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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 και 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.  ΧΠ Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων Η/Μ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

15. Η/Μ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

16. ΕΑΣ Ερµάριο Ανάγκης Σηράγγων 

17. SCADA Πληροφοριακό Σύστηµα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής ∆εδοµένων 

18. TMS Πληροφοριακό Σύστηµα Επιτήρησης και ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 

19. CCTV Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 

20. Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

21. ΠΚΛΚ Πινακίδες Καθορισµού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) 

22. ΠΜΟΤ Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας 

23. ΠΜΜ Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύµατος (VMS) 

24. UPS Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 

25. PLC Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές 

26. Μ/Σ Μετασχηµατιστής Ισχύος 

27. ΜΤ Μέση Τάση 

28. ΧΤ Χαµηλή Τάση 

29. RMMS Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συντήρησης Οδού (Road 
Maintenance Management System) 

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

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

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

33. ΠΦΝ Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισµού – Τροφοδοσία από ∆ΕΗ 

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

35. ΠΦU Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισµού – Τροφοδοσία από UPS 
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36. ΠΚΕ Ηλεκτρικός Πίνακας Κίνησης – Τροφοδοσία από Η/Ζ 

37. ΠΑ Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοµατισµού 

38. ΜΕΡ Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ΦΑΥ Φάκελος Υγιεινής & Ασφάλειας 

2.  OAE Οµάδα Άµεσης Επέµβασης 
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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δηµοπρατούµενες εργασίες αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία: 

Α. του τµήµατος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδροµος Α2) από την έξοδο του Λιµένα 

Ηγουµενίτσας (ΧΘ: 0) µέχρι τον Ανισόπεδο Κόµβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 288,6), µήκους 

περίπου 288,6 χλµ.  

Το υπόψη τµήµα (Ηγουµενίτσα – Κλειδί), για λόγους λειτουργικούς και διαχειριστικούς, 

χωρίζεται σε δύο (2) υποτµήµατα:  

Α1. Υποτµήµα της Εγνατίας Οδού από την έξοδο του Λιµένα Ηγουµενίτσας (ΧΘ: 0) 

µέχρι και τον Α/Κ 7Β Παναγιάς (ΧΘ: 120,8 - συµπεριλαµβανόµενου του Α/Κ). 

Α2. Υποτµήµα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ 7Β Παναγιάς (ΧΘ: 120,8 – µη 

συµπεριλαµβανόµενου του Α/Κ) µέχρι και τον Α/Κ 17 Κλειδίου (ΧΘ: 288,6 - 

συµπεριλαµβανόµενου του Α/Κ). 

Β. του τµήµατος σε κυκλοφορία, του Κάθετου Άξονα “Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας – Κοροµηλιά - 

Μεθοριακός Σταθµός Κρυσταλλοπηγής” (αυτοκινητόδροµος Α29 – συνολικού µήκους 

περίπου 71 χλµ.) της Εγνατίας Οδού (Αρµοδιότητα Περιφ. Υπηρεσία Γρεβενών), από τον 

Α/Κ 9Β ∆υτ. Σιάτιστας (ΧΘ: 0) µέχρι την Κοροµηλιά (ΧΘ: 50,4) [µε τη λήξη της εν 

λειτουργία σύµβασης 5101/Α01]. 

 

Το έργο βρίσκεται στις περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής & Κεντρικής 

Μακεδονίας και ειδικότερα στους νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων Γρεβενών, 

Κοζάνης, Καστοριάς και Ηµαθίας. 

 

Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αφορούν σε όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, 

καθώς και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις της οδού και των σηράγγων. 

Οι δηµοπρατούµενες εργασίες περιλαµβάνουν τα τµήµατα (Ηγουµενίτσα – Κλειδί) της 

Εγνατίας Οδού (Α2) και τα τµήµατα του Κάθετου Άξονα Α29 που έχουν αποδοθεί µέχρι 

σήµερα σε κυκλοφορία καθώς και τα τµήµατα του Α29 που θα αποδίδονται σταδιακά σε 

κυκλοφορία µέχρι το πέρας της εργολαβίας, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της ΕΟΑΕ.  

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας βάσει των εγκεκριµένων από 

το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Οδηγιών Συντήρησης και Λειτουργίας, του εγχειριδίου οπτικής 

επιθεώρησης αρµών γεφυρών, των Λειτουργικών ∆ιαδικασιών της EOAE που περιγράφονται 

στο Παράρτηµα 1, καθώς και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής ή προσθήκης νέων Οδηγιών Λειτουργίας & 

Συντήρησης και Λειτουργικών ∆ιαδικασιών, 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. 
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1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι : 

1. η τεχνική αστυνόµευση και συντήρηση οδού και σηράγγων 

2. η λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, που περιλαµβάνει : 

• τις εργασίες χειµερινής συντήρησης 

• την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών 

• τον έλεγχο της κυκλοφορίας στις σήραγγες και στα λοιπά τµήµατα της οδού 

3. οι εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού 

(αναδιαγράµµιση της οδού, κ.λ.π.) 

4. oι εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 

5. οι εργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα για λόγους απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της οδού: 

• να προβαίνει, σε ειδικές περιπτώσεις και αιτιολογηµένα, σε εργασίες και αποκατάσταση 

βλαβών που ενδέχεται να απαιτηθούν στην περιοχή του έργου, µε δικά της µέσα ή 

δίνοντας εντολή σε άλλους Αναδόχους Συντήρησης, που εργάζονται σε άλλα οδικά 

τµήµατα της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων.  

• να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεί εργασίες συντήρησης και λειτουργίας σε άλλα 

τµήµατα της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, καθώς και σε οδικά δίκτυα τα 

οποία λειτουργούν ως εναλλακτικά ή υποστηρικτικά ή γενικά δίκτυα τα οποία άµεσα ή 

έµµεσα εξυπηρετούν ή συνδέονται µε την Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες, µε 

βάση τα τιµολόγια προσφοράς της παρούσας σύµβασης. 

 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τα οδικά τµήµατα της Εγνατίας Οδού (Α2) που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της υπόψη 

εργολαβίας, είναι από την έξοδο του Λιµένα Ηγουµενίτσας (ΧΘ: 0) µέχρι και τον Α/Κ 17 

Κλειδίου (ΧΘ: 288,6), συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων, των προσβάσεων 

(είσοδοι/έξοδοι) και των τεχνικών έργων όλων των ενδιάµεσων Ανισόπεδων/Ισόπεδων 

Κόµβων (και του Α/Κ 17 Κλειδίου).  

Τα οδικά τµήµατα τoυ Κάθετου Άξονα Α29 που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της 

παρούσας εργολαβίας, είναι από τον Α/Κ 9Β ∆υτ. Σιάτιστας (ΧΘ: 0) µέχρι και τον κόµβο 

Κοροµηλιάς (ΧΘ: 50,4), συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων, των προσβάσεων 

(είσοδοι/έξοδοι) και των τεχνικών έργων όλων των ενδιάµεσων Ανισόπεδων/Ισόπεδων 

Κόµβων.    

Ως όριο ευθύνης για τη συντήρηση και λειτουργία των κλάδων των κόµβων και των 

προσβάσεων (εξόδων/εισόδων) ορίζεται η γραµµή τοµής (αφετηρίας ή τερµατισµού) του 

κλάδου/της πρόσβασης µε το διασταυρούµενο οδικό δίκτυο. 

Στο Παράρτηµα 2 της Τεχνικής Περιγραφής παρουσιάζονται τα τµήµατα της Εγνατίας Οδού  

(Α2) και του Κάθετου Άξονα Α29 που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση. 
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ. 

