγας από την πλευρά του Ακτίου και στην αρχή της σήραγγας από την 
πλευρά της Πρεβέζης, υπάρχουν λεκάνες συγκέντρωσης νερών βροχής (όµβρια) µε 
αντλιοστάσια, στα οποία καταλήγουν και τα όµβρια των ανοικτών τµηµάτων των ραµπών 
εισόδου. 
Το βρόχινο νερό που µπαίνει από τις εισόδους στη σήραγγα συλλέγεται στο θάλαµο 
αναρροφήσεως των αντλιοστασίων µέσω αµµοσυλλέκτη.  
Στο θάλαµο αναρροφήσεως της πλευράς του Ακτίου µεταφέρεται και το νερό από το 
αντλιοστάσιο που ευρίσκεται στο µέσο, στο κατώτατο σηµείο, της σήραγγας.  
Σε κάθε αντλιοστάσιο έχουν εγκατασταθεί τρεις (3) αντλίες µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
 
α) Αντλιοστάσιο πλευράς Ακτίου    

- τρία (3) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα της KSB,  
τύπου KRT E 150-401/354UG, για στερεά Φ 115mm 

- ηλεκτροκινητήρα ισχύος 48 kW 
- ταχύτητα περιστροφής αντλίας 1450 rpm 
- παροχή Q=300-360 m3/h 
- µανοµετρικό H=22,5 m 

 
β) Αντλιοστάσιο πλευράς Πρέβεζας   

- τρία (3) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα της KSB,  
τύπου KRT E 150-401/504UG-370, για στερεά Φ 125mm 

- ηλεκτροκινητήρα ισχύος 48 kW 
- ταχύτητα περιστροφής αντλίας 1450 rpm 
- παροχή Q=300-360 m3/h 
- µανοµετρικό H=27,5-25 m   
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Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται αυτόµατα µε µετρητές στάθµης µέσω του 
προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή της πλησιέστερης Μονάδας Ελέγχου.  
Η σειρά λειτουργίας των αντλιών αντιστρέφεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας, ώστε να υπάρχει η 
ίδια φθορά και χρόνος λειτουργίας σε όλες τις αντλίες. 
 
Εκτός από την παραπάνω κανονική λειτουργία, έχει ληφθεί πρόνοια για την λειτουργία όλων 
των αντλιών σε περίπτωση υπερχείλισης στο θάλαµο άντλησης καθώς και για την αποφυγή 
λειτουργίας των αντλιών εν κενώ σε περίπτωση που η στάθµη πέσει σε επίπεδο χαµηλότερο 
από εκείνο που επιτρέπει ο κατασκευαστής για την λειτουργία της αντλίας. 
Για το σκοπό αυτό, εκτός από τον µετρητή στάθµης εγκαθίστανται σε κάθε αντλιοστάσιο δύο 
φλοτέρ. Το ένα είναι ρυθµισµένο να ενεργοποιείται στην στάθµη υπερχείλισης και θέτει σε 
λειτουργία τις δύο αντλίες. Το δεύτερο είναι ρυθµισµένο να ενεργοποιείται στην κατώτατη 
επιτρεπόµενη στάθµη και θέτει εκτός λειτουργίας όλες τις αντλίες. 
Η απόρριψη του νερού των λεκανών γίνεται µέσω δικτύου σε επιφανειακούς οχετούς στον 
περιβάλλοντα χώρο.   
 

Γ-1.3.3.2 Ενδιάµεσο (κεντρικό) αντλιοστάσιο  
Σε ενδιάµεσο σηµείο της διαδροµής της σήραγγας, στο βαθύτερο σηµείο αυτής Χ.Θ. 1+660 έχει 
κατασκευαστεί αντλιοστάσιο για την συλλογή των νερών πλύσης, των νερών από την χρήση της 
πυρόσβεσης, των απωλειών υγρών των οχηµάτων και των τυχόν εισροών θαλασσινού νερού 
από τους αρµούς της σήραγγας.  
Οι αντλίες είναι δυναµικότητας τέτοιας που αντλούν το νερό που εκρέει από το σύστηµα 
πυρόσβεσης. Η δυσµενέστερη παροχή του πυροσβεστικού συστήµατος είναι 120m3/h. 
 
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών έχουν εγκατασταθεί : 

- Πέντε (5) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα της KSB,  
τύπου AMAREX KRT K 40-250/172U1-235, για στερεά Φ 15 mm 

- µε ηλεκτροκινητήρα ισχύος 17 kW 
- ταχύτητα περιστροφής αντλίας 2900 rpm 
- παροχή Q=40 m3/h 
- µανοµετρικό H=60 m 

 
Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται αυτόµατα µε µετρητές στάθµης µέσω του 
προγραµµατιζόµενου λογικού ελεγκτή της πλησιέστερης Μονάδας Ελέγχου. 
 
Η σειρά λειτουργίας των αντλιών αντιστρέφεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας, ώστε να υπάρχει η 
ίδια φθορά και χρόνος λειτουργίας σε όλες τις αντλίες. 
 
Εκτός από την παραπάνω κανονική λειτουργία, έχει ληφθεί πρόνοια για την λειτουργία όλων 
των αντλιών σε περίπτωση υπερχείλισης στο θάλαµο άντλησης καθώς και για την αποφυγή 
λειτουργίας των αντλιών εν κενό σε περίπτωση που η στάθµη πέσει σε επίπεδο χαµηλότερο 
από εκείνο που επιτρέπει ο κατασκευαστής για την λειτουργία της αντλίας. 
 
Για το σκοπό αυτό, εκτός από τον µετρητή στάθµης εγκαθίστανται σε κάθε αντλιοστάσιο δύο 
φλοτέρ. Το ένα είναι ρυθµισµένο να ενεργοποιείται στην στάθµη υπερχείλισης και θέτει σε 
λειτουργία τις δύο αντλίες. Το δεύτερο είναι ρυθµισµένο να ενεργοποιείται στην κατώτατη 
επιτρεπόµενη στάθµη και θέτει εκτός λειτουργίας όλες τις αντλίες. 
Η απόρριψη του νερού λεκανών γίνεται µέσω δικτύου στο αντλιοστάσιο του Ακτίου. 
 

Γ-1.3.4 Πυρόσβεση σήραγγας 

Γ-1.3.4.1 Πυροσβεστικό δίκτυο - δεξαµενή - πυροσβεστικό συγκρότηµα  
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Για την κατάσβεση πυρκαγιάς µε νερό, έχουν εγκατασταθεί στην σήραγγα : µόνιµο υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο µε Πυροσβεστικές Φωλιές (Π.Φ.) κατά µήκος της σήραγγας, αυτόνοµο 
πυροσβεστικό συγκρότηµα στο κτίριο εξυπηρέτησης Πρέβεζας και στόµια σύνδεσης της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας µε το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κοντά στα δύο κτίρια 
εξυπηρέτησης.  
Το σύστηµα πυρόσβεσης είναι ικανό να παρέχει 120 m3/h συνολική παροχή νερού σε δύο (2) 
διαδοχικούς σταθµούς πρώτων βοηθειών (Π.Φ.) σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα στη σήραγγα, µε 
πίεση κεφαλής 4.4 bars (65 psi) για τουλάχιστον µία (1) ώρα για χρήση από την πυροσβεστική 
υπηρεσία. 
 
Μία δεξαµενή νερού πυρόσβεσης µε ωφέλιµη χωρητικότητα 120 m3 είναι εγκατεστηµένη 
υπόγεια στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης Πρέβεζας.   
Η δεξαµενή αυτή πληρώνεται αυτόµατα από το ∆ηµοτικό σύστηµα ύδρευσης µε παροχή 10m3/h 
και διαθέτει ρύθµιση απορροής της ίδιας ικανότητας σε περίπτωση κινδύνου.   
 
Το αυτόνοµο πιεστικό πυροσβεστικό συγκρότηµα που έχει εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο, 
περιλαµβάνει δύο (2) αντλίες ηλεκτροκίνητες, παροχής 120 m3/h, µανοµετρικού ύψους 75 mΥΣ, 
µία αντλία Jockey (διαρροών) παροχής 7 m3/h, µανοµετρικού ύψους 75 mΥΣ.   
 
Οι αντλίες συνδέονται προς το δίκτυο πυρόσβεσης µέσω κλειστού δοχείου διαστολής µε 
µεµβράνη χωρητικότητας 500 lt και πίεσης λειτουργίας 10 bars. 
Οι αντλίες παίρνουν εντολή από τους πιεσοστάτες µέσω του πίνακα ελέγχου µε τρόπο ώστε 
όταν η πτώση πίεσης στο δίκτυο είναι µικρή να τίθεται σε λειτουργία µόνο η αντλία Jockey, ενώ 
όταν η πτώση πίεσης είναι µεγαλύτερη να τίθεται σε λειτουργία η κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία 
πυρόσβεσης. 
Η δεύτερη ηλεκτροκίνητη αντλία είναι εφεδρική. Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε την 
κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία και τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης και µη λειτουργίας 
της κύριας ηλεκτροκίνητης αντλίας.  
Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ∆ΕΗ, το αυτόνοµο πιεστικό πυροσβεστικό συγκρότηµα 
τροφοδοτείται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη. 
Ένας σωλήνας από πολυαιθυλένιο PN 16 bar, ονοµαστικής (εξωτερικής) διαµέτρου 200 mm, 
ξεκινά από το πυροσβεστικό συγκρότηµα και κατά µήκος της σήραγγας τροφοδοτεί µε νερό τις 
πυροσβεστικές φωλιές. Ο αγωγός αυτός τροφοδοτεί και τις πυρ. φωλιές του κτιρίου 
εξυπηρέτησης Ακτίου. 
Ο αγωγός αυτός ενώνεται µε στόµια σύνδεσης της Π.Υ.  που έχουν τοποθετηθεί κοντά στα 
κτίρια εξυπηρέτησης, στις δύο πλευρές (Πρέβεζα - Άκτιο) σε σηµεία µε δυνατότητα πρόσβασης 
των οχηµάτων. Μέσω αυτής της σύνδεσης επιτυγχάνεται η εξωτερική παροχή νερού 
πυρόσβεσης από οχήµατα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση που αδειάσει η 
δεξαµενή.  
 

Γ-1.3.4.2 Πυροσβεστικές φωλιές - Ερµάρια Α´ βοηθειών – Φωτιζόµενες και σταθερές 
επιγραφές εξόδου διαφυγής  

Γ-1.3.4.2.1 Πυροσβεστικές Φωλιές  
Έχουν τοποθετηθεί  34  πυροσβεστικές φωλιές  σε απόσταση 50 µέτρων µεταξύ τους.  
 
Κάθε πυροσβεστική φωλιά διαθέτει  :  
• Πυροσβεστικό σωλήνα σε τύµπανο (τυλικτήρα), µήκους 30m και διαµέτρου 1 ¾ “ 
• Ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης  Pa 6 kgr  
• Ένα δοχείο µε αφροποιητικό υλικό (τύπου AFF/FC 203). Όταν είναι σε χρήση ο 

πυροσβεστικός σωλήνας, αυτό το συµπύκνωµα θα αναµειγνύεται αυτόµατα µε νερό σε 
αναλογία 3%.  

• Γεννήτρια  αφρού (αφρογεννήτρια)  
• Ένα ακροφύσιο 
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• Πυροσβεστικό υδροστόµιο 2 ½ " για την τροφοδοσία των οχηµάτων της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας  

• Μία πινακίδα µε οδηγίες χρήσης πυροσβεστικού σωλήνα µε ακροφύσιο 
• Μία πινακίδα µε οδηγίες χρήσης πυροσβεστικού σωλήνα µε αφρογεννήτρια 
• Μία πινακίδα µε οδηγίες χρήσης φορητού  πυροσβεστήρα 
• Ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελείται από ηλεκτρικό πίνακα, φώτα για εσωτερικό 

φωτισµό της πυροσβεστικής φωλιάς και ένα ρευµατοδότη τοίχου στεγανό 220V 
• Σύστηµα σηµατοδότησης για να δείχνει πότε η πόρτα του σταθµού πρώτων βοηθειών είναι 

ανοικτή και πότε κλειστή 
• Μονάδα εσωτερικών επικοινωνιών (τηλέφωνο ενδοσυνεννόησης) 
• Φωτεινή επιγραφή µε το σήµα SOS πάνω από κάθε σταθµό Α’ βοηθειών.  

 

Γ-1.3.4.2.2 Ερµάρια Α´ βοηθειών  
Απέναντι από καθένα πυροσβεστική φωλιά έχει  εγκατασταθεί ένα ερµάριο Α´ βοηθειών (34 
τεµ.) το οποίο είναι εξοπλισµένο µε :  
• Ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης  Pa 6 kgr  
• Μία µονάδα εσωτερικών επικοινωνιών (τηλέφωνο ενδοσυνεννόησης)   
• Μία πινακίδα µε οδηγίες χρήσης  φορητού  πυροσβεστήρα  
• Ηλεκτρική εγκατάσταση που αποτελείτε από ηλεκτρικό πίνακα , φώτα για εσωτερικό 

φωτισµό της πυροσβεστικής φωλιάς και ένα ρευµατοδότη τοίχου στεγανό 220V 
• Σύστηµα σηµατοδότησης για να δείχνει πότε η πόρτα του σταθµού πρώτων βοηθειών είναι 

ανοικτή και πότε κλειστή 
• Μονάδα εσωτερικών επικοινωνιών (τηλέφωνο ενδοσυνεννόησης) 
• Φωτεινή επιγραφή µε το σήµα SOS πάνω από κάθε σταθµό Α’ βοηθειών.  

 

Γ-1.3.4.2.3 Φωτιζόµενες και σταθερές πινακίδες εξόδου διαφυγής  
 Για την προσαρµογή των εγκαταστάσεων της Υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας µε 
την Οδηγία 2004/54/ΕΚ (29/4/2004) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας σηράγγων, καθώς και την Ελληνική Νοµοθεσία Π.∆. 230/2007 (ΦΕΚ 
264/23-11-07), εγκαταστάθηκαν οι παρακάτω πινακίδες σήµανσης των εξόδων διαφυγής. 
 Σύµφωνα µε :  

- το άρθρο 16, Παράρτηµα I, §2.8.3 τοποθετήθηκαν φωτεινές πινακίδες εξόδου διαφυγής 
- το άρθρο 16, Παράρτηµα III - Σήµανση Σηράγγων, §1.1 τοποθετήθηκαν πινακίδες για 

την σήµανση των οδών διαφυγής προς τις εξόδους διαφυγής  
 
Φωτεινές πινακίδες εξόδου διαφυγής  
Για την καθοδήγηση των χρηστών της σήραγγας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (συµβάντος ή 
κρίσεως).    
Για τον σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί 14 φωτιζόµενες πινακίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 
(σύνολο 28) και συγκεκριµένα στις Χ.Θ. :  1+215, 1+320, 1+415, 1+515, 1+590, 1+665, 1+770, 
1+865, 1+965, 2+065, 2+160, 2+325, 2+405 και 2+495 m. 
Οι 12 από αυτές τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ του Ακτίου και οι 16 από τον Υ/Σ της Πρέβεζας.  
 
Οι φωτιζόµενες πινακίδες εκκένωσης έχουν τοποθετηθεί σε ύψος 1,05 µ. (κέντρο πινακίδας)  
από την στάθµη της διόδου διαφυγής, ανά 100 µ. περίπου, στα πλευρικά τοιχώµατα της 
σήραγγας και σε παράλληλη στήριξη, ώστε να µην επηρεάζουν το κυκλοφοριακό της 
περίγραµµα. 
Φέρουν σήµανση µιας όψης µε ενδείξεις ορισµού κατεύθυνσης και απόστασης από τις 
κοντινότερες εξόδους διαφυγής. Είναι  στεγανού τύπου IP 65.  
 
Η ηλεκτρική παροχή τους γίνεται µέσω των συστηµάτων αδιάλειπτης παροχής (UPS), που 
υπάρχουν στους Υ/Σ Πρέβεζας & Ακτίου, µε καταµερισµό των φορτίων ανά φάση. 
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Οι διαστάσεις τους είναι : 650 Χ 650 Χ 100 mm και φέρουν λαµπτήρες φθορισµού 2Χ18W 
(συνολικής ισχύος 36W), µε διάρκεια χρόνου ζωής λαµπτήρων τις 10.000 ώρες συνεχής 
λειτουργίας.   
 
Σταθερές πινακίδες εξόδου διαφυγής (ανακλαστικές) 
 Για την σήµανση των οδών διαφυγής προς τις εξόδους ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί 44 
σταθερές ανακλαστικές πινακίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας (σύνολο 88) και συγκεκριµένα 
στις Χ.Θ. : 1+140, 1+165, 1+190, 1+240, 1+265, 1+290, 1+345, 1+370, 1+395, 1+440, 1+465, 
1+490, 1+540, 1+565, 1+615, 1+640, 1+690, 1+715, 1+745, 1+795, 1+820, 1+840, 1+890, 
1+915, 1+940, 1+990, 2+015, 2+040, 2+100, 2+130, 2+185, 2+210, 2+235, 2+290, 2+350, 
2+375, 2+395, 2+435, 2+465, 2+525, 2+550, 2+575, 2+600, 2+625. 
 
Οι σταθερές πινακίδες εκκένωσης έχουν τοποθετηθεί σε ύψος 1,05 µ. (κέντρο πινακίδας) από 
την στάθµη της διόδου διαφυγής, ανά 25 µ. εκτός των Χ.Θ. οπού έχουν τοποθετηθεί φωτεινές 
πινακίδες εκκένωσης οπού έχουν τοποθετηθεί ανά 50 µετρά περίπου, στα πλευρικά τοιχώµατα 
της σήραγγας και σε παράλληλη στήριξη. Οι πινακίδες διαφυγής είναι ανακλαστικές τύπου ΙΙ µε 
διαστάσεις 0,30 Χ 0,91 µ. η κάθε µία και έχουν την µορφή που περιγράφεται στο ΦΕΚ 264/23-
11-2007.  
 

Γ-1.3.5 Κεντρικός Έλεγχος  

Το σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου αποτελείται από :   

• µια Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (PLC τύπου Siemens της σειράς S7-400 / τύπος 12 Κ) που 
έχει εγκατασταθεί στο κτίριο εξυπηρέτησης Πρέβεζας, αποτελεί δε την γέφυρα επικοινωνίας 
µεταξύ των Τοπικών Μονάδων Ελέγχου και των µελλοντικών αποµακρυσµένων σταθµών 
Teleservice (αποµακρυσµένος προγραµµατισµός και διάγνωση). 

• µια εφεδρική κεντρική µονάδα PLC σε περίπτωση αστοχίας του κεντρικού PLC. Το δεύτερο 
PLC του κτιρίου Πρέβεζας είναι εφεδρικό (software redundant) του πρώτου. 

• 1 PLC τοποθετηµένο πίσω από τον µιµικό πίνακα που µεταφέρει τα µηνύµατα του SCADA 
στον µιµικό πίνακα (τύπος 12 Μ)  

• 11 τοπικά PLCs (S7-300) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 & 14) που έχουν τοποθετηθεί  στις 
εσοχές ηλεκτρικών πινάκων κατά µήκος της σήραγγας 

• 1 PLC τοποθετηµένο στο κτίριο του Ακτίου (τύπος 3 Κ ) το οποίο συνδέεται µε την 
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (Π.Μ.Ε.)  3.  

• 1 PLC τοποθετηµένο στη ράµπα εισόδου από Πρέβεζα (15)  
• 3 τοπικά PLCs (S7-300) ( 1, 2 & 16 ) που έχουν τοποθετηθεί σε pillar εκτός σήραγγας.   

 
Το κεντρικό PLC είναι master και τα τοπικά PLCs είναι slaves. Σε περίπτωση ανάγκης τα τοπικά 
PLC και το SCADA επικοινωνούν µε το εφεδρικό PLC. 
 
Η επικοινωνία µεταξύ τους γίνεται µέσω βιοµηχανικού δικτύου Profibus.  
Το δίκτυο είναι οπτικών ινών και έχει εφαρµοστεί τοπολογία κλειστού δακτυλίου (ring). Αυτή η 
τοπολογία αυξάνει τη διαθεσιµότητα του δικτύου, διότι κάθε τοπικό PLC είναι προσπελάσιµο 
από δύο οδεύσεις. Ένα Optical Link Module υπάρχει σε κάθε σταθµό PLC για την µετατροπή 
του ηλεκτρικού σήµατος σε οπτικό.   
 
Ο κεντρικός έλεγχος  µέσω SCADA :  
• Ελέγχει την κατάσταση των υποσταθµών Ακτίου & Πρέβεζας   
• Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον φωτισµό του έργου  
• Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον αερισµό της σήραγγας   
• Ελέγχει και θέτει αυτόµατα σε λειτουργία τα αντλιοστάσια όµβριων υδάτων της σήραγγας   
• Ελέγχει την λειτουργία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης  
• ∆ιαχειρίζεται και καταγραφεί την κυκλοφορία στο έργο  
• Ελέγχει και λειτουργεί τον κεντρικό  κλιµατισµό / αερισµό κτιρίων  
• Ελέγχει την λειτουργία των περιφερειακών µονάδων ελέγχου (Π.Μ.Ε.)  
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Ο τηλεέλεγχος και η εποπτεία όλων των εγκαταστάσεων καθώς επίσης η λειτουργία των 
συστηµάτων και του εξοπλισµού γίνεται από δύο H/Y µε το ειδικό λογισµικό WinCC της 
SIEMENS. Οι δύο Η/Υ λειτουργούν σαν δύο redundant servers ως εξής :  
Με κανονικές συνθήκες, οι δύο Η/Υ λειτουργούν ισότιµα, ο καθένας µε το δικό του project. 
Τα projects των δύο είναι πανοµοιότυπα. 
Σε περίπτωση αστοχίας του ενός, παραµένει σε πλήρη λειτουργία ο δεύτερος χωρίς να 
προκαλείται διακοπή στην εγκατάσταση. 
Όταν επανέλθει σε λειτουργία ο δεύτερος, ενηµερώνονται (συγχρονίζονται) τα αρχεία 
σφαλµάτων.  
 

Γ-1.3.6 Πυρανίχνευση σήραγγας 
 Για την ανίχνευση πυρκαγιάς µέσα στην σήραγγα χρησιµοποιείται ειδικό ανιχνευτικό καλώδιο 
κατανεµηµένο σε (4) τέσσερις ζώνες καθ' όλο το µήκος της σήραγγας.   
 Η πυρανίχνευση λειτουργεί µε την αλλαγή της ωµικής αντιστάσεως του καλωδίου, όταν ανέβει 
η θερµοκρασία σε κάποιο σηµείο της σήραγγας. 
 Ένας ηλεκτρονικός αναλυτής µετράει συνεχώς την αντίσταση του καλωδίου και εφόσον 
διαπιστωθεί αλλαγή στέλνει σήµα στον Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης, ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος στην αίθουσα κεντρικού ελέγχου, επισηµαίνοντας τη ζώνη στην οποία έχει 
εµφανιστεί η φωτιά. 
 
 Το σήµα µεταδίδεται επίσης και στο SCADA καθώς επίσης και στο µιµικό πίνακα.  
 Όταν υπάρξει σήµα  πυρκαγιάς στην σήραγγα, αυτόµατα ο Κεντρικός Έλεγχος 

- κλείνει την σήραγγα µε αφή των κόκκινων σηµατοδοτών στις εκατέρωθεν εισόδους 
- σταµατά τους ανεµιστήρες ώσης, αν βρίσκονται σε λειτουργία   

 
 

Γ-1.3.7 Σύστηµα Ανίχνευσης - Καταγραφής – Έλεγχος Κυκλοφορίας  

Γ-1.3.7.1 Ανίχνευση Ελεύθερου Ύψους οχηµάτων  
Έξω από την σήραγγα έχουν τοποθετηθεί συστήµατα ανίχνευσης του ύψους των οχηµάτων, για 
να αποφευχθούν ζηµιές στον εξοπλισµό της οροφής της σήραγγας. 
Το σύστηµα αποτελείται από δύο στύλους εγκατεστηµένους εκατέρωθεν του δρόµου ύψους 4 
µέτρων. Κάθε στύλος φέρει δύο κατακόρυφους βραχίονες ύψους 1 µέτρου και σε απόσταση 
µεταξύ τους κατά τον άξονα της κυκλοφορίας 1 µέτρο. 
Οι βραχίονες των δύο στύλων ευθυγραµµίζονται κατά ζεύγη. Κάθε ζεύγος φέρει τα αντίστοιχα 
όργανα ελέγχου ύψους (φωτοκύτταρα υπέρυθρων) διατεταγµένα στο επίπεδο των 4,35 µέτρων 
από το επίπεδο της ασφάλτου. 
Όταν ένα όχηµα έχει µεγαλύτερο ύψος τα όργανα στέλνουν σήµα στον Περιφερειακή Μονάδα 
Ελέγχου (ΠΜΕ) που βρίσκεται στο πλησιέστερα ερµάριο εξωτερικού χώρου (pillar).  
 