Η τεχνική αστυνόµευση περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για την 

επισήµανση των φθορών και βλαβών των στοιχείων της οδού και τον εντοπισµό επικείµενων 

κινδύνων για τους χρήστες. 

Η συντήρηση, εκτός των άλλων εργασιών, περιλαµβάνει και τις εργασίες στοιχειώδους 

συντήρησης που εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στα πλαίσια της απρόσκοπτης 

λειτουργίας της οδού. Η συχνότητα των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης εξαρτάται είτε 

µόνο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κυκλική, όπως π.χ. η συντήρηση πρασίνου, ο 

καθαρισµός του συστήµατος αποχέτευσης, κ.λ.π.) είτε από την κυκλοφορία της οδού σε 

συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες (µη κυκλική, όπως π.χ. η πλήρωση λάκκων, η 

αποκοµιδή και διαχείριση αποβλήτων, η συντήρηση και καθαρισµός των Μονάδων Ελέγχου 

Ρύπανσης, κ.λ.π.) είτε από τις προδιαγραφές κατασκευαστή του εξοπλισµού και τη χρήση 

αυτού (π.χ. επιθεώρηση και τακτική συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλαγή λαµπτήρων 

φωτισµού, κ.λ.π.). 

 

2.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Περιλαµβάνονται οι εργασίες τεχνικής αστυνόµευσης και συντήρησης των τµηµάτων ανοικτής 
οδοποιίας της σύµβασης.  

 

2.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ Ο∆ΟΥ 

Η τεχνική αστυνόµευση της οδού θα εκτελείται σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση», Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆3β/156/10-Ω/30-06-2003. 

Στην τεχνική αστυνόµευση µπορεί να συµµετέχει και προσωπικό της ΕΟΑΕ. 

 

Οι φθορές (βλάβες) που εντοπίζονται από την τεχνική αστυνόµευση της οδού, σύµφωνα µε 

τις παραπάνω οδηγίες, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:  

 

• Κατηγορία 1: φθορές (βλάβες) που χρήζουν άµεσης προσοχής καθώς συνεπάγονται 

άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) βλάβες Κατηγορίας 

1 στα στοιχεία – εξοπλισµό της οδού. 
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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) 
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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 

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 

 

Επιχώµατα & Ορύγµατα 
Ολίσθηση / Κατολίσθηση/ - Κατολίσθηση ορύγµατος της οδού µε 



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 12 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 

Καθίζηση 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. 

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  

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)   

Πινακίδες Οδικής Σήµανσης 
Απώλεια/καταστροφή Κάθε απώλεια/καταστροφή πινακίδας 
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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 

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). 
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Φωτεινοί Σηµατοδότες 

 

Βλάβη/ζηµιά/ 

∆υσλειτουργία φωτεινού 

σηµατοδότη  

Κατεστραµµένος ιστός, φωτεινός 

σηµατοδότης που κρέµεται, καµένοι 

λαµπτήρες ή σηµατοδότες σε αναλαµπή 

Παρεµπόδιση ορατότητας/ 

ανεπαρκής ορατότητα 

∆ένδρα/βλάστηση που εµποδίζουν την 

ορατότητα, ειδικά σε κόµβους, καµπύλες, 

προσβάσεις και πινακίδες σήµανσης  

∆ένδρα/Περιοχές πρασίνου 

∆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.) 

 

 

Γέφυρες 

(στοιχειώδης συντήρηση) 

 

Ζηµία/καταστροφή αρµού 

συστολής – διαστολής 

γεφυρών 

 

Αστοχία αγκύρωσης ελαστοµεταλλικού 

αρµού  

(χαρακτηριστική παραγωγή µεταλλικού ήχου 

και αισθητή κατακόρυφη µετακίνηση περί 

την αρχική θέση τοποθέτησής του κατά τη 

διέλευση βαρέων οχηµάτων) 

 

Αστοχία έδρασης ελαστοµεταλλικού 

αρµού 

(Ανοµοιόµορφη βύθιση του τεµαχίου αρµού 

ως προς τα ακέραια γειτονικά τεµάχιά του) 

 

Αστοχία σώµατος ελαστοµεταλλικού 

αρµού. 

(θραύση και απώλεια µεταλλικών στοιχείων 

ενίσχυσης του ελαστοµεταλλικού τεµαχίου 

αρµού µε έντονη 

παραµόρφωση/αναδίπλωση προς τα κάτω). 

 

Αστοχία µεταβατικών λωρίδων εισόδου – 

εξόδου αρµού. 
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(θραύση και απώλεια του υλικού πλήρωσης 

των µεταβατικών λωρίδων µεταξύ 

ασφαλτικού και σώµατος αρµού, µε 

σχηµατισµό επικίνδυνης λακκούβας ή/και 

αιχµηρές ράβδους οπλισµού που εξέχουν. 

 

Αστοχία προσωρινής επισκευής µε 

έγχυτο αρµό ασφαλτικής µαστίχες 

Απώλεια σηµαντικού τµήµατος του υλικού 

του ασφαλτοδέµατος µε σχηµατισµό 

επικίνδυνης λακούβας ή/και  σχηµατισµός 

µεγάλου εύρους ρωγµής (> 5cm) ή/και 

έντονη παραµόρφωση/ υποχώρηση του 

σώµατος πλήρωσης µε σχηµατισµό 

επικίνδυνης ασυνέχειας στην επιφάνεια 

ολίσθησης. 

 

Παραµόρφωση οδοντωτού αρµού 

Έντονη προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

στροφή ή/και  παραµόρφωση των 

µεταλλικών οδόντων των οδοντωτών αρµών 

που θέτουν σε κίνδυνο τα ελαστικά και την 

ασφάλεια των διερχόµενων οχηµάτων. 

 

Αστοχία προσωρινής επισκευής µε 

σφράγιση ψυχρής ασφάλτου 

Απώλεια σηµαντικού τµήµατος του υλικού 

σφραγισης µε σχηµατισµό επικίνδυνης 

λακούβας ή/και  σχηµατισµός µεγάλου 

εύρους ρωγµής (> 5cm) ή/και έντονη 

παραµόρφωση/ υποχώρηση του σώµατος 

πλήρωσης µε σχηµατισµό επικίνδυνης 

ασυνέχειας στην επιφάνεια ολίσθησης. 

 

Αστοχία σφηνωτού ελαστοµερούς αρµού. 

Αστοχία/αποδιοργάνωση /έντονη 

παραµόρφωση/στροφή  των µεταλλικών 

οδηγών του ελαστοµερούς υλικού 

πλήρωσης. 
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Αστοχία αρµού µεγάλου έυρους (ΤΜ της 

ALGA ή ανάλογος) µε µεταλλική πλάκα 

γεφύρωσης διακένου και φυσούνα (ες) 

προσαρµογής. 

Αστοχία φυσούνας (ων) και υποχώρηση/ 

αποδιοργάνωσή τους. 

Αστοχία αγκύρωσης µεταλλικής πλάκας 

γεφύρωσης διακένου και µετακίνησή 

της/παράσυρσή από διερχόµενα οχήµατα. 

Γέφυρες 

(στοιχειώδης συντήρηση) 

Ζηµία/καταστροφή 

στηθαίων ασφαλείας 

γεφυρών 

Αδυναµία ολίσθησης και παραµόρφωση 

των οριζόντιων κοιλοδοκών στηθαίων 

ασφαλείας λόγω θερµοκρασιακής 

συστολής - διαστολής 

Ένδειξη πλευρικής παραµόρφωσης των 

οριζόντιων κοιλοδοκών 

 

Αδυναµία ολίσθησης στις θέσεις µάτισης 

των οριζόντιων κοιλοδοκών λόγω 

θερµοκρασιακής συστολής – διαστολής 

Ένδειξη πλευρικής ή/και κατακόρυφης 

παραµόρφωσης των οριζόντιων κοιλοδοκών, 

παραµόρφωση ορθοστατων/ εξόλκευση 

βάσης ορθοστατών/ρηγµάτωση 

πεζοδροµίων 

 

Γέφυρες 

(στοιχειώδης συντήρηση) 

Ζηµία/καταστροφή 

αποχέτευσης 

καταστρώµατος γεφυρών 

Πλήρωση µε φερτά ιδιαίτερα των πλευρικών 

(εσωτερικών στο πεζοδρόµιο της γέφυρας) 

φρεατίων (µε ή χωρίς εσχάρα προστασίας).  

 

Ανάπτυξη βλάστησης σε πληρωµένα µε 

φερτά φρεάτια καταστρώµατος και 

πεζοδροµίων γεφυρών. 

 

∆ιαρροή εσωτερικά του πεζοδροµίου 

φρεατίων και συλλεκτήριων αγωγών 

Άνω/Κάτω ∆ιαβάσεων προς την κάθετη οδό 

µε κίνδυνο το χειµώνα πτώσης πάγου στα 



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 17 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

Στοιχείο - Εξοπλισµός Βλάβη Ορισµός 

διερχόµενα οχήµατα.  

 

Κατά τη διάρκεια µεγάλης διάρκειας 

βροχόπτωσης, κάλυψη µε όµβρια της Λ.Ε.Α.  

Γέφυρες 

(στοιχειώδης συντήρηση) 

Ζηµία/καταστροφή 

πεζοδροµίων γεφυρών 

Μεγάλου βάθους εκτίναξη σκυροδέµατος 

πεζοδροµίων γεφυρών (>5cm) 

ιδιαίτερα στην περιοχή αγκύρωσης των 

στηθαίων ασφαλείας. 

Γέφυρες 

(στοιχειώδης συντήρηση) 

Ζηµία/καταστροφή 

οδοστρώµατος γεφυρών 

Μεγάλου βάθους (>4cm) και έκτασης (> 

1m2) λακκούβες οδοστρώµατος (>5% της 

επιφάνειας καταστρώµατος) της γέφυρας, 

πιθανή ένδειξη κακής συνάφειας 

ασφαλτικών στρώσεων ή ασφαλτικών 

στρώσεων µε στεγανωτική µεµβράνη. 

 

• Κατηγορία 2: όλες οι λοιπές φθορές (βλάβες) που δεν προκαλούν άµεσο κίνδυνο για τους 

χρήστες του αυτοκινητόδροµου. 

 

Ως προς την αρµοδιότητα ελέγχου και συντήρησης/επισκευής ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

Στοιχεία/εξοπλισµός (περιφράξεις, πινακίδες κ.λπ.) της οδού που εκτείνονται πέρα από τη 

γραµµή τοµής των κλάδων (εξόδου/εισόδου) των κόµβων και των προσβάσεων 

(εξόδων/εισόδων) µε το τοπικό (εθνικό, επαρχιακό κ.λπ.) διασυνδεόµενο οδικό δίκτυο, 

ανήκουν στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) της υπόψη εργολαβίας, σε 

µήκος αντίστοιχο µε αυτό της λωρίδας επιβράδυνσης (για κλάδους/προσβάσεις εξόδου) ή 

επιτάχυνσης (για κλάδους/προσβάσεις εισόδου) επί του διασυνδεόµενου τοπικού οδικού 

δικτύου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης λωρίδας επιβράδυνσης ή επιτάχυνσης το µήκος 

αρµοδιότητας ορίζεται στα 50µ. πέρα από τη γραµµή τοµής. 

Πινακίδες σήµανσης (συµβατικές ή ηλεκτρονικές) που εξυπηρετούν ή/και αναφέρονται στο 

οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόµων/καθέτων αξόνων και είναι τοποθετηµένες πέρα από τη 

γραµµή τοµής των κλάδων των Α/Κ και των προσβάσεων µε το διασυνδεόµενο οδικό δίκτυο, 

ανήκουν στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) της υπόψη εργολαβίας. 

Ιστοί οδοφωτισµού, µε τα αντίστοιχα κανάλια όδευσης καλωδίων και φρεάτια καλωδίων, που 

εκτείνονται πέρα από τη γραµµή τοµής των κλάδων των κόµβων και των προσβάσεων µε το 

διασυνδεόµενο οδικό δίκτυο, ανήκουν στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) 

της υπόψη εργολαβίας εφόσον ο ηλεκτρικός πίνακας (πίλλαρ) οδοφωτισµού που τους 

τροφοδοτεί, τροφοδοτεί ένα τουλάχιστον επιπλέον κύκλωµα ιστών οδοφωτισµού εντός των 

παραπάνω ορίων κλάδων και προσβάσεων. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η θέση 

εγκατάστασης του πίλλαρ είναι εντός ή εκτός αυτών των ορίων. 
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Υδραυλικά έργα που έχουν κατασκευαστεί από την ΕΟΑΕ για την προστασία των 

αυτοκινητοδρόµων/καθέτων αξόνων και του λοιπού οδικού δικτύου (και εκτός της 

περίφραξης της οδού), ανήκουν (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) στο αντικείµενο της 

υπόψη εργολαβίας.  

Τάφροι/Ρέµατα/Κοίτες ποταµών ανήκουν στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή 

κ.λπ.) της υπόψη εργολαβίας, σε απόσταση 50µ. (ανάντη και κατάντη) των τεχνικών 

επεµβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της κατασκευής της οδού. 

Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για την αποφυγή της ρύπανσης 

των υδάτινων ρεµάτων και άλλων ευαίσθητων περιοχών, κατά µήκος της χάραξης της οδού, 

ανήκουν (συντήρηση, επισκευή, έλεγχος και καθαρισµός τους, καθώς και η διαχείριση των 

αποβλήτων τους) στο αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας. 

 

Η τεχνική αστυνόµευση θα διενεργείται για τον εντοπισµό φθορών Κατηγορίας 1, αλλά και 

φθορών Κατηγορίας 2. Όπου υπάρχουν τέτοιες φθορές, πρέπει, εάν είναι πρακτικά εφικτό, 

να αποκαθίστανται, να αποµακρύνεται ο κίνδυνος ή να προβλέπονται άλλα µέτρα 

προστασίας από το προσωπικό που διενεργεί την επιθεώρηση.  

Η τεχνική αστυνόµευση θα πραγµατοποιείται από δύο τεχνικούς, που θα κινούνται µε ένα 

όχηµα µε µικρή ταχύτητα. Όπου το απαιτούν οι περιστάσεις οι διενεργούντες την τεχνική 

αστυνόµευση θα κινούνται πεζή. Η τεχνική αστυνόµευση δεν πρέπει να διενεργείται σε 

περιόδους κυκλοφοριακής αιχµής, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της 

κυκλοφορίας. 

Η τεχνική αστυνόµευση της οδού θα πραγµατοποιείται καθηµερινά χωρίς να εξαιρούνται τα 

Σαββατοκύριακα και οι επίσηµες αργίες. 