 Μόλις ληφθεί το σήµα, αυτόµατα το Κέντρο Ελέγχου δίνει εντολή στους φωτεινούς σηµατοδότες 
εισόδου να ανάψουν κόκκινο, να ανάψουν τα δυο παλλόµενα κόκκινα φανάρια προειδοποίησης 
για την ακινητοποίηση του υψηλού οχήµατος και ταυτόχρονα εµφανίζεται σήµα συναγερµού 
στην οθόνη του ΚΕΚ, ενώ στον σταθµό διοδίων του Ακτίου δίνεται και ηχητικό σήµα .  
 

Γ-1.3.7.2 Ανίχνευση Οδικής Κυκλοφορίας (βρόχοι κυκλοφορίας)  
 Η ανίχνευση κυκλοφορίας των οχηµάτων γίνεται µε επαγωγικούς βρόχους στο οδόστρωµα.  
Επαγωγικοί βρόχοι τοποθετούνται ανά 160 µέτρα περίπου σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας. 
 Οι βρόχοι συνδέονται σε ειδικές κάρτες επεξεργασίας που τοποθετούνται στην πλησιέστερη 
Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (ΠΜΕ). Τα σήµατα / πληροφορίες από τις κάρτες αυτές 
µεταδίδονται στις Κεντρικές Μονάδες Ελέγχου του Συστήµατος Ελέγχου για περαιτέρω 
επεξεργασία και εκτέλεση των αναγκαίων λειτουργιών.  
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Το πρόγραµµα που έχει εγκατασταθεί δίνει την δυνατότητα των παρακάτω λειτουργιών :  
• Επιτήρηση κυκλοφορίας 
• Ταχύτητα οχηµάτων σε κάθε ζεύγος βρόχων 
• Αντίθετη κίνηση οχήµατος  
• Κατάληψη βρόχου  
• Υπολογισµοί κυκλοφοριακών δεδοµένων 
• Ταχύτητα οχηµάτων  
• Κατάταξη οχηµάτων σε δύο κατηγορίες µε βάση το µήκος  
• Μέση ταχύτητα οχηµάτων σε κάθε ζεύγος βρόχων (µέση τιµή ενός λεπτού)  
• Συναγερµοί προς το Κέντρο Ελέγχου   

 
Οι συναγερµοί (alarms) που παράγονται στον Η/Υ είναι :  
• Ταχύτητα οχήµατος µεγαλύτερη από το όριο Vmax.  
• Αντίθετη κίνηση οχήµατος 
• Όχηµα σε στάση πάνω σε βρόχο (κατάληψη βρόχου) 
• Όχηµα σε στάση µεταξύ βρόχων (µη αναγνώριση κίνησης για χρόνο ∆t ύστερα από τη 

διάβαση από το προηγούµενο ζεύγος βρόχων) 
• Πτώση ταχύτητας µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων ελέγχου 
• Σφάλµα βρόχου και /ή κάρτας ελέγχου βρόχου 
• Ενδείξεις / αρχεία στον σταθµό χειριστή (workstation)  

 
Oι µετρούµενες και υπολογιζόµενες τιµές που φαίνονται στον Η/Υ είναι οι εξής :  
• Μέση ταχύτητα ενός λεπτού σε κάθε ζεύγος βρόχων 
• Χρονοδιάστηµα (στιγµιαία τιµή, µέσος όρος για όλη τη σήραγγα) 
• Πυκνότητα (στιγµιαία τιµή, µέσος όρος για όλη τη σήραγγα) 
• Μέση ταχύτητα ενός λεπτού για όλη τη σήραγγα 

 
Ένδειξη κατάστασης κυκλοφορίας σήραγγας µε διαχωρισµό σε :  
• Κανονική ροή 
• Κορεσµένη κυκλοφορία 
• Συµφόρηση 
• Στάσιµη ή εν µέρει στάσιµη κυκλοφορία 

 
 Επίσης υπάρχει καµπύλη (trend) για τον αριθµό οχηµάτων ανά µονάδα χρόνου. Το διάστηµα 
(µονάδα) χρόνου µπορεί να επιλέγεται από το χειριστή ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας. 
 Η καµπύλη είναι ξεχωριστή για καθένα από τα δύο είδη οχηµάτων και για το σύνολο καθώς και 
για τις δύο κατευθύνσεις. 
 
 ∆ηµιουργείται αρχείο τιµών για τον αριθµό διερχοµένων οχηµάτων κάθε είδους, ανά ώρα και 
ανα  κατεύθυνση. Το αρχείο διατηρεί τιµές δύο µηνών.  
 

Γ-1.3.7.3 Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV)  
 Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέσα στην σήραγγα έχει εγκατασταθεί 
Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης (CCTV), αποτελούµενο από 25 τηλεχειριζόµενες έγχρωµες 
τηλεοπτικές κάµερες.  
 
 Οι κάµερες είναι τοποθετηµένες στα πλαϊνά τοιχώµατα της σήραγγας σε απόσταση 100 µέτρων 
περίπου µεταξύ τους, ενώ υπάρχει µία µικρή αλληλοκάλυψη µεταξύ τους. 
 
 Μέσα στη σήραγγα οι κάµερες είναι στρεπτού τύπου µε εστίαση (PTZ) σε αποστάσεις έως 120 
µέτρων, οι οποίες λειτουργούν ως σταθερές, δεδοµένης σκόπευσης µέχρις ότου χρειασθεί 
σηµειακή διερεύνηση, οπότε το προσωπικό αρχίζει να χειρίζεται την αντίστοιχη κάµερα. 
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 Το σύστηµα προβλέπει την επαναφορά και ακινητοποίηση όλων των καµερών στην 
προκαθορισµένη θέση σταθερής σκοπεύσεως µε απλό ενιαίο χειρισµό. 
 
 Έξω από την σήραγγα οι κάµερες  είναι εξοπλισµένες µε σκέπαστρο και ρύθµιση εστίασης και 
κλίσεως. 
 
 Τέλος από µία κάµερα έχει εγκατασταθεί στους κόµβους εκτροπής των υψηλών οχηµάτων και 
στις εισόδους των κτιρίων υπηρεσιών.  
 
 Στην Αίθουσα Ελέγχου (από την πλευρά της Πρέβεζας) έχει εγκατασταθεί ένα σύστηµα από 
17 οθόνες (monitors)  οι οποίες µέσω του συστήµατος µπορούν να δίνουν εικόνα από 
οποιαδήποτε κάµερα. 
 
 Η επιλογή της κάµερας τηλεόρασης που φαίνεται στις οθόνες ρυθµίζεται από µία κεντρική 
µονάδα ελέγχου και µεταγωγής. 
 Στις εισόδους της κεντρικής µονάδας οδηγούνται τα σήµατα video από τις κάµερες, ενώ στις 
εξόδους της συνδέονται οι οθόνες. 
 
 Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε συνδυασµό µε το χέρι.  
 Για να µπορεί να γίνει µετέπειτα εκτίµηση ορισµένων γεγονότων, υπάρχει ένα σύστηµα µε Η/Υ 
το οποίο καταγράφει τα γεγονότα κατά την εκτίµηση του επόπτη ή του  χειριστή του κέντρου 
ελέγχου.  
 

Γ-1.3.7.4 Πινακίδες ανακοινώσεων και φωτεινών ορίων ταχύτητας    
Στο εσωτερικό της σήραγγας έχουν εγκατασταθεί οκτώ (8) Φωτεινοί Πίνακες Ανακοινώσεων 
(VMS) ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Το διάστηµα µεταξύ διαδοχικών Πινάκων είναι 200 µέτρα, 
πλην των δύο ακραίων διαστηµάτων που είναι 195 µέτρα.  
 Η διάταξη των Πινάκων στην Σήραγγα έχει ως εξής :  
 

Κατεύθυνση Χ.Θ. Κατεύθυνση 
Φωτεινό όριο ταχύτητας Ακτίου  0+834   
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  1+085   
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  1+285 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  1+485 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  1+685 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  1+885 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  2+085 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  2+285 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
Ρεύµα Ακτίου - Πρέβεζας  2+485 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
  2+675 Ρεύµα Πρέβεζας - Ακτίου  
  2+907 Φωτεινό όριο ταχύτητας Πρέβεζας  

 
 Κάθε Πίνακας έχει 18 χαρακτήρες διαστάσεων 170mm ύψος Χ 120mm πλάτος.  
 Ο Πίνακας έχει ολικές διαστάσεις 270mm ύψος Χ 2260mm πλάτος. Με τις διαστάσεις αυτές 
εξαντλείται το διατιθέµενο από το Κυκλοφοριακό Περίγραµµα ύψος, ενώ το πλάτος καλύπτει το 
κενό της λωρίδας κυκλοφορίας µεταξύ σχάρας καλωδίων και πεζοδροµίου.  
 Για να είναι δυνατή η ανάγνωση του Πίνακα από απόσταση 200 µέτρα, δεν πρέπει να υπάρχει 
εµπόδιο σε απόσταση 12 µέτρων από τον Πίνακα. 
 Οι Φωτεινοί Πίνακες Ανακοινώσεων (VMS) µεταδίδουν µηνύµατα στους οδηγούς, είτε πρόκειται 
για κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, είτε για έκτακτες περιπτώσεις. 
 Τα µηνύµατα αυτά µπορεί να συντάσσονται µε το πληκτρολόγιο ή να είναι αποθηκευµένα στον 
Υπολογιστή που ελέγχει τους Πίνακες.  
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 Τα µηνύµατα µπορεί να στέλνονται σε επιλεγόµενους κάθε φορά Πίνακες. Ο τύπος του 
µηνύµατος και οι Πίνακες που θα εµφανισθεί το µήνυµα καθορίζονται από τον Επόπτη 
Κυκλοφορίας.  
 Τα φωτεινά όρια ταχύτητας φέρουν φωτόµετρο για να έχουν πάντα την καλύτερη φωτεινότητα 
σε σχέση µε την κατάσταση των καιρικών συνθηκών στα σηµεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί. 
 Η µεταβολή των ταχυτήτων γίνεται από το κέντρο ελέγχου µέσω SCADA  από τον χειριστή του 
ΚΕΚ ανάλογα µε την ροή της κίνησης των οχηµάτων.  
 

Γ-1.3.7.5 Σύστηµα Μεγαφώνων Κοινού  
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ακινητοποίησης οχήµατος ή κυκλοφοριακής συµφόρησης, για να 
είναι δυνατή η επικοινωνία µε τους χρήστες µέσα στην σήραγγα, έχει εγκατασταθεί ένα σύστηµα 
µεγαφώνων. 
 Το σύστηµα µεγαφώνων ανά λωρίδα κυκλοφορίας, αποτελεί ανεξάρτητο αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα µε ελεγχόµενη ένταση και επίπεδο σήµανσης. Τα µεγάφωνα χωρίζονται σε ανεξάρτητα 
τµήµατα αυτόνοµης λειτουργίας. Αυτή η τµηµατοποίηση είναι αντίστοιχη εκείνης του κλειστού 
κυκλώµατος τηλεοράσεως (CCTV). ∆ηλαδή τα µεγάφωνα ανάµεσα σε δύο κάµερες αποτελούν 
ξεχωριστή ζώνη. 
 Τα µεγάφωνα είναι τύπου κόρνας και η απόσταση µεταξύ τους είναι 16 µέτρα. Τα µεγάφωνα 
αναρτώνται από την οροφή της σήραγγας. Τα µεγάφωνα είναι στραµµένα αντίθετα προς την 
διεύθυνση κίνησης των οχηµάτων στην αντίστοιχη λωρίδα κυκλοφορίας. 
 Η επιλογή συγκεκριµένου τµήµατος από το σύστηµα µεγαφώνων ενεργοποιείται από τον 
χειριστή.  
 Η ένταση του ήχου είναι τέτοια ώστε επιτυγχάνεται καλή ακουστική µε θόρυβο από την 
κυκλοφορία των οχηµάτων έντασης 80 dB(Α). Η συνολική ενίσχυση είναι τέτοια που στο τέλος 
του τµήµατος του µεγαφώνου, η ένταση αυτού ξεπερνά την ένταση του θορύβου της 
κυκλοφορίας κατά 6 dB τουλάχιστον για πεδίο συχνοτήτων 500 ÷ 6000 Hz. 
 Ο χειρισµός του συστήµατος γίνεται από το µεγαφωνικό κέντρο το οποίο έχει εγκατασταθεί 
στον χώρο του κέντρου ελέγχου. 
 
 Το µεγαφωνικό κέντρο περιλαµβάνει :  
- Ενισχυτικό ικρίωµα 19" που περιλαµβάνει κέντρο διανοµής ήχου και ενισχυτές. Το κέντρο 

διανοµής ήχου είναι ηλεκτρονικό, ψηφιακής τεχνολογίας, προγραµµατιζόµενο. Εκτός από 
τη βασική µονάδα φέρει κάρτα εισόδου σταθµού αναγγελιών & κάρτα εισόδου προ - 
µαγνητοφωνηµένων µηνυµάτων. 