Την πρώτη εργάσιµη κάθε µήνα θα καταρτίζεται αναλυτικό µηνιαίο πρόγραµµα τεχνικής 

αστυνόµευσης το οποίο και θα αποστέλλεται για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της τεχνικής αστυνόµευσης θα συµπληρώνονται από το 

προσωπικό του Αναδόχου όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως περιγράφεται στη λειτουργική 

διαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 της ΕΟΑΕ (Παράρτηµα 1). Τα δεδοµένα της τεχνικής 

αστυνόµευσης θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης συντήρησης οδού 

(RMMS) της ΕΟΑΕ. 

Η Τεχνική Αστυνόµευση της οδού θα εκτελείται από τις Οµάδες Άµεσης Επέµβασης (ΟΑΕ)  

στον τοµέα ευθύνης τους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.5. 

Για την καλύτερη διαχείριση και πιστοποίηση των δεδοµένων της Τεχνικής Αστυνόµευσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, µετά από εντολή της ΕΟΑΕ, να θέσει (εντός ένα (1) µήνα) σε 

εφαρµογή σύστηµα Γεω-Αναφερόµενης Βίντεο-Καταγραφής και Αποθήκευσης 

∆εδοµένων στο “Σύννεφο” , σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του σχετικού άρθρου του 

τιµολογίου µελέτης. Η παρεχόµενη υπηρεσία του υπόψη συστήµατος, αφορά τη βίντεο-

καταγραφή, από τα οχήµατα των ΟΑΕ (η/και άλλα οχήµατα ή πεζή), των εβδοµαδιαίων 

επιθεωρήσεων ασφαλείας και των ετήσιων λεπτοµερών επιθεωρήσεων καθώς και κατά 

περίπτωση τυχόν άλλων δραστηριοτήτων (εντοπισµό βλάβης και πιστοποίηση 

αποκατάστασης, εργασίες αποχιονισµού κ.λπ.).  Τα δεδοµένα της βίντεο-καταγραφής (µε 
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αυτόµατα προσδιορισµένες θέσεις) θα τηρούνται και θα διανέµονται µέσω τεχνολογίας 

“σύννεφου” (cloud hosted and sharing) και η χρήση τους θα γίνεται µέσω ιστοσελίδας, όπου 

παράλληλα θα προβάλλονται και χαρτογραφηµένα. Οι χρήστες (άδειες χρήσης) θα 

καθοριστούν από τις περιφερειακές Υπηρεσίες, ενώ µία άδεια τουλάχιστον, θα διατεθεί στη 

∆/νση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου & Παραχωρήσεων.    

 

2.1.1.1 Μητρώο Οδού RMMS 

Για την τήρηση ιστορικού βλαβών στα στοιχεία/εξοπλισµό των οδών, ο Ανάδοχος, µετά από 

εντολή της ΕΟΑΕ, υποχρεούται να προβεί σε εργασίες καταγραφής/βιντεοσκόπησης, 

επεξεργασίας και καταχώρησης δεδοµένων των στοιχείων/εξοπλισµού τµηµάτων της 

Εγνατίας Οδού και του Κάθετου Άξονα Α29 για το µητρώο οδού RMMS, σύµφωνα µε το 

σχετικό αντικείµενο εργασιών του Παραρτήµατος 13 και του σχετικού άρθρου του τιµολογίου 

µελέτης. 

 

2.1.1.2 Προµήθεια Συστήµατος Βιντεοσκόπησης (Video Recording KIT) 

Για την υποστήριξη των εργασιών τεχνικής αστυνόµευσης και καταγραφής των 

στοιχείων/εξοπλισµού του µητρώου οδού RMMS, ο Ανάδοχος θα προβεί, ύστερα από εντολή 

της ΕΟΑΕ, στην προµήθεια κατάλληλου συστήµατος βιντεοσκόπησης  (Video Recording 

KIT), σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του σχετικού άρθρου του τιµολογίου µελέτης. Το 

σύστηµα θα τεθεί σε χρήση µε τη συµµετοχή και τις οδηγίες της ∆/νσης Λειτουργίας & 

Συντήρησης ∆ικτύου & Παραχωρήσεων. 

Μετά τη περαίωση της σύµβασης το Σύστηµα Βιντεοσκόπησης θα παραδοθεί από τον 

Ανάδοχο στην ΕΟΑΕ σε άρτια κατάσταση. 

 

2.1.1.3 Λεπτοµερείς Eπιθεωρήσεις Οδού 

Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις διεξάγονται κατόπιν ειδικής εντολής της ΕΟΑΕ για 

συγκεκριµένες κατηγορίες στοιχείων του αυτοκινητόδροµου προς εντοπισµό φθορών κυρίως 

Κατηγορίας 2, οι οποίες αποκαθίστανται ύστερα από προγραµµατισµό εργασιών 

στοιχειώδους συντήρησης. 

Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις διενεργούνται από δύο τεχνικούς οι οποίοι κινούνται πεζή. Ο 

έλεγχος θα διεκπεραιώνεται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρακώλυση της κυκλοφορίας, 

να διασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση για την πραγµατοποίηση της επιθεώρησης και να 

παρέχεται η απαιτούµενη ασφάλεια του προσωπικού που τις διενεργεί, τηρώντας πάντα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργεια των λεπτοµερών επιθεωρήσεων για κάθε στοιχείο του 

αυτοκινητόδροµου παρατίθενται στις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: 

Στοιχειώδης Συντήρηση, Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003». 

Όλες οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις της οδού (ανά οδικό άξονα (Α2 και Α29) και Περιφ. 

Υπηρεσία), στα πλαίσια του παρόντος έργου δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α Λεπτοµερείς Επιθεωρήσεις Οδού - Κατηγορίες Εκτέλεση στο παρόν έργο 

1.  Οδοστρώµατα NAI 

2.  Νησίδες, Κρασπεδόρειθρα και Πεζοδρόµια NAI 

3.  Αποχέτευση * ΝΑΙ 

4.  Εξοπλισµός ασφάλειας: Περίφραξη, Στηθαία ασφαλείας ΝΑΙ 

5.  Επιχώµατα, Ορύγµατα ΝΑΙ 

6.  Περιοχές πρασίνου ΟΧΙ 

7.  ∆έντρα ΟΧΙ 

8.  Οριζόντια σήµανση ΝΑΙ 

9.  Κατακόρυφη σήµανση ΝΑΙ 

10.  Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδού NAI 

11.  Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης NAI 
 

* Η λεπτοµερής επιθεώρηση των συστηµάτων αποχέτευσης θα πραγµατοποιείται 

(ολοκληρώνεται) την Άνοιξη κάθε έτους και οι τυχόν απαραίτητες εργασίες 

συντήρησης θα πραγµατοποιούνται (ολοκληρώνονται) µέχρι το τέλος Καλοκαιριού 

κάθε έτους. 

 

Η ακριβής ηµεροµηνία για τη διενέργεια των λεπτοµερών επιθεωρήσεων (µία (1) 

επιθεώρηση (τεµάχιο) ανά έτος, περιλαµβάνει όλες τις κατηγορίες του πίνακα, αλλά µπορεί 

να διεξαχθεί σε διαφορετικές περιόδους ανά κατηγορία π.χ. 1ος µήνας: αποχέτευση, 2ος 

µήνας: σήµανση κ.λπ. και σε όλο το µήκος (ή/και τµηµατικά) των αξόνων) στα παραπάνω 

στοιχεία της οδού θα καθοριστεί από την ΕΟΑΕ. Μετά το πέρας της λεπτοµερής 

επιθεώρησης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην ΕΟΑΕ, εντός 15 ηµερών, λεπτοµερή αναφορά 

των αποτελεσµάτων (ανά κατηγορία) της επιθεώρησης των στοιχείων της οδού. 

Ως προς την επιθεώρηση και έλεγχο των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης θα πραγµατοποιείται 

ανά εξάµηνο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 14 της παρούσας (Πίνακας ΙΙΙ – 

Λεπτοµερής Επιθεώρηση ΜΕΡ). 

 

2.1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΟΥ 

Οι φθορές (βλάβες) που εντοπίζονται από την τεχνική αστυνόµευση της οδού, εντάσσονται 

σε δύο κατηγορίες, τις φθορές Κατηγορίας 1 και τις φθορές Κατηγορίας 2, όπως αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.1.1 και περιγράφονται αναλυτικά στις «Οδηγίες Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση», Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-

Ω/30-06-2003. 

Οι φθορές Κατηγορίας 1 που εντοπίζονται κατά την τεχνική αστυνόµευση πρέπει να 

αποκαθίστανται αµέσως, εάν είναι πρακτικά εφικτό, από τους τεχνικούς που εκτελούν την 

τεχνική αστυνόµευση. 
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Αν δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάσταση των φθορών Κατηγορίας 1, 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 

συντοµότερο. Ο χρόνος εκτέλεσης των µονίµων επισκευών δεν 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 της Ε.Σ.Υ. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποστέλλει σε καθηµερινή βάση, στην αρµόδια 

περιφερειακή Υπηρεσία τα έντυπα µε τα στοιχεία ελέγχου/επιθεώρησης των οδικών 

τµηµάτων (όπως προβλέπεται και στη σχετική Λειτουργική ∆ιαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410), 

προκειµένου η ΕΟΑΕ να έχει άµεση ενηµέρωση της κατάστασης των οδών και να προβαίνει 

έγκαιρα στις αναγκαίες ενέργειες. 

 

Οι φθορές Κατηγορίας 2 που εντοπίζονται κατά την τεχνική αστυνόµευση θα αποκαθίστανται 

στα πλαίσια προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης. 

 

2.1.2.1 Εργασίες Καθαρισµού 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες καθαρισµού: 

 

Καθαρισµός επιφάνειας οδοστρωµάτων και εξοπλισµού της οδού 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες καθαρισµού: 

• της επιφανείας της οδού, των καταστρωµάτων γεφυρών, των νησίδων, πρανών και 

ερεισµάτων από πάσης φύσεως απορρίµµατα/απόβλητα, προϊόντα καταπτώσεων, 

καθώς και από νεκρά ή τραυµατισµένα ζώα, 

• των στηθαίων ασφαλείας και των οριοδεικτών µε χρήση νερού υπό πίεση και 

χειρωνακτικές µεθόδους ή µε µηχανικά µέσα (αυτοκινούµενη βούρτσα), 

• των ορατών επιφανειών σκυροδέµατος από αναγραφές, καθώς και η καθαίρεση και 

αποµάκρυνση των διαφηµιστικών πινακίδων. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης. 

 

Καθαρισµός και αποκοµιδή απορριµµάτων/αποβλήτων 

Ο Ανάδοχος, θα διαθέσει συνολικά πέντε (5) συνεργεία καθαριότητας για την αποκοµιδή 

των απορριµµάτων της Εγνατίας Οδού (Α2) και των Καθέτων Αξόνων. Ειδικότερα θα 

διατεθούν δύο (2) συνεργεία για την ΠΥ Ιωαννίνων και τρία (3) συνεργεία για την ΠΥ 
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Γρεβενών), από τα οποία το ένα (1) συνεργείο καθαριότητας αποκλειστικά για την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων του Κάθετου Άξονα Α29 και των εγκαταστάσεών του. 

 

Τα συνεργεία αυτά θα εκτελούν την αποκοµιδή απορριµµάτων στις θέσεις ερεισµάτων και 

πρανών του αυτοκινητόδροµου µε ιδιαίτερη έµφαση στους ανισόπεδους κόµβους και τους 

κλάδους αυτών, από τον περιβάλλοντα χώρο πάσης φύσεως κτιρίων της Εγνατίας οδού 

(κτίρια σηράγγων (ΚΕΣ, ΚΕΚ, Κ∆Α, ΠΚ∆Α), των Χώρων Στάθµευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ), 

των Σταθµών Αποχιονισµού & Ανεφοδιασµού άλατος (ΣΑ), τον περιβάλλοντα χώρο των 

κτιρίων των διοδίων, των χοανών διοδίων, των λωρίδων κυκλοφορίας των διοδίων, κλπ) και 

γενικά από οποιοδήποτε χώρο του αυτοκινητόδροµου και των εγκαταστάσεων αυτού 

υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ. 

Κάθε συνεργείο θα αποτελείται από δύο εργατοτεχνίτες και κατάλληλα διαµορφωµένο όχηµα, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 3, και θα εκτελούν εργασίες αποκοµιδής 

απορριµµάτων καθηµερινά (συµπεριλαµβάνονται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσηµες 

αργίες) καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

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). 

 

Καθαρισµός Χώρων Υγιεινής ΧΣΑ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό των χώρων υγιεινής (WC) που 

βρίσκονται στους Χώρους Στάθµευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) του αυτοκινητοδρόµου και των 

Καθέτων Αξόνων, διαθέτοντας επίσης τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού και αναλώσιµα.  

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού των χώρων υγιεινής των ΧΣΑ ο ανάδοχος θα 

διαθέτει για κάθε εγκατάσταση ΧΣΑ µόνιµο προσωπικό από τις 6.00πµ. έως τις 10.00µµ. 

όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας. Στον χώρο υγιεινής κάθε ΧΣΑ ο ανάδοχος θα τηρεί καρτέλα 

όπου θα αναγράφονται οι υπεύθυνοι καθαρισµού, καθώς και η υπογραφή τους.  

∆ιαχείριση απορριµµάτων/αποβλήτων 

Τα συλλεγόµενα απορρίµµατα/απόβλητα (από τον αυτοκινητόδροµο, από τον περιβάλλοντα 

χώρο πάσης φύσεως κτιρίων της οδού και γενικά από οποιοδήποτε χώρο του 

αυτοκινητόδροµου και των εγκαταστάσεων αυτού 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 παρέχουν βεβαιώσεις διαχείρισης απορριµµάτων για εταιρείες οι 

οποίες τηρούν τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000. Τέλος, θα πρέπει να παραδίδουν 

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 ενηµερώσει εκ των προτέρων την ΕΟΑΕ για 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 βάσει τις ισχύουσας νοµοθεσίας περι διαχειρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων και βάσει των αναφερόµενων στο Παράρτηµα 14 της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τριµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης 

απορριµµάτων/αποβλήµατων για το σύνολο των απορριµµάτων που διαχειρίζεται σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 15. 

 

2.1.2.2 Συντήρηση Οδοστρωµάτων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται 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). 

Σηµειώνεται ότι οι υπόψη εργασίες αφορούν τόσο τις επισκευές/αποκαταστάσεις φθορών 

στοιχειώδους συντήρησης όσο και αποκαταστάσεις µεγαλύτερης κλίµακας (π.χ. νέος 

τάπητας) που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ύστερα από εντολή της 

ΕΟΑΕ. 

 
2.1.2.3 Συντήρηση Σήµανσης και Στηθαίων Ασφαλείας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εργασίες: 

• Αποξήλωσης παλαιών ή κατεστραµµένων πλευρικών πληροφοριακών ή άλλων 

πινακίδων από στύλους, πλαίσια στήριξης ή γέφυρες σήµανσης, 
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• Αποξήλωσης µεταλλικών στύλων, πλαισίων ή γεφυρών στήριξης πινακίδων, 

οριοδεικτών, χιλιοµετρικών δεικτών συντήρησης, στηθαίων ασφαλείας, 

• Προµήθειας και τοποθέτησης πινακίδων (πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων 

κλπ.), στύλων, πλαισίων στήριξης, οριοδεικτών, χιλιοµετρικών δεικτών συντήρησης, 

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. 