- Τέσσερις ακουστικοί ενισχυτές 4 Χ 120 W µε έξοδο προς τα µεγάφωνα σήµατος 100V.  
- Ένα σταθµό κλήσεων και αναγγελιών επιτραπέζιο. Ο σταθµός ελέγχεται από το κέντρο 

διανοµής ήχου που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Φέρει πυκνωτικό µικρόφωνο το οποίο 
οδηγείται από προενισχυτή. Από το κέντρο υπάρχει η δυνατότητα εντολών αναγγελίας 
µηνύµατος σε οποιοδήποτε συνδυασµό ζωνών.  

 

Γ-1.3.7.6 Ραδιοενισχυτικός δίαυλος  
Για την προσαρµογή των εγκαταστάσεων της Υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας µε 
την Οδηγία 2004/54/ΕΚ (29/4/2004) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας σηράγγων και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 
264/23-11-07 (Π.∆. 230), άρθρο 16, Παράρτηµα Ι, §2.16.1 & §2.16.2, έχει εγκατασταθεί στην 
σήραγγα σύστηµα ραδιοµεταδόσεων µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
 
Μονόδροµο, µονοκάναλο ραδιοσύστηµα συχνοτήτων FM (88-108MHz), µε δυνατότητα 
αναπαραγωγής ραδιοφωνικής εκποµπής τοπικού ραδιοσταθµού και δυνατότητα αναµετάδοσης 
RDS, κατά την διάρκεια διέλευσης ενός οχήµατος από την σήραγγα. 
Από το Κέντρο Ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα διακοπής στην ραδιοφωνική εκποµπή µε σκοπό 
την µετάδοση µηνυµάτων επείγουσας ανάγκης άµεσων ή ηχογραφηµένων προς τους χρήστες 
της σήραγγας.  
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Γ-1.3.7.7 Εγκατάσταση Φωτεινής Σηµατοδότησης  
Στις προσβάσεις και στα µέτωπα της σήραγγας, έχουν τοποθετηθεί φωτεινοί σηµατοδότες για 
τον έλεγχο της κυκλοφορίας.  
Αναλυτικά η όλη εγκατάσταση περιλαµβάνει τα εξής επί µέρους στοιχεία κατά την διαδροµή από 
Άκτιο προς Πρέβεζα :  
 
Είσοδος στο έργο από την πλευρά του Ακτίου  

• Χ.Θ. 0+000 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 2 πεδίων  
Αποτελείται από στύλο ύψους 6,25 µέτρων και φέρει δύο σηµατοδότες. Ένα αναρτηµένο στην 
άκρη του µήκους 4,4 µέτρων βραχίονα µε 2 πεδία Φ300 και ένα στηριγµένο στον στύλο σε ύψος 
2,75 µέτρων µε 2 πεδία Φ200. Τα πεδία έχουν χρώµα κίτρινο αναλαµπών για να επισηµαίνεται 
η ύπαρξη της διάταξης ελέγχου ύψους. 

• Χ.Θ. 0+240 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Το Ζεύγος Σηµατοδοτών βρίσκεται πριν από τον κόµβο παράκαµψης στην κατεύθυνση Άκτιο - 
Πρέβεζα.  
Αποτελείται από στύλο ύψους 6,25 µέτρων και φέρει δύο σηµατοδότες. Έναν αναρτηµένο στην 
άκρη του µήκους 4,4 µέτρων βραχίονα µε 3 πεδία Φ300 και ένα στηριγµένο στον στύλο σε ύψος 
2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. 
∆ίπλα στον αναρτηµένο σηµατοδότη  υπάρχει ένας δεύτερος φωτεινός σηµατοδότης µε 
πράσινο-κίτρινο-κόκκινο βέλος για την εκτροπή των οχηµάτων.  

• Χ.Θ. 0+250 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Το Ζεύγος Σηµατοδοτών βρίσκεται πριν από τον κόµβο παράκαµψης στην κατεύθυνση Πρέβεζα 
- Άκτιο. 
Αποτελείται από στύλο ύψους 6,25 µέτρων και φέρει δύο σηµατοδότες. Έναν αναρτηµένο στην 
άκρη του µήκους 4,4 µέτρων βραχίονα µε 3 πεδία Φ300 και ένα στηριγµένο στον στύλο σε ύψος 
2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.  
 
Οι παραπάνω φωτεινοί σηµατοδότες τροφοδοτούνται από ηλεκ. πίνακα που βρίσκεται σε  Pillar 
στην Χ.Θ. 0+255 και η λειτουργία τους ελέγχεται από την Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου 
(Π.Μ.Ε.) 1, η οποία βρίσκεται και αυτή µέσα στο Pillar.  
Ο χειριστής του ΚΕΚ επεµβαίνει στην λειτουργία σταθµίζοντας την κατάσταση από την εικόνα 
που δίνει η κάµερα Νο. 1 που ελέγχεται από το Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης και είναι 
εγκατεστηµένη στον στύλο του σηµατοδότη της Χ.Θ. 0+250.  
 
Είσοδος στη Σήραγγα από την πλευρά του Ακτίου   

• Χ.Θ. 0+834 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Αποτελείται από στύλο ύψους 6,25 µέτρων και φέρει δύο σηµατοδότες. Έναν αναρτηµένο στην 
άκρη του µήκους 4,4 µέτρων βραχίονα µε 3 πεδία Φ300 και ένα στηριγµένο στον στύλο σε ύψος 
2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.   

• Χ.Θ. 1+010 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Το Ζεύγος Σηµατοδοτών βρίσκεται στην αρχή του τµήµατος µε τις περσίδες σκίασης. 
Ο ένας Σηµατοδότης είναι αναρτηµένος στο µέτωπο του φορέα των περσίδων, στο κέντρο της  
λωρίδας  κυκλοφορίας Ακτίου – Πρέβεζας, µε 3 πεδία Φ300 και ο άλλος στηρίζεται στον τοίχο 
σε ύψος 2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και 
πράσινο.  

• Χ.Θ. 1+085 : Σηµατοδότες 2 πεδίων (λοξός σταυρός [Χ], βέλος [↓])  
Έχουν τοποθετηθεί  δύο Σηµατοδότες  στο µέτωπο της Σήραγγας και στο κέντρο κάθε µίας από 
τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 
Κάθε Σηµατοδότης φέρει 2 πεδία Φ300 σε οριζόντια διάταξη. Το ένα πεδίο έχει κόκκινο λοξό 
σταυρό [Χ] και το άλλο πράσινο βέλος [↓].   

Οι παραπάνω φωτεινοί σηµατοδότες τροφοδοτούνται από πίνακα που βρίσκεται σε Pillar στην 
Χ.Θ. 0+812  και η λειτουργία τους ελέγχεται από την Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου (Π.Μ.Ε.) 2, 
η οποία βρίσκεται µέσα στο Pillar. 
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Σε κανονικές συνθήκες οι σηµατοδότες δείχνουν πράσινο βέλος στην λωρίδα εισόδου και λοξό 
κόκκινο σταυρό [Χ] στην λωρίδα εξόδου της Σήραγγας. 
Σε περίπτωση συναγερµού που υπαγορεύει να κλείσει η είσοδος στην Σήραγγα κατά την 
κατεύθυνση προς Πρέβεζα, το σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου δίνει εντολή να ανάψει κόκκινο 
στους σηµατοδότες της Ζώνης Εισόδου, λοξός κόκκινος σταυρός [Χ] στον διπλό σηµατοδότη 
µετώπου και απαγορευτικό µήνυµα στην Πινακίδα Ανακοινώσεων  της Χ.Θ. 1+085.   
 
Είσοδος στη Σήραγγα από την πλευρά της Πρέβεζας.  

• Χ.Θ. 2+907 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Αποτελείται από στύλο ύψους 6,25 µέτρων και φέρει δύο σηµατοδότες. Έναν αναρτηµένο στην 
άκρη του µήκους 4,4 µέτρων βραχίονα µε 3 πεδία Φ300 και ένα στηριγµένο στον στύλο σε ύψος 
2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.   

• Χ.Θ. 2+750 : Ζεύγος Σηµατοδοτών 3 πεδίων  
Ο ένας Σηµατοδότης είναι αναρτηµένος  στο µέτωπο του φορέα των Περσίδων στο κέντρο της 
λωρίδας κυκλοφορίας Πρέβεζας – Ακτίου µε 3 πεδία Φ300 και ο άλλος στηρίζεται στον τοίχο σε 
ύψος 2,75 µέτρων µε 3 πεδία Φ200. Τα χρώµατα των πεδίων είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.  

• Χ.Θ. 2+675 : Σηµατοδότες 2 πεδίων (λοξός σταυρός [Χ], βέλος [↓]) 
Έχουν τοποθετηθεί δύο Σηµατοδότες  στο µέτωπο  της Σήραγγας και στο κέντρο κάθε µίας από 
τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Κάθε Σηµατοδότης φέρει 2 πεδία Φ300 σε οριζόντια διάταξη. Το 
ένα πεδίο έχει κόκκινο λοξό σταυρό [Χ] και το άλλο πράσινο βέλος [↓].  
 
Οι παραπάνω φωτεινοί σηµατοδότες τροφοδοτούνται από πίνακα που βρίσκεται σε Pillar στην 
Χ.Θ. 2+850 και ο έλεγχος λειτουργίας τους γίνεται από την Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου 
(Π.Μ.Ε.) 15, η οποία βρίσκεται στο ίδιο Pillar. 
 
Σε κανονικές συνθήκες οι σηµατοδότες δείχνουν πράσινο φως και βέλος στην λωρίδα εισόδου 
και λοξό κόκκινο σταυρό στην λωρίδα εξόδου της Σήραγγας.  
Σε περίπτωση συναγερµού που υπαγορεύει να κλείσει η είσοδος στην Σήραγγα κατά την 
κατεύθυνση προς Πρέβεζα, το σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου δίνει εντολή να ανάψει κόκκινο 
στους σηµατοδότες της Ζώνης Εισόδου, λοξός σταυρός [Χ] στον διπλό σηµατοδότη µετώπου 
και απαγορευτικό µήνυµα στην Πινακίδα Ανακοινώσεων της Χ.Θ. 2+675.   
 

Γ-1.3.8 Εγκατάσταση Ενδοεπικοινωνίας 
Για την άµεση επικοινωνία του προσωπικού συντήρησης της σήραγγας έχει εγκατασταθεί ένα 
σύστηµα εσωτερικής επικοινωνίας. 
Οι µονάδες επικοινωνίας είναι τοποθετηµένες στις πυροσβεστικές φωλιές και στα ερµάρια των 
σταθµών Α’ βοηθειών. 
Το σύστηµα αποτελείται από Κεντρική Μονάδα Ελέγχου που βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου και 
τις Τερµατικές Μονάδες επικοινωνίας που βρίσκονται στις πυροσβεστικές φωλιές και στα 
ερµάρια των σταθµών Α’ βοηθειών ανά 50m. 
 

Γ-1.3.9 Ραδιοεπικοινωνίες 
Για να είναι δυνατή η επικοινωνία µέσα & έξω από την σήραγγα, ώστε να είναι ασφαλής και 
απρόσκοπτη η λειτουργία του έργου, έχει εγκατασταθεί σύστηµα ραδιοφωνικής αναµετάδοσης 
µε τέσσερις διαύλους (κανάλια) που εξυπηρετούν τις ακόλουθες υπηρεσίες : Αστυνοµία - 
Πυροσβεστική Υπηρεσία - Προσωπικό συντήρησης - Ε.Κ.Α.Β. 
 
Το σύστηµα περιλαµβάνει : 
• Ένα καλώδιο που ακτινοβολεί, αναρτώµενο από την οροφή της σήραγγας, που 

χρησιµοποιείται ως κεραία λήψης / εκποµπής. 
• Ηλεκτρονικό εξοπλισµό στην αίθουσα του κέντρου ελέγχου που περιλαµβάνει το κεντρικό 

σύστηµα και τα κανάλια λήψης / εκποµπής (κανάλια R/T). 
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• Τις κεραίες λήψης και εκποµπής έξω από την σήραγγα, τοποθετηµένες στην κορυφή του 
κτιρίου εξυπηρέτησης Πρέβεζας. 

• Τις φορητές και σταθερές µονάδες επικοινωνίας (ποµποδέκτες). 
 

Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της σήραγγας (περίπτωση ατυχήµατος, πυρκαγιάς κλπ.),  
οι υπηρεσίες της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, καθώς και ο 
υπεύθυνος Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου έχουν εφοδιασθεί µε φορητό ασύρµατο VHF 
κατάλληλης εµβέλειας (ασύρµατοι κρίσης), οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε περίπτωσης κρίσης 
που θα προκύψουν στην σήραγγα. 
 
Επιπλέον µε το σύστηµα ραδιοφωνικής αναµετάδοσης είναι δυνατή η επικοινωνία ανάµεσα στο 
προσωπικό συντήρησης και ανάµεσα στο προσωπικό και τον χειριστή στην αίθουσα ελέγχου. 
 
Από το κεντρικό σύστηµα ή από τα κινητά συστήµατα ραδιοεκποµπής εκπέµπονται 
κωδικοποιηµένοι ηχητικοί τόνοι, µηνύµατα κωδικοποιηµένα και φωνητικές κλήσεις, 
επιτυγχάνοντας έτσι επικοινωνία µεταξύ τους.  
 

Γ-1.3.10 Τηλεφωνική Εγκατάσταση Ανάγκης 
Για την άµεση επικοινωνία των χρηστών της σήραγγας µε το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση 
ανάγκης [Φωτιά - Μηχανική βλάβη - ∆υστύχηµα] έχουν εγκατασταθεί στο εσωτερικό της 
σήραγγας τηλεφωνικές συσκευές ανά 100 µέτρα, εναλλάξ στις δύο πλευρές της σήραγγας µέσα 
σε σταθµούς Α' Βοηθειών ή Πυροσβεστικές φωλιές, οι οποίες συνδέονται µε το τηλεφωνικό 
κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου. 
Οι τηλεφωνικές συσκευές είναι βαρέως τύπου ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής και συνδέονται 
απ' ευθείας µε το τηλεφωνικό κέντρο ελέγχου (δηλαδή η σύνδεση είναι άµεση µε το πάτηµα 
κοµβίου χωρίς να απαιτείται να σχηµατισθεί αριθµός κλήσης από το τηλέφωνο). 
Οι τηλεφωνικές συσκευές  αποτελούν συνδυασµό ενός κατάλληλου τηλεφώνου και τριών (3) 
κοµβίων συναγερµού για τις τρεις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις ατυχηµάτων 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΕΚΑΒ). 
Οι τηλεφωνικές συσκευές συνδέονται  µε το τηλεφωνικό κέντρο που είναι εγκατεστηµένο στο 
κτίριο υπηρεσιών Πρέβεζας. 
Η θέση των τηλεφωνικών συσκευών σηµειώνεται µε κατάλληλη φωτεινή πινακίδα, ενώ η χρήση 
των κοµβίων συναγερµού δείχνεται µε κατάλληλη εικόνα (σκίτσο). 
Οι κλήσεις από κάθε τηλεφωνική συσκευή µεταφέρονται µέσω του χειριστή στην αντίστοιχη 
Υπηρεσία. Από το τηλεφωνικό κέντρο δίνεται σήµα συναγερµού στο Σύστηµα Κεντρικού 
Ελέγχου. 
 

Γ-1.3.11 Σεισµογραφικό Σύστηµα 
Επειδή το έργο έχει κατασκευασθεί σε µια ζώνη µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, έχει 
τοποθετηθεί στην αίθουσα Κέντρου Ελέγχου ένα σύστηµα  αυτόµατης σεισµικής 
παρακολούθησης της εταιρείας GeoSIG. 
 
Η απρόσκοπτη λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος είναι πολύ σηµαντική για την 
λειτουργία της υποθαλάσσιας σήραγγας επειδή : 
- Είναι, ο µόνος τρόπος για την παρακολούθηση των µετατοπίσεων των αρµών, µέσω των 

αισθητήρων (επιµηκυνσιοµέτρων) που διαθέτει. 
- Σε περίπτωση σεισµού, σε µια περιοχή µε έντονη σεισµική δραστηριότητα όπως της 

περιοχής, δίνει άµεσα πληροφορίες για την επιτάχυνση του σεισµού, µέσω διαγραµµάτων, 
η αξιολόγηση των οποίων παίζει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη του κυκλοφοριακού 
σεναρίου που θα εφαρµοσθεί κατά περίπτωση. 

 
Για την παρακολούθηση της µετατόπισης στους αρµούς του υποθαλάσσιου τµήµατος έχουν 
τοποθετηθεί στα σηµεία των αρµών επιµηκυνσιόµετρα κατά των αξόνων X - Y - Z. 
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Γ-1.4 Εγκαταστάσεις έξω από την Σήραγγα 
Για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της σήραγγας και την ασφαλή διέλευση των 
χρηστών έχει εγκατασταθεί σύστηµα οδοφωτισµού στις οδούς προσβάσεων Ακτίου και 
Πρέβεζας, αµφίπλευρα του δρόµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ) 
 
 
Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 

Όλα τα στοιχεία – 
εξοπλισµός 

Βλάβη, φθορά, ζηµία 
(γενικά) 

Βλάβες/φθορές/ζηµιές στα στοιχεία – 
εξοπλισµό της οδού που χρήζουν 
άµεσης προσοχής, καθώς συνεπάγονται 
άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους 
χρήστες της οδού 

Λάκκοι Εµβαδό > 0,1 m2. Βάθος > 4 cm. 

Λιµνάζοντα ύδατα Λιµνάζοντα ύδατα στην επιφάνεια του 
οδοστρώµατος ή ροή εγκάρσια αυτού.  

Φερτά υλικά 
Ύπαρξη φερτών υλικών στο οδόστρωµα 
που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
οχήµατα ή ελιγµό για την αποφυγή τους. 

Αποκόλληση αδρανών Έναρξη αποκόλλησης της επιφανειακής 
στρώσης 

Τροχoαυλακώσεις Τροχοαυλάκωση 2 cm ή µεγαλύτερη για 
µήκος µεγαλύτερο των 20m 

∆ιαφορά επιπέδου Απώλεια επιπεδότητας οδοστρώµατος 
µεγαλύτερη των 4 cm. 

Οδοστρώµατα 
& Ερείσµατα 

Καθιζήσεις 

Τοπικές καθιζήσεις π.χ. σε µεταβατικά 
επιχώµατα, που µπορεί να προκαλέσει 
ατύχηµα, βλάβη στα οχήµατα ή ελιγµό 
για την αποφυγή τους. 

Μετατόπιση 

Κατακόρυφη µετατόπιση µεγαλύτερη 
από 2 cm ή οριζόντια µετατόπιση 
µεγαλύτερη από 5 cm και προβολή στο 
οδόστρωµα/έρεισµα ή  εµποδίζουν τη 
ροή των υδάτων  

Κρασπεδόρειθρα και 
πεζοδρόµια 

Απώλεια/Καταστροφή 
Κάθε απώλεια ή/και καταστροφή στα 
στοιχεία που βρίσκονται παρακείµενα 
του οδοστρώµατος 

Απώλεια/Καταστροφή 
Κάθε απώλεια ή/και καταστροφή στα 
στοιχεία που βρίσκονται πάνω στο 
οδόστρωµα 

∆ιαφορά επιπέδου 

∆ιαφορά επιπέδου σε σχέση µε το 
οδόστρωµα ή/και µεταξύ των 
συστατικών µερών ενός στοιχείου, 
µεγαλύτερη από 2 cm 

Καλύµµατα, σχάρες και 
πλαίσια φρεατίων 

Λεία επιφάνεια 

Λεία επιφάνεια (οπτική εκτίµηση) 
καλυµµάτων φρεατίων που βρίσκονται 
πάνω στο οδόστρωµα, ειδικά πλησίον 
κόµβων και φωτεινών σηµατοδοτών 

Πληµµύρα 

Ενδείξεις (π.χ. παρεµπόδιση ροής, 
καταστροφή, παρουσία λάσπης κ.λπ.) 
ότι επίκειται πληµµύρα της οδού ή σε 
ιδιοκτησίες. 
 Αποχέτευση 

(οχετοί, τάφροι, φρεάτια 
κ.λπ.)  

Απόθεση 
απορριµµάτων / 
φερτών υλικών 

 

Οπτική ένδειξη µόλυνσης 
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Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 
 

Απώλεια 

Κάθε απώλεια στον εξοπλισµό 
(διαµήκης αυλακωτή λαµαρίνα, 
κοιλοδοκοί, ορθοστάτες, παρεµβλήµατα 
κ.λπ.) του στοιχείου που το καθιστά µη 
λειτουργικό 

Ζηµία/καταστροφή 

∆ύο (2) ή περισσότεροι ορθοστάτες 
έχουν λυγίσει / καµφθεί ή έχουν 
αποσυνδεθεί από τα διαµήκη στοιχεία 
του στηθαίου. 
Ένα (1) διαµήκες στοιχείο (αυλακωτή 
λαµαρίνα, κοιλοδοκός) έχει απωλέσει τη 
λειτουργικότητά του λόγω 
παραµόρφωσης 
Το κιγκλίδωµα (διαµήκη στοιχεία) 
προεξέχει στο οδόστρωµα 

 
 
 
 
 
 
 

 
Στηθαία Ασφαλείας 

 
 
 
 
 

 
 ∆οµική κατάσταση 

Ζηµία/φθορά (όχι από πρόσκρουση) στο 
στηθαίο µε αποτέλεσµα να µην επιτελεί 
τη λειτουργία αναχαίτισης των οχηµάτων 

Περιφράξεις Ζηµία/καταστροφή 

Κάθε ζηµία/καταστροφή στο στοιχείο µε 
συνέπεια την πιθανότητα εισόδου ζώων 
στην οδό 
 

Ολίσθηση / 
Κατολίσθηση/ 

Καθίζηση 

- Κατολίσθηση ορύγµατος της οδού µε 
γρήγορη εξέλιξη. Ενδείξεις έντονων 
υπερυψώσεων (φούσκωµα) ή/και 
ρωγµών που ανοίγουν στο οδόστρωµα 
που παρεµποδίζει την οµαλή 
κυκλοφορία των ενοδίων  
- Κατολίσθηση επιχώµατος της οδού. 
Ενδείξεις ρωγµών και  απότοµων 
καθιζήσεων τµήµατος (συνήθως του 
κατάντη) του οδοστρώµατος που 
παρεµποδίζει την οµαλή κυκλοφορία 
των ενοδίων. 

Καταπτώσεις / φερτά 

- Οποιαδήποτε πτώση,  οποιουδήποτε 
µεγέθους, βράχων, που αποκολλώνται 
από βραχώδες πρανές ορύγµατος της 
οδού, επί του οδοστρώµατος και 
παρεµποδίζει  ή δύναται να 
παρεµποδίσει στην εξέλιξή την οµαλή 
κυκλοφορία των ενοδίων. 
- Οποιαδήποτε ολίσθηση εδαφικών 
υλικών, από υποχώρηση γαιώδους 
ορύγµατος της οδού,  που εισχωρεί ή 
απειλεί να εισχωρήσει σε τµήµα του 
οδοστρώµατος και να  παρεµποδίσει 
στην εξέλιξή του την οµαλή κυκλοφορία 
των ενοδίων. 

Επιχώµατα & Ορύγµατα 

Επικίνδυνη φθορά 
µέτρων αντιστήριξης 

πρανών 

- Καταστροφή ή έντονη φθορά ή 
υπερβολική παραµόρφωση  µεταλλικών 
πλεγµάτων ή/και εµφανής εξόλκευση 
ηλώσεων φραχτών ανάσχεσης λόγω 
υπερπλήρωσης από φερτά υλικά µε 
κίνδυνο άµεσης αστοχίας. 
- Έντονη παραµόρφωση ή αστοχία  
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Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 
βραχοπαγίδας από οπλ. σκυρόδεµα 
λόγω συσσώρευσης υλικού εκ 
καταπτώσεων  
 

∆ιαγραµµίσεις 
Φθορά/Απώλεια 
λειτουργικών 

χαρακτηριστικών 

Κατά την οπτική επιθεώρηση ή/και τον 
έλεγχο µε κατάλληλο εξοπλισµό, εφόσον 
τα σχετικά χαρακτηριστικά υπολείπονται 
> 50% των οριακών τιµών (RL = 100 & 
Qd = 100)   

Απώλεια/καταστροφή Κάθε απώλεια/καταστροφή πινακίδας 
κινδύνου ή ρυθµιστικής  

Ζηµία 

Κάθε ζηµία πινακίδας όπου ο 
στύλος/σύστηµα στήριξης ή/και η 
πινακίδα προβάλλει/υψώνεται πάνω 
από το οδόστρωµα 

Απόκρυψη, 
αναγραφές, βροµιά 

Απόκρυψη ή/και αναγραφές ή/και 
βροµιά πινακίδας κινδύνου ή 
ρυθµιστικής 

∆οµική κατάσταση 
Φθορά στη θεµελίωση ή/και στο 
σύστηµα στήριξης που µπορεί να 
προκαλέσει κατάρρευση της πινακίδας 

Πινακίδες Οδικής 
Σήµανσης 

Παράνοµη 
διαφηµιστική πινακίδα Τοποθέτηση πινακίδων από τρίτους 

Ζηµία/καταστροφή 
ιστού 

Κάθε ζηµία/καταστροφή ιστού µε 
αποτέλεσµα να προβάλλει/υψώνεται 
πάνω από το οδόστρωµα  
 

Ηλεκτρολογικό 
πρόβληµα 

Βλάβη/φθορά/ζηµία στον ηλεκτρολογικό 
εξοπλισµό µε αποτέλεσµα κίνδυνο για 
την ασφάλεια. 
Εκτεθειµένος ηλεκτρολογικός 
εξοπλισµός που µπορεί να προκαλέσει 
πρόβληµα/ζηµία ή/και κίνδυνο για την 
ασφάλεια. 