 

Ειδικά για τα Στηθαία Ασφαλείας (Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων) ισχύουν  τα εξής: 

i. Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας 

Τα νέα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) που θα εγκαθίστανται από τον 

ανάδοχο προς αντικατάσταση υφιστάµενων κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας, 

για λόγους συντήρησης ή επισκευής, θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το 

εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317-5. Τα νέα ΣΑΟ θα έχουν τα κατάλληλα 

λειτουργικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική και η 

αισθητική συµβατότητα µε τα υφιστάµενα στηθαία.  

Σύµφωνα µε τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) για Συστήµατα 

Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), οι οποίες εγκρίθηκαν µε την  ∆ΜΕΟ/ο/612/16-

02-2011 (Φ.Ε.Κ. 702 Β'/29-04-2011) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, «γενικά 

η συντήρηση των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές που τοποθετήθηκαν, µε την προϋπόθεση ότι τα υπάρχοντα 

συστήµατα φέρουν σήµα CE». 

Επιπλέον, όσον αφορά την αντικατάσταση των υφιστάµενων στηθαίων, επισηµαίνεται 

η ισχύς των διατάξεων της εγκυκλίου 17/2011 (∆ΜΕΟ/ο/3112/25.7.2011) της ΓΓ∆Ε 

του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε την οποία: 

• «στην περίπτωση αντικατάστασης παλιών στηθαίων ασφαλείας λόγω φθοράς 

συνεπεία πρόσκρουσης/ατυχήµατος µπορεί κατ’ εξαίρεση να χρησιµοποιηθούν 

στηθαία ασφαλείας του ιδίου τύπου, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άµεσης 

προµήθειας στηθαίων ασφαλείας κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και ΕΝ 1317. Σε περιπτώσεις 

ανακατασκευής/βελτίωσης υφισταµένων οδών θα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη 

για την επιλογή του ΣΑΟ το διαθέσιµο λειτουργικό πλάτος» (παράγραφος 7, 

σηµείο «νέα έργα υπό δηµοπράτηση»). 

• «τα µη πιστοποιηµένα συστήµατα αναχαίτισης που έχουν τοποθετηθεί στις 

υφιστάµενες οδούς θα πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά, αφού ιεραρχηθούν 

προσεκτικά οι προτεραιότητες λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικοοικονοµικά 

δεδοµένα και τα συµπεράσµατα των σχετικών περιοδικών ελέγχων οδικής 

ασφάλειας (safety audit)» (παράγραφος 7, σηµείο «κατασκευασµένα έργα»). 
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Βάσει των παραπάνω, η ΕΟΑΕ διατηρεί τη δυνατότητα να δίνει εντολές στον ανάδοχο 

για την αντικατάσταση υφιστάµενων στηθαίων ασφαλείας που δεν έχουν υποστεί 

φθορές από πρόσκρουση, για λόγους αναβάθµισης της οδικής ασφάλειας. 

Όσον αφορά τα ειδικά θέµατα κατά την αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας για 

λόγους συντήρησης ή επισκευής, όπως το µήκος τοποθέτησης των νέων ΣΑΟ σε 

σχέση µε το µήκος φθοράς των υφιστάµενων στηθαίων, τις συναρµογές µεταξύ νέων 

και υφιστάµενων στηθαίων, την αντικατάσταση Στηθαίων Τεχνικών Έργων, την 

αντικατάσταση στηθαίων αφαιρετού τύπου ΜΣΟ-7 κτλ., ο Ανάδοχος θα λαµβάνει 

γενικές ή κατά περίπτωση Οδηγίες από την ΕΟΑΕ. 

 

ii. Εκπόνηση µελέτης ασφάλισης 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει, µε την έναρξη της σύµβασης και εντός προθεσµίας 90 

ηµερολογιακών ηµερών, µελέτη ασφάλισης του οδικού τµήµατος αρµοδιότητάς του, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

• Η µελέτη θα εξετάζει τις απαιτήσεις των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ στην εξωτερική οριογραµµή 

του οδοστρώµατος (σε θέσεις µε ή χωρίς υφιστάµενα στηθαία) των 

αυτοκινητόδροµων, στις πλευρικές διαχωριστικές νησίδες (π.χ. κλάδοι κόµβων), 

στην κεντρική νησίδα των αυτοκινητόδροµων εφόσον τα υφιστάµενα στηθαία 

είναι µεταλλικού τύπου, στα Τεχνικά Έργα καθώς και στα λοιπά πλευρικά 

στηθαία του οδικού δικτύου αρµοδιότητάς του αναδόχου. Στη µελέτη δε θα 

περιλαµβάνονται τα τµήµατα κεντρικής νησίδας µε υφιστάµενο στηθαίο 

σκυροδέµατος τύπου New Jersey.  

• Στη µελέτη θα προσδιορίζεται, για κάθε οδικό τµήµα, η απαιτούµενη κατηγορία 

επίδοσης των ΣΑΟ, το απαιτούµενο λειτουργικό πλάτος βάσει των τοπικών 

συνθηκών και το µήκος εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Επίσης 

θα καταγράφονται τα υφιστάµενα στηθαία ασφαλείας που βρίσκονται στις ίδιες 

θέσεις. Η µελέτη θα περιλαµβάνει την αιτιολόγηση της επιλογής του ΣΑΟ για 

κάθε θέση, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, και θα συνοδεύεται µόνο από απλό 

γραµµικό σχέδιο της οδού όπου θα απεικονίζονται τα µήκη των ΣΑΟ βάσει της 

ενιαίας χιλιοµέτρησης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων. 

• Η µελέτη θα εκπονηθεί µε επιτόπια αξιολόγηση των τοπικών συνθηκών (π.χ. 

γεωµετρία οδού, κλίση πρανών ορυγµάτων, κλίση και ύψος επιχωµάτων,  

δέντρα, ιστοί, πινακίδες, οχετοί, ρέµατα, παράπλευρες οδοί και εγκαταστάσεις 

κτλ.). Η ΕΟΑΕ θα χορηγήσει τα στοιχεία των κυκλοφοριακών παραµέτρων 

(ΕΜΗΚ, ποσοστό βαρέων οχηµάτων, στατιστικά στοιχεία εκτροπών) που 

απαιτούνται για την επιλογή της ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης σύµφωνα µε 

τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

Βασικός στόχος της µελέτης πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση 

διαφορετικών ΣΑΟ κατά µήκος της οδού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση 

των ΣΑΟ, να διατηρείται η οµοιοµορφία τους και να απαιτούνται οι λιγότερες δυνατές 

συναρµογές µεταξύ τους. 
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Σκοπός της µελέτης δεν είναι η αντικατάσταση όλων των υφιστάµενων στηθαίων 

ασφαλείας αλλά η αποτύπωση των στηθαίων που θα απαιτούνταν σύµφωνα µε τις 

νέες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης θα αποφασίζεται κατά 

περίπτωση από την ΕΟΑΕ, η πλέον ενδεδειγµένη αντιµετώπιση τόσο για τυχόν 

αναβάθµιση υφιστάµενων στηθαίων ασφαλείας όσο και για την αντικατάσταση 

κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας εξαιτίας συµβάντων πρόσκρουσης οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει την παραπάνω Μελέτη σύµφωνα µε την παρ. 6.3 

του άρθρου 6 της Ε.Σ.Υ. 

 

2.1.2.4 Αποχέτευση 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εργασίες: 

• αντικατάστασης σχαρών πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους που έχουν 

απολεσθεί ή καταστραφεί από ατυχήµατα επί της οδού, 

• αντικατάστασης προκατασκευασµένων σωλήνων των φρεατίων από άοπλο 

σκυρόδεµα που έχουν καταστραφεί από ατυχήµατα επί της οδού, 

• καθαρισµού των φρεατίων, τάφρων, ρείθρων, σωληνωτών ή οποιουδήποτε άλλου 

τύπου οχετών, από ιζήµατα και φερτές ξένες ύλες οποιασδήποτε σύστασης, 

• καθαρισµός σχαρών και εκκένωση µονάδων ελέγχου ρύπανσης και κάθε είδους  

λυµατοδεξαµενών σε εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδροµου. 

 

2.1.2.5 Σκυρόδεµα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες που αφορούν: 

• στην κατασκευή µανδυών ενίσχυσης, από εκτοξευόµενο ή  χυτό επί τόπου 

σκυρόδεµα, δοµικών ατοιχείων γεφυρών ή σηράγγων από οπλισµένο ή 

προεντεταµένο σκυρόδεµα.  

• Στην ανακατασκευή πεζοδροµίων γεφυρών και σηράγγων. 

• στη διάστρωση σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση δαπέδου στους χώρους 

αποθήκευσης άλατος για τις ανάγκες αποχιονισµού. 

• στη διαµόρφωση  βάσης έδρασης από οπλισµένο σκυρόδεµα ικριωµάτων βαρέος 

τύπου για την αντικατάσταση εφεδράνων, την υποστήριξη ξυλότυπων 

ανακατασκευής/ενίσχυσης δοµικών στοιχείων 

• στην κατασκευή κρασπεδορείθρων, τάφρων αποχέτευσης, βαθµιδωτών ρείθρων  

αποχέτευσης οδού κλπ.  

 

2.1.2.6 Επιχώµατα - Ορύγµατα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης αστοχιών ορυγµάτων-

επιχωµάτων καθώς και εργασίες σταθεροποίησης πρανών, όπου κριθεί απαραίτητο, για την 
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προστασία από αποσάθρωση και πιθανή αστοχία ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και 

λειτουργικότητα της οδού. 

Οι εργασίες αυτές αναφέρονται σε άρσεις υλικών καταπτώσεων, κατασκευές µικρών 

αντιβάρων, επενδύσεις πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο ή και ελεύθερο πλέγµα, κατασκευή 

εύκαµπτων µεταλλικών σωµάτων συγκράτησης καταπτώσεων ή φραχτών ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων, αγκυρώσεις και ηλώσεις βραχωδών πρανών κτλ. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επίσης εργασίες συµπλήρωσης ερεισµάτων καθώς 

και εργασίες συντήρησης των ερεισµάτων και των πρανών επιχωµάτων. 

Τέλος περιλαµβάνονται και οι εργασίες µερικής ανακατασκευής/ προσθήκης µεταβατικών 

επιχωµάτων γεφυρών. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να ειδοποιεί την ΕΟΑΕ για οποιαδήποτε σηµεία εµφάνισης 

αστοχίας, η οποία θα προχωρεί σε αξιολόγηση και διαχείριση των τυχόν απαιτούµενων 

διορθωτικών µέτρων και θα δίνει εντολή για την εκτέλεσή τους. 

 

2.1.2.7 Χώροι Πρασίνου 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εργασίες καθαρισµού των νησίδων, 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 της Εγνατίας 

οδού και του Κάθετου Άξονα Α29 (κτίρια σηράγγων (ΚΕΣ, ΚΕΚ), των Χώρων Στάθµευσης και 

Αναψυχής (ΧΣΑ), των Σταθµών Ανεφοδιασµού άλατος (ΣΑ), των διοδίων κλπ) και γενικά 

από οποιοδήποτε χώρο του αυτοκινητόδροµου και των εγκαταστάσεων αυτού υποδειχθεί 

από την ΕΟΑΕ. Επίσης περιλαµβάνονται οι χώροι της Πράσινης Γέφυρας, όπως 

περιγράφεται στην παρ. 4.5. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο κατάλληλο µηχάνηµα καταστροφής 

ζιζανίων (χορτοκοπτικό), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται στην 

παράγραφο Α.1.4 στο Παράρτηµα 3. 

Η διάθεση και διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία περι διαχείρισης αποβλήτων και σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην 

παράγραφο 2.1.2.1. της παρούσας. 

 

2.1.2.8 Εργασίες συντήρησης έκτακτης ανάγκης 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πληµµύρες, ατυχήµατα µε επικίνδυνα φορτία, κλπ) όπου 

παρατηρούνται ζηµιές στον αυτοκινητόδροµο (Α2 και Α29), 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 
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εργασιών συντήρησης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών θα αποφασίζεται από την 

ΕΟΑΕ. 

Σε περίπτωση που κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου 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 στο Παράρτηµα 14. 

 

2.1.2.9 Συντήρηση τεχνικών έργων 

Η συντήρηση των τεχνικών του αυτοκινητόδροµου αφορά στις εργασίες επισκευής και 

αποκατάστασης µικρής έκτασης φθορών που προβλέπεται να εκδηλωθούν σε στοιχεία των 

γεφυρών επί της οδού, όπως είναι οι αρµοί συστολοδιαστολής, τα πεζοδρόµια του 

καταστρώµατος, τα φρεάτια αποχέτευσης, το οδόστρωµα και τα µεταλλικά στηθαία 

ασφαλείας των γεφυρών και δεν σχετίζεται µε εργασίες βαρειάς συντήρησης και εκτεταµένης 

µορφής επισκευών των τεχνικών. Ως τεχνικά του αυτοκινητόδροµου νοούνται τα παρακάτω: 

• Γέφυρες, 

• Άνω και Κάτω ∆ιαβάσεις, 

• Οχετοί, 

• Τοίχοι Αντιστήριξης, 

• Τοίχοι Συγκράτησης Καταπτώσεων, 

• Γέφυρες Σήµανσης. 

Οι υποδοµές των Άνω και Κάτω ∆ιαβάσεων/Γεφυρών (τεχνικά έργα, φορείς και αρµοί 

γεφυρών κτλ.) ανήκουν στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) της υπόψη 

εργολαβίας. Σε αυτά περιλαµβάνονται οι θεµελιώσεις ακροβάθρων και µεσοβάθρων, οι 

πτερυγότοιχοι αντιστήριξης µεταβατικών επιχωµάτων, τα βάθρα και τα ακρόβαθρα, τα 

εφέδρανα του φορέα, ο φορέας, τα πεζοδρόµια, η στεγάνωση του καταστρώµατος και οι 

αρµοί συστολοδιαστολής. 

Άνω και Κάτω ∆ιαβάσεις/Γέφυρες που αποτελούν τµήµατα κλάδων Α/Κ, ανήκουν εξ' 

ολοκλήρου στο αντικείµενο (έλεγχος, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) της υπόψη εργολαβίας. 