 
 
 
 
 
 
 

Οδικός φωτισµός 
(στοιχειώδης συντήρηση) 

 
 
 
 
 
 

Απόδοση/λειτουργία 

- Άνω του 30% των λαµπτήρων σε ένα 
κόµβο δε λειτουργούν 
- 4 συνεχόµενοι λαµπτήρες στην ίδια 
συστοιχία στύλων φωτισµού δε 
λειτουργούν * 
- 2 λαµπτήρες/προβολείς στους 
πυλώνες του σταθµού διοδίων δε 
λειτουργούν  
* (Εξαιρούνται περιπτώσεις που 
οφείλονται σε εκτεταµένες κλοπές 
καλωδιώσεων ηλεκτροφωτισµού και 
βανδαλισµοί µετά κλοπών των υλικών 
των πίλλαρ οδοφωτισµού). 

 
Φωτεινοί Σηµατοδότες 

 

Βλάβη/ζηµιά/ 
∆υσλειτουργία 
φωτεινού σηµατοδότη  

Κατεστραµµένος ιστός, φωτεινός 
σηµατοδότης που κρέµεται, καµένοι 
λαµπτήρες ή σηµατοδότες σε αναλαµπή 

∆ένδρα/Περιοχές 
πρασίνου Παρεµπόδιση 

ορατότητας/ 
ανεπαρκής ορατότητα 

∆ένδρα/βλάστηση που εµποδίζουν την 
ορατότητα, ειδικά σε κόµβους, 
καµπύλες, προσβάσεις και πινακίδες 
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Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 
σήµανσης  

∆ένδρο 
νεκρό/ασταθές/γειρτό 

 
 
∆ένδρα ξερά ή που γέρνουν επικίνδυνα 
ή έχουν κλαδιά που προβάλλουν στην 
οδό (σηµεία όπου το ελεύθερο ύψος 
µεταξύ των δένδρων και του 
οδοστρώµατος είναι µικρότερο από 6m.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Στις διαδικασίες του έργου περιλαµβάνεται τυπικό εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας, που οφείλει 
να τηρεί ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το σχετικό Εγχειρίδιο και θα το υποβάλει 
προς έγκριση στην ΕΟΑΕ σύµφωνα και µε το Άρθρο Α-9 του Παραρτήµατος ΙΙ της Ε.Σ.Υ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Υποπαράρτηµα ΣΤ.1 :  Οργανόγραµµα 
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Υποπαράρτηµα ΣΤ.2 :  Οργανωτική ∆οµή 
 
1. Γενικά  
 
 Παρακάτω περιγράφονται, η τυπική οργάνωση των θέσεων εργασίας της Αναδόχου Εταιρείας 
Λειτουργίας & Συντήρησης του Έργου.  
 
 
2. Οργανόγραµµα  
 
2.1.  Γενική ∆ιεύθυνση του Έργου  
 Ο ∆ιευθυντής Έργου είναι πρόσωπο ορισµένο από την Ανάδοχο Εταιρεία, µε κύριο ρόλο την 
διαχείριση της Σύµβασης Λειτουργίας και Επιθεώρησης - Συντήρησης και :  
 - Την συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου για οικονοµικά θέµατα 
 - Για επιπρόσθετες εργασίες αποκατάστασης ή βελτίωσης των εγκαταστάσεων 
 - Για ειδικά θέµατα που άπτονται της Σύµβασης   
 
 Ο ∆ιευθυντής Έργου δεν θα βρίσκεται στον χώρο του έργου αλλά θα µεταβαίνει κατά 
περίπτωση σε τακτικά διαστήµατα για να ενηµερώνεται από τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας και 
Συντήρησης.  Παράλληλα θα ενηµερώνεται και από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου.  
 
 
2.2. ∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης 
 
2.2.1. ∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης ( ∆/ντης  Λ&Σ )  
 Ο ∆/ντης Λ&Σ είναι υπεύθυνος για την για την καλή εκτέλεση της ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας, 
της Συντήρησης του έργου και την τήρηση των Συµβατικών Υποχρεώσεων.  
Τα καθήκοντά του περιλαµβάνουν :   

- Καθηµερινή ενασχόληση µε την διοίκηση της οργάνωσης Λειτουργίας και Συντήρησης µε 
τήρηση των διαδικασιών του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης.  

- Εκπροσώπηση της ∆/νσης Λειτουργίας σε θέµατα Λειτουργίας και Συντήρησης, στην 
Επίβλεψη του έργου και άλλους φορείς (πχ. Υπηρεσίες Άµεσης Επέµβασης).  

- Ενηµέρωση του Κυρίου του Έργου µε τακτικές αναφορές.  
- Συνεργασία µε την Επίβλεψη.  
- Θα µπορεί να λειτουργεί ως Τεχνικός Ασφαλείας και να φροντίζει για την Ασφάλεια και 

Υγεία του µόνιµου προσωπικού. 
- Την αντιµετώπιση των εργασιακών θεµάτων της παρούσας προµήθειας. 
- Επιφυλακή για την στελέχωση της οµάδας διαχείρισης κρίσεως σε µεγάλα 

συµβάντα.  
 
 Επίσης ο ∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και την 
εύρυθµη λειτουργία των τµηµάτων της εταιρείας σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και 
τα εγχειρίδια λειτουργίας.   
 
2.2.2. Υπεύθυνος Λειτουργίας & Επιθεώρησης –Συντήρησης του έργου ( Υπ. Λ & Σ έργου 
)  
 Είναι υπεύθυνος για την σωστή ∆ιαχείριση της Κυκλοφορίας και για την σωστή Λειτουργία, 
Επιθεώρηση  & Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της σήραγγας.  
 
Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν :  

- Καθηµερινή ενασχόληση µε την οργάνωση - διοίκηση - εκπαίδευση του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης του έργου (επόπτες Κ.Ε, χειριστές Κ.Ε, τεχνικών λειτουργίας 
και συντήρησης) 

- Υπεύθυνος για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του 
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εξοπλισµού της σήραγγας   
- Έγκριση των εκτάκτων διελεύσεων (σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Ειδικών 

∆ιελεύσεων και την Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-210) 
- Έγκριση των αδειών εργασίας των εξωτερικών συνεργείων 
- Εκπόνηση και έλεγχος υλοποίησης προγραµµάτων λειτουργίας και επιθεωρήσεων και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων  
- Συντονισµός υλοποίησης των προγραµµάτων λειτουργίας επιθεώρησης και συντήρησης 

του έργου (καθορισµός βαρδιών τµηµάτων , κατάλληλη διάθεση προσωπικού κ.λ.π.)  
- Ανάλυση στατιστικών στοιχείων κυκλοφορίας  
- Εκπόνηση προϋπολογισµών έργου, προτάσεις βελτίωσης, αλλαγών των προγραµµάτων 

του έργου 
- Σύνταξη των τακτικών αναφορών για τα θέµατα αρµοδιότητάς του 
- Παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών και σύνταξη αναφορών αναγκών 

προµήθειας ανταλλακτικών 
- Τήρηση του ηµερολογίου συντήρησης του έργου µε την βοήθεια του ειδικού λογισµικού 

και των εντύπων Τεχνική επίβλεψη και διαχείριση των εξωτερικών συνεργείων 
συντήρησης (ΤΠ-ΕΣ) (π.χ. συντήρηση ασανσέρ)  

- Αναπληρώνει τον ∆/ντή Λειτουργίας και Συντήρησης σε περίπτωση απουσίας. 
- Θα µπορεί να λειτουργεί ως Τεχνικός Ασφαλείας και να φροντίζει για την Ασφάλεια 

και Υγεία του µόνιµου προσωπικού.  
 
Επίσης ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Επιθεώρησης – Συντήρησης του Έργου µετέχει στην 
οµάδα ετοιµότητας.  

 
2.3.3. Υπεύθυνος Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων και Ενόργανης Παρακολούθησης 
Σήραγγας και Προσβάσεων  
 
Ο Υπεύθυνος Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων και Ενόργανης Παρακολούθησης Σήραγγας και 
Προσβάσεων δεν θα βρίσκεται µονίµως στον χώρο του έργου, αλλά θα µεταβαίνει κατά 
περίπτωση και βάσει των ακόλουθων καθηκόντων του. 
 
Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και ορθή - σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή - διενέργεια 
όλων των τύπων δοµικών ελέγχων που προβλέπονται για τη σήραγγα και τις προσβάσεις της.  
Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν την προετοιµασία, την επίβλεψη και την έγκριση ως καλώς 
και πλήρως εκτελεσθεισών των ακόλουθων εργασιών επιθεώρησης :  
 

- Tων περιοδικών δοµικών επιθεωρήσεων, όλων των οπτικών ελέγχων και µετρήσεων 
που αυτές περιλαµβάνουν και των Εκθέσεων και Παραδοτέων τους (παρατηρήσεις, ορθή 
και πλήρης συµπλήρωση Εντύπων, φωτογραφίες, µετρήσεις κτλ) 

- Των έκτακτων δοµικών επιθεωρήσεων. 
- Των µη οπτικών επιθεωρήσεων, που περιλαµβάνουν µη καταστροφικούς και 

καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέµατος της σήραγγας καθώς και των Εκθέσεων και 
Παραδοτέων τους. 

- Των επιθεωρήσεων των καλωδίων προέντασης, τόσο των άµεσα επισκέψιµων όσο και 
αυτών που η επιθεώρησή τους απαιτεί προσωρινή αφαίρεση ασφαλτικού και έρµατος. 
Παραδοτέα µε ευρήµατα, φωτογραφίες κ.α. 

 
Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν επίσης την επίβλεψη και την έγκριση ως καλώς και πλήρως 
εκτελεσθεισών των ακόλουθων εργασιών δοµικής συντήρησης :  

- Tων εργασιών συντήρησης της πυράντοχης επένδυσης του θόλου της σήραγγας  
- Των εργασιών συντήρησης των καλωδίων προέντασης 
- Των εργασιών συντήρησης του σκυροδέµατος της σήραγγας και των προσβάσεων, όπως 

την επισκευή φθορών, την στεγανοποίηση –κρυσταλλοποίηση µε επαλειφόµενα 
κονιάµατα, την επισκευή µε θιξοτροπικά κονιάµατα κτλ 

- Των εργασιών συντήρησης της σφράγισης - στεγάστρου περιοδικών δοµικών 
επιθεωρήσεων, όλων των οπτικών ελέγχων και µετρήσεων που αυτές περιλαµβάνουν και 
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των Εκθέσεων και Παραδοτέων τους (παρατηρήσεις, ορθή και πλήρης συµπλήρωση 
Εντύπων, φωτογραφίες, µετρήσεις κτλ) 

- Των έκτακτων δοµικών επιθεωρήσεων. 
- Των µη οπτικών επιθεωρήσεων, που περιλαµβάνουν µη καταστροφικούς και 

καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέµατος της σήραγγας καθώς και των Εκθέσεων και 
Παραδοτέων τους. 

- Των επιθεωρήσεων των καλωδίων προέντασης, τόσο των άµεσα επισκέψιµων όσο και 
αυτών που η επιθεώρησή τους απαιτεί προσωρινή αφαίρεση ασφαλτικού και έρµατος. 
Παραδοτέα µε ευρήµατα, φωτογραφίες κ.α. 

 
Είναι υπεύθυνος για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του συστήµατος ενόργανης 
παρακολούθησης της σήραγγας και είναι σε ετοιµότητα για την άµεση πρωτογενή αναγνώριση 
και αξιολόγηση τιµών της καταγεγραµµένης απόκρισης (επιτάχυνσης, µετακίνησης αρµών) που 
θα συνιστούν έκτακτο γεγονός φόρτισης και θα απαιτούν άµεση περαιτέρω αξιολόγηση από 
ειδικό µελετητή και έκτακτη επιθεώρηση της σήραγγας.  

 
Επίσης ο Υπεύθυνος ∆οµικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων µετέχει στην οµάδα 
ετοιµότητας, όταν απαιτηθεί.  
 
 
2.3. Τεχνικός Ασφαλείας 
 
2.3.1. Ορισµός  αναπλήρωση – αναφορά   
Θα οριστεί από την Ανάδοχο Εταιρεία. 
 
2.3.2. Αρµοδιότητες / Υπευθυνότητες  
Οι αρµοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1568/85 και 
στο Π∆ 17/96, όπως ισχύουν σήμερα.  
 
 
2.4. Τµήµα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 
 
2.4.1.  Κύριες  λειτουργίες  

- Βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής της σήραγγας µέσω παρακολούθησης / 
δυναµικής διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και επέµβασης  

- Επιτήρηση των ενεργειών ασφάλειας και διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας µέσω του 
Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας και των οµάδων άµεσης επέµβασης  

- Παροχή στοιχείων για σύνταξη στατιστικών αναλύσεων της κυκλοφορίας και άλλων 
αναφορών.  

- Συντονισµός και συνεργασία µε εξωτερικές Υπηρεσίες Άµεσης Επέµβασης και άλλες 
υπηρεσίες που ενδέχεται να επεµβαίνουν στο έργο (εάν απαιτείται).  

- Τεχνική επίβλεψη και διαχείριση εργασιών εξωτερικών συνεργείων Συντήρησης (από τα 
µέσα που παρέχει το Κέντρο Ελέγχου).  

- Την επίβλεψη και καταγραφή των επιθεωρήσεων – συντηρήσεων των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισµού από το τµήµα συντήρησης (από τα µέσα που παρέχει το Κέντρο 
Ελέγχου).  

- Χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού για τις ανωτέρω λειτουργίες της σήραγγας πάντοτε σε 
συµφωνία µε τις αντίστοιχες διαδικασίες και τα εγχειρίδια λειτουργίας.  

 
2.4.2. Προσωπικό  
2.4.2.1. Επόπτης  Χειριστών Κέντρου Ελέγχου [Επ. Χ. ΚΕ]  

- Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, σε απουσία του 
αναφέρεται στον ∆/ντή Λειτουργίας και Συντήρησης 

- Είναι υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας 
- Είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 

του κέντρου ελέγχου.   
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Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν:  

- Την άµεση εποπτεία των ενεργειών του χειριστή κέντρου ελέγχου.  
- Την βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής της σήραγγας µέσω παρακολούθησης / 

δυναµικής διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και επέµβασης όπου απαιτείται.  
- Την επιτήρηση των ενεργειών των τεχνικών λειτουργίας και συντήρησης για την ασφάλεια 

και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας όταν απαιτείται.  
- Την παρακολούθηση µέσω των συστηµάτων του Κέντρου Ελέγχου  των επιθεωρήσεων 

και συντηρήσεων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της σήραγγας και των έργων 
πολιτικού µηχανικού από τους τεχνικούς της λειτουργίας και συντήρησης (Τ. Λ.& Σ. )   

- Την καθηµερινή οργάνωση και συχνή εκπαίδευση των χειριστών κέντρου ελέγχου   
- Πληροφορεί και καλεί σε βοήθεια τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου, σε 

σοβαρές περιπτώσεις ανάγκης, και όπου απαιτείται καλεί και τον ∆ιευθυντή Λ & Σ  
- Συντονίζει όλες τις αρχικές ενέργειες και την συνεργασία µε εξωτερικές Υπηρεσίες Άµεσης 

Επέµβασης ανταπόκρισης της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης σε µία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης   

- Την Σύνταξη στατιστικών αναλύσεων της κυκλοφορίας καθώς και προετοιµασία  
αναφορών   

- Την παροχή ακριβούς και επίκαιρης πληροφόρησης στους φορείς και το ευρύ κοινό για 
συµβάντα στον χώρο ευθύνης του έργου  

- Τεκµηρίωση µέτρων και ενεργειών ελέγχου της κυκλοφορίας µε την συµπλήρωση των 
ειδικών Εντύπων Αναφοράς (ΕΠ/∆Π  6, ….),  

- Έκδοση εντολής των εκτάκτων διελεύσεων   
- Συλλογή και Ανάλυση στατιστικών στοιχείων κυκλοφορίας.  

 
2.4.2.2. Χειριστής  Κέντρου  Ελέγχου  
 Ο Χειριστής του Κέντρου Ελέγχου θα τελεί υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου. Λ & Σ έργου , 
καθώς και του Επόπτη βάρδιας του κέντρου ελέγχου.  
 Θα είναι υπεύθυνος για :  

- Τον προσδιορισµό από τα µέσα ελέγχου (CCTV) και καταγραφής  των κυκλοφοριακών 
συνθηκών  

- Έγκαιρη απόκριση και διαχείριση γεγονότων που αναφέρονται από τρίτους (π.χ. 
διερχόµενους οδηγούς).  

- Ειδοποιεί τους Τεχνικούς Λ.&Σ. για παρουσία επί τόπου του έργου σε περίπτωση ειδικού 
περιστατικού ή ανάγκης.  

- Παρακολούθηση της κατάστασης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µέσω του 
συστήµατος τηλεµατικής (SCADA) και την αναφορά αστοχίας ή βλαβών που εντοπίζονται.  

- Τον συντονισµό ενεργειών συντήρησης και επιθεώρησης.  
- Την διαχείριση από κοινού µε τον Επόπτη βάρδιας των έκτακτων περιστατικών.  

 
Οι Χειριστές ΚΕΚ µετέχουν στην Οµάδα Ετοιµότητας.  
 
 
2.5. Τµήµα  Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης  (Τ. Λ.& Σ. )  
Οι Τεχνίτες αναφέρονται απευθείας στον Υπεύθυνο Λ & Σ έργου. 
Τα καθήκοντά τους περιλαµβάνουν :  

- Την εποπτεία, την επιθεώρηση και την συντήρηση του εξοπλισµού του έργου όπως αυτά 
ορίζονται στο πλάνο ελέγχων επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισµού και κατασκευής 
και καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου, επιθεωρήσεων και συντήρησης εξοπλισµού και 
κατασκευής  

- Την έκδοση των αναφορών βάρδιας 
- Την επέµβαση για διόρθωση βλάβης - όπου παρουσιαστεί 
- Την εκπόνηση προγραµµατισµένων εργασιών αλλαγών / βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις 
- Οι εργασία τους γίνεται σε 8ωρες βάρδιες επί 24ωρο για όλες τις ηµέρες του έτους.  
- Την διεξαγωγή των τεχνικών επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 

Επιθεώρησης/Συντήρησης  
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- Την επιδιορθωτική συντήρηση εξοπλισµού σύµφωνα µε τις εκδοθείσες Εντολές Εργασίας 
από τον Υπεύθυνο Τεχνικών Λ&Σ  

- Την άµεση επέµβαση σε πραγµατικά συµβάντα καθ’ υπόδειξη και εντολή του Επόπτη 
Λειτουργίας  

- Την συνεργασία µε το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου για την οµαλή Λειτουργία και 
Συντήρηση του έργου  

- Την διαµόρφωση συναρµογών επί του δρόµου σε έκτακτα ή προγραµµατισµένα 
συµβάντα, σύµφωνα µε τις Οδηγίες ∆ιαδικασιών (Ο∆) και κατ’ εντολή του Επόπτη  του 
Κέντρου Ελέγχου  

- Την επιθεώρηση συντηρήσεων που πραγµατοποιούνται από τρίτους  
- Την τεκµηρίωση µέτρων και ενεργειών που αφορούν στο αντικείµενό τους µε την 

συµπλήρωση των Αναφορών και εντύπων των Επιθεωρήσεων  
- Την ανταπόκριση σε «Υπηρεσίες Ετοιµότητας» υπό τις εντολές του Επόπτη  του Κέντρου 

Ελέγχου  
- Τον συνεχή έλεγχο των µηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας (Αντλιοστάσια - 

∆εξαµενές - Σωληνώσεις κλπ.)  
- Την συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων  
- Την επέµβαση για διόρθωση βλάβης όπου παρουσιαστεί   
- Την εκπόνηση προγραµµατισµένων εργασιών αλλαγών / βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις  
- Τη ρυµούλκηση, µε το επιτόπου του έργου ειδικό όχηµα, μικρών/ελαφρών αυτοκινήτων 

που τυχόν πάθουν βλάβη και ακινητοποιηµένων µέσα στη σήραγγα  
- Τα καθήκοντά του βοηθητικού προσωπικού περιλαµβάνουν ακόµη, την εκπόνηση 

βοηθητικών εργασιών / καθαρισµών σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρόγραµµα του τµήµατος 
και όπου χρειαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προϊστάµενου (καθαρισµοί, τοποθέτηση 
πινακίδων, ρύθµιση επί τόπου της κυκλοφορίας µε την καθοδήγηση του Κ.Ε, συµµετοχή 
στην εκπόνηση των κυκλοφοριακών σεναρίων κλπ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
 
Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) ή διεθνώς διαχωριστές υδρογονανθράκων, είναι 
συσκευές µηχανικής λειτουργίας που σκοπό έχουν τον διαχωρισµό των ελαφρών πτητικών και 
µη σαπωνοποιούµενων υδρογονανθράκων (περιλαµβανοµένων και των λιπαντικών) από το 
νερό. Οι διαχωριστές πολύ συχνά εξοπλίζονται και µε διατάξεις κατακράτησης λάσπης ώστε το 
τελικό αποτέλεσµα να είναι ακόµα πιο ικανοποιητικό. Η λειτουργία των διαχωριστών γίνεται µε 
µηχανικό τρόπο βασισµένο στην εκµετάλλευση των µηχανικών χαρακτηριστικών των προς 
επεξεργασία υγρών. 
 
Η κατασκευή των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) κατά µήκος της Εγνατίας οδού έγινε 
βάσει των απαιτήσεων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων που ισχύουν για το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου. Ο ρόλος των ΜΕΡ 
είναι η αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων ρεµάτων και άλλων ευαίσθητων περιοχών, κατά 
µήκος της χάραξης της οδού, από τις ρυπαντικές ουσίες που είτε παρασύρονται από την 
επιφάνειά της κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων είτε προκύπτουν µετά από τυχαίες διαρροές 
(µικρής ή µεγάλης έκτασης), λόγω ατυχήµατος, πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινητόδροµου.  
 
Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα των 
Μ.Ε.Ρ., υπάρχει για την ΕΟΑΕ κίνδυνος καταγγελιών και επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 
προστίµων από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΥΑ 19396/1546/97 – άρθρο 18, παρ. Β). Επίσης, σύµφωνα µε το Τµήµα 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η ΕΟΑΕ είναι υποχρεωµένη να εκπονεί Ετήσια Έκθεση 
Παραγωγού Αποβλήτων και να την υποβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες µε τη σειρά τους τη διαβιβάζουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή πρέπει µεταξύ άλλων να αναφέρονται και όλα τα 
στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων από τις Μ.Ε.Ρ.  
 
Για την εύρυθµη λειτουργία των Μ.Ε.Ρ. απαιτείται τακτικός καθαρισµός, έλεγχος και συντήρησή 
τους. Λόγω του ότι οι συγκεντρωµένες ρυπαντικές ουσίες στο εσωτερικό των ΜΕΡ 
κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας και πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-97) και της Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 
383/28-3-2006) περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.  
 
Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, είναι φανερό ότι απαιτούνται τα ακόλουθα όσον αφορά στη 
συντήρηση και καθαρισµό των ΜΕΡ, καθώς και στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
που συλλέγονται από αυτές:  
 

� Έλεγχος των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. 
� Αποµάκρυνση των επιπλεόντων και φερτών υλικών κατά την φάση του ελέγχου. 
� Καθαρισµός των µονάδων, άδειασµά τους, επαναπλήρωσή τους, πραγµατοποίηση µικρο-

επιδιορθώσεων, αντικατάσταση / τοποθέτηση ανταλλακτικών εάν απαιτείται. 
� Μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων σε ειδικά αδειοδοτηµένους χώρους ή/και εταιρείες 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
� Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων προς την ΕΟΑΕ 
� Απόκριση σε περίπτωση ατυχηµάτων. Κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου ενδέχεται 

να συµβούν έκτακτα περιστατικά/ατυχήµατα τα οποία να έχουν ως αποτέλεσµα την 
απόρριψη επικίνδυνων ρυπαντικών φορτίων (λάδια, πετρέλαια, βενζίνες, άλλα επικίνδυνα 
φορτία) επί του οδοστρώµατος ή/και εντός των Μ.Ε.Ρ.  

� Συστηµατικός έλεγχος των ΜΕΡ ανά εξάµηνο. 
 
Αναλυτικά, οι απαιτούµενες εργασίες παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 
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Πίνακας ΙΙ -  Καθαρισµός, Συντήρηση, Μεταφορά, ∆ιαχείριση αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγµατοποιούνται ανά 24 µήνες ( 2 φορές κατά την 
τελευταία τετραετία της Σύµβασης ) 

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 

Έλεγχος τµήµατος 
µονάδας, δεξαµενής 
τοξικών και φρεατίου 
εξόδου 

Άνοιγµα καλυµµάτων φρεατίων. Οπτικός έλεγχος της 
κατάστασης της δεξαµενής, στάθµης νερού, ύπαρξης 
επιπλεόντων εντός του πρώτου κυρίως θαλάµου, έλεγχος µε 
δείκτη για το βάθος του ιζήµατος λάσπης στην παγίδα λάσπης 
(και καταγραφή), έλεγχος του πάχους στρώσης ελαίων και 
υδρογονανθράκων στον δεύτερο θάλαµο (µε δείκτη), έλεγχος 
λειτουργίας της βαλβίδας αποµόνωσης (υποχρεωτική η ύπαρξή 
της), έλεγχος φρεατίου εξόδου. Για την δεξαµενή τοξικών 
αποβλήτων θα πρέπει να ελέγχεται αν είναι άδεια. Κλείσιµο 
καλυµµάτων. Συµπλήρωση φυλλαδίου ελέγχου. Έλεγχος 
καθαρότητας και λειτουργικότητας των συρταρωτών βαλβίδων. 

2 

Αποµάκρυνση 
επιπλεόντων και φερτών 
κατά την φάση του 
ελέγχου 

Με ειδική απόχη ή µε άλλον κατάλληλο τρόπο 

 

3 

Καθαρισµός µονάδας, 
άδειασµα, 
επαναπλήρωση, µικρο-
επιδιορθώσεις 

Απαιτείται µηχανικό µέσο για την άντληση, αποθήκευση και 
µεταφορά των λυµάτων. Άδειασµα της µονάδας και εσωτερικός 
έλεγχός της από εξειδικευµένο προσωπικό. Έλεγχος οπτικός 
µετά την απόπλυση της µονάδας µε νερό υπό πίεση και 
άδειασµα. Βαφή των επιφανειών εάν διαπιστωθούν γδαρσίµατα, 
µε εγκεκριµένα από τον προµηθευτή υλικά και τήρηση των 
οδηγιών του εργοστασίου για την εφαρµογή. 

Πλύση του φίλτρου στην θέση του (δεν αποµακρύνεται) µε νερό 
υπό πίεση εφόσον είναι φίλτρο µικροκυλίνδρων. Φίλτρο 
συσσωµάτωσης από άλλης µορφής σπογγώδες υλικό θα πρέπει 
να ελέγχεται και να αντικαθίσταται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Έλεγχος και καθαρισµός φρεατίου µερισµού. Γρασάρισµα των 
συρταρωτών βαλβίδων, καθαρισµός, αποµάκρυνση 
εσχαρισµάτων. Συµπλήρωση φυλλαδίου µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία. 

4 Αναπλήρωση θαλάµων 
Με καθαρό νερό είτε από το αποθηκευµένο προσωρινά εντός 
του οχήµατος είτε εντός του χώρου προσωρινής απόθεσης 
(δεξαµενή τοξικών αποβλήτων).   

5 Μεταφορά των 
αποβλήτων 

Τα απόβλητα και τα κάθε άλλης µορφής υγρά ή στερεά από το 
φρεάτιο µερισµού µεταφέρονται στους κατάλληλους αποδέκτες 
(εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων). Οι µεταφορείς 
πρέπει να έχουν ειδική άδεια µεταφοράς επικίνδυνων 
αποβλήτων (ADR) µε βάση την Νοµοθεσία και να λειτουργούν 
µε βάση τα Πρότυπα ISO 9001, 14001 και 18001 

6 ∆ιάθεση / ∆ιαχείριση των 
αποβλήτων  

Βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
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α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

8 Σύνταξη και Υποβολή 
Εκθέσεων 

Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων αναφοράς του συνόλου των 
εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και τη φάση της 
τελικής διαχείρισης των αποβλήτων. Οι Εκθέσεις θα 
περιλαµβάνουν: Θέση Μ.Ε.Ρ./ Φωτογραφική Τεκµηρίωση - 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν - 
Αναφορά προβληµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών - 
Προσωπικό και εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε - Πίνακα 
ποσοτήτων, τύπου των αποβλήτων και αριθµού εντύπου 
αναγνώρισης, ανά ΜΕΡ και τελικό αποδέκτη (εταιρεία) – Έντυπα 
αναγνώρισης για συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων – Άδειες µεταφορικών µέσων – ΚΥΑ έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων των τελικών αποδεκτών – Περιγραφή 
των τελικών αποδεκτών 
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Πίνακας ΙΙΙ - Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος 

 
Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα ΙΙΙ θεωρούνται ως έκτακτα περιστατικά και ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να αποκρίνεται όποτε συµβούν 
 
α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 Περίπτωση έκτακτων 
ατυχηµάτων 

Για την περίπτωση ατυχηµάτων θα πρέπει να υπάρχει ταχεία 
πρόσβαση στον χώρο του συµβάντος και λειτουργία, χειρισµός, 
καθαρισµός κλπ. των δεξαµενών ΜΕΡ και του οδοστρώµατος. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο δύο (2) τουλάχιστον 
ατόµων Τεχνολογικής ή/και Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 
καθώς και κατάλληλα εξοπλισµένο όχηµα (µηχανήµατα, 
εργαλεία και υλικά) προκειµένου να αποκρίνεται άµεσα και επί 
24ωρου βάσεως, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων επί της οδού, που 
αφορούν στον καθαρισµό των δεξαµενών Μ.Ε.Ρ. και του 
οδοστρώµατος, από µεταφερόµενα φορτία όπως λάδια, 
πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία. Το προσωπικό και ο 
εξοπλισµός του οχήµατος θα υποβληθούν µε την έναρξη της 
σύµβασης και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΕΟΑΕ τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
και την έδρα του συγκεκριµένου συνεργείου, προκειµένου να 
ειδοποιείται από τους κατά τόπους επιβλέποντες των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών ή/και τις Ο.Α.Ε. του Αναδόχου ή/και 
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική). Ως 
µέγιστος χρόνος απόκρισης θεωρούνται οι 4 ώρες από τη στιγµή 
που θα ειδοποιηθεί ο Προµηθευτής, ανάλογα πάντα µε την 
απόσταση του σηµείου του συµβάντος από την έδρα του. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, µε το πέρας του περιστατικού, να 
συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΟΑΕ Τεχνική Έκθεση στην 
οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: 
♦ Περιοχή ατυχήµατος 
♦ Περιγραφή ατυχήµατος 
♦ Περιγραφή των ενεργειών που έγιναν για την αντιµετώπιση 

του περιστατικού 
♦ Προσωπικό, εξοπλισµός και υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 
♦ Φωτογραφική τεκµηρίωση 
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Πίνακας ΙV – Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγµατοποιούνται ανά 6 µήνες. ( 8 φορές κατά την 
τελευταία τετραετία της Σύµβασης ) 

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 
 

Έλεγχος των ΜΕΡ ανά 
εξάµηνο 

Πέραν του ανά 18µηνο γενικού καθαρισµού, συντήρησης και 
διαχείρισης των συλλεγόµενων αποβλήτων, θα 
πραγµατοποιείται έλεγχος ανά εξάµηνο. Στο πλαίσιο του ελέγχου 
ο Ανάδοχoς θα πραγµατοποιεί τις ακόλουθες εργασίες:  
� Άνοιγµα καλυµµάτων φρεατίων.  
� Οπτικό έλεγχο της κατάστασης της δεξαµενής, της στάθµης 

νερού, της ύπαρξης επιπλεόντων εντός του πρώτου 
κυρίως θαλάµου.  

� Έλεγχο µε δείκτη και καταγραφή του βάθους του ιζήµατος 
λάσπης στην παγίδα λάσπης, έλεγχο µε δείκτη και 
καταγραφή του πάχους στρώσης ελαίων και 
υδρογονανθράκων στον δεύτερο θάλαµο, έλεγχο 
λειτουργίας της βαλβίδας αποµόνωσης, έλεγχο του 
φρεατίου εξόδου.  

� Έλεγχο της δεξαµενής τοξικών αποβλήτων για το αν είναι 
άδεια.  

� Έλεγχο καθαρότητας και λειτουργικότητας των 
συρταρωτών βαλβίδων. 

� Κλείσιµο των καλυµµάτων.  
� Καθαρισµό και συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου. 
� Συµπλήρωση φυλλαδίου ελέγχου.  
Με το πέρας των ελέγχων ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει 
και να υποβάλλει στην ΕΟΑΕ Τεχνική Έκθεση µε περιγραφή των 
ευρηµάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 
♦ Θέση Μ.Ε.Ρ./Φωτογραφική Τεκµηρίωση 
♦ Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των ευρηµάτων του 

 
Γενικές παρατηρήσεις επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου: 
α) Οι ΜΕΡ που θα κατασκευαστούν στο εν λόγω τµήµα θα είναι δύο, εκατέρωθεν της 
υποθαλάσσιας σήραγγας του ΑΚΤΙΟΥ σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ. Οι 
εργασίες συντήρησης και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων θα αρχίσουν µετά την 
εγκατάσταση των µονάδων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο εντός του 
πρώτου έτους της σύµβασης. 
 
β) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των ανταλλακτικών και 
υλικών που χρειάζονται και δεν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα, ώστε η τυχόν καθυστέρηση άφιξης 
των υλικών να µην επιδράσει στην έγκαιρη αποκατάσταση των ενδεχόµενων βλαβών και 
ζηµιών εντός των οριζόµενων χρόνων αποκατάστασης. ∆ιευκρινίζεται ότι τα υλικά που γενικά 
θα χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια µ' αυτά που υπάρχουν ενσωµατωµένα στις εγκαταστάσεις, 
θα υπόκεινται στην έγκριση της ΕΟΑΕ και θα πληρώνονται βάσει Τιµολογίου Μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
Η αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 Επωνυµία, ∆ραστηριότητα, ∆ιεύθυνση, Θέση εγκατάστασης, Πιστοποιητικά 

ποιότητας της εταιρείας, Στοιχεία υπεύθυνου παροχής στοιχείων. 
 

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (από την οδό) 
 Περιοχή από την οποία γίνεται η συλλογή, Περιγραφή µέσων συλλογής. 

(τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στην εταιρεία διαχείρισης από τον Ανάδοχο) 
 

3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 Χώρος αποθήκευσης, Χρόνος αποθήκευσης, Τρόπος αποθήκευσης. 

 
4.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 Μέσα µεταφοράς αποβλήτων, Προορισµός µεταφοράς αποβλήτων, 

Συχνότητα δροµολογίων. 
 

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 Χώρος αποθήκευσης, Χρόνος αποθήκευσης, Τρόπος αποθήκευσης. 

 
6. ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 Περιγραφή εγκαταστάσεων, Τεχνικές (σύντοµη περιγραφή), Ποσότητες 

υλικών που ανακτώνται, επαναχρησιµοποιούνται, ανακυκλώνονται και 
επεξεργάζονται.  
 

7. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 Ποσότητες, Χώροι διάθεσης. 

 
8.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ  
  Αναφορά σε τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται, Άλλες παρατηρήσεις, 

Σχόλια. 
 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 Σε ειδικό παράρτηµα της έκθεσης θα πρέπει να παρατίθενται οι σχετικές 

άδειες (εγκαταστάσεων, µεταφοράς, χώρων διάθεσης, κλπ.). 
 

10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 Φωτογραφίες από τα διάφορα στάδια διαχείρισης. 
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 
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Ευθαλία Βαλκούµα 
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Ευάγγελος Βίσκος 
Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

 
 
 

Γεώργιος Μπαντέλας 
∆ρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 

Παναγιώτης Πανέτσος 
∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Αθανάσιος Σαραµούρτσης 
∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

 
 
 

Εµµανουήλ Χαραλαµπάκης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Άγγελος Αστραντζής 
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Μαρία Θάνου 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ αριθµ 894/31/13.04.2016 
Απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 

 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Έργων -Προµηθειών 

 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Τοµεάρχης Λειτουργίας 

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 

__________________ 
______ 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 

_____________________ 
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