Η στοιχειώδης συντήρηση των τεχνικών θα πρέπει να γίνεται µε σκοπό τη διατήρησή τους 

στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση. Οι εργασίες στοιχειώδους συντήρησης των τεχνικών 

περιγράφονται αναλυτικά στις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: 

Στοιχειώδης Συντήρηση», Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003 και στα 

εγχειρίδια Οπτικής Επιθεώρησης Γεφυρών, Αξιολόγησης ∆οµικής και Λειτουργικής 

Κατάστασης Γεφυρών και Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης και Συντήρησης Αρµών 

Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Στα πλαίσια της τεχνικής αστυνόµευσης της οδού θα πρέπει να γίνεται στοιχειώδης οπτικός 

έλεγχος των στοιχείων των τεχνικών που είναι ορατά από την Εγνατία Οδό για τον εντοπισµό 

φθορών που ενέχουν άµεσο κίνδυνο για τα διερχόµενα οχήµατα (αρµοί συστολής-διαστολής 

γεφυρών, καθίζηση µεταβατικών επιχωµάτων) ή επηρεάζουν την ασφάλεια και την 
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λειτουργία των τεχνικών (προσκρούσεις οχηµάτων, βουλωµένα φρεάτια, φθορά 

πεζοδροµίων, πλήρωση οχετών µε φερτά, ρωγµές - υγρασία σηράγγων, πλήρωση 

βραχοπαγίδων κ.α.) και οι οποίες θα καταγράφονται στα σχετικά έντυπα φθορών της 

τεχνικής αστυνόµευσης (περιπολία ασφαλείας και επιθεώρηση ασφαλείας). Η συχνότητα των 

οπτικών ελέγχων, τα σηµεία που χρήζουν τακτικό έλεγχο δίνονται στο ακόλουθο πίνακα.  

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΓΕΦΥΡΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Στοιχείο Γέφυρας Συχνότητα 
Επιθεώρησης 

Θέσεις επιθεώρησης Είδη Φθοράς Άµεση Ενέργεια 

Φθορά µεταβατικών 
λωρίδων αρµού 

* 

Φθορά ελαστοµερούς 
επιφάνειας αρµού 

* 

Φθορά/ απώλεια 
αγκύρωσης αρµού 

* 

Αρµοί 1φορά/µήνα Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Αρµών 

Απώλεια τεµαχίου αρµού Κλείσιµο 
λωρίδας/προσωρινή 

κάλυψητεµαχίου 

Πριν και µετά την γέφυρα - Τροχαυλάκωση 
οδοστρώµατος 

1φορά/2 χρόνια Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών Παντού - 

∆ιαµήκεις ρωγµές Ρωγµές οδοστρώµατος 
γεφυρών 

1 φορά/2χρόνια Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών Εγκάρσιες ρωγµές 

 
- 

Επιφανειακή Αποφλοίωση 
σκυροδέµατος 

Εκτίναξη σκυροδέµατος 

Πεζοδρόµια 1 φορά/2χρόνια Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών 

Αστοχία αγκύρωσης 
στηθαίων 

 
- 

Βούλωµα φρεατίων λόγω 
πλήρωσης µε φερτά/ 

απορρίµµατα 

Φρεάτια αποχέτευσης 
καταστρώµατος 

Μετά από µεγάλη 
βροχόπτωση 1 
φορά/ χρόνο 

Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών 

Αστοχία στεγάνωσης 
φρεατίων 

 
- 

Απώλεια διατοµής 
σκυροδέµατος 

Έκθεση ράβδων οπλισµού 

Προσκρούσεις 
κάτω παρειάς γεφυρών/ 

τελικής επένδυσης 
σηράγγων 

1 φορά/χρόνο Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών 

Θραύση ράβδων 
οπλισµού 

 
- 

Φθορά βαφής 

Επιφανειακή Αποφλοίωση 
σκυροδέµατος 

Ίχνη οξείδωσης οπλισµού 

Ακρόβαθρα/ 
Μεσόβαθρα Άνω 

∆ιαβάσεων 

1φορά/3χρόνια Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών 

Εκτίναξη σκυροδέµατος 

 
- 

Συλλεκτήριοι αγωγοί 
Άνω 

∆ιαβάσεων 

Μετά από µεγάλη 
βροχόπτωση ή 
1 φορά/ χρόνο 

Εγχειρίδιο Οπτικής 
Επιθεώρησης Γεφυρών 

Οξείδωση/βλάβη σωλήνα 
∆ιαρροή σωλήνα 

 
- 

Τελική επένδυση 
σηράγγων 

1 φορά/χρόνο Επιφάνεια 
σκυροδέµατος τελικής 
επένδυσης σήραγγας 

Ρωγµές 
εγκάρσιες/διαµήκεις. 
Περιοχές υγρασίας, 

διαρροής υπόγειων νερών. 
Εκτινάξεις, διογκώσεις,  

άλλες επιφ. φθορές 
σκυροδέµατος 

Κλείσιµο λωρίδας 
ή προειδοποιητική 

σήµανση 
 

 

* Προσωρινή επισκευή (κάλυψη µε ψυχρή αµµάσφαλτο) και προειδοποιητική σήµανση ή αποκλεισµός λωρίδας, 

αναλόγως της επικινδυνότητας για το χρήστη. 
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Εργασίες αποκατάστασης αρµών 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες προσωρινής αποκατάστασης των αρµών συστολο-

διαστολής του καταστρώµατος των γεφυρών που προβλέπεται να φθαρούν µε 

αντικατάστασή των φθαρµένων τεµαχίων τους από έγχυτο αρµό ασφαλτική βάσης, βάσει 

των προδιαγραφών που δίνονται στο Παράρτηµα 6. Οι επισκευές αυτές έχουν προβλεφθεί 

για  τις γέφυρες όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα 6. 

Στην περίπτωση που η φθορά δεν αφορά ολόκληρό τεµάχιο αλλά φθορά ή απώλεια λίγων 

αγκυρόβιδων, ή φθορά – απώλεια τµήµατος της µεταβατικής λωρίδας εισόδου – εξόδου του 

αρµού, θα µπορούν να γίνουν και οι ακόλουθες εργασίες:  

• προσωρινής επισκευής µεταβατικής λωρίδας, 

• προσωρινής επισκευής φθοράς αγκύρωσης αρµού, 

• προσωρινής αντικατάσταση τεµαχίου αρµού µε ψυχρή αµµάσφαλτο 

• αποκατάστασης µεταβατικής λωρίδας (µε οπλισµό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή), 

• επισκευής αγκυρόβιδων, 

• αντικατάστασης αγκυρόβιδων µε αγκυρόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα, 

• αντικατάστασης ελαστοµεταλλικού αρµού, 

• ανακατασκευής της βάσης έδρασης αρµού, 

• τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης στο διάκενο του αρµού για την άρση διαρροής 

όµβριων καταστρώµατος διαµέσου του αρµού, 

• αφαίρεσης και επανατοποθέτησης ελαστοµεταλλικού αρµού, 

• τοποθέτησης αποχέτευσης - απαγωγής υδάτων αρµών στον φυσικό αποδέκτη. 

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 αποκατάστασης των αρµών περιγράφονται στο «Αναλυτικό Εγχειρίδιο 

Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης Κατάστασης και Συντήρησης Αρµών Συστολο-διαστολής 

Γεφυρών». 

 

Εργασίες συντήρησης & επισκευής σκυροδέµατος φορέα και πεζοδροµίων 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης και επισκευής του σκυροδέµατος του φορέα 

και των πεζοδροµίων των γεφυρών και τεχνικών του αυτοκινητόδροµου. 

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Καθαρισµός αποσαθρωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση 

ηλεκτροπνευµατικης σφύρας ισχύος 300 - 800 w και βάρους έως 6,00 kg, διπλής 

µόνωσης ή µε υδροβολή υψηλής πίεσης 40,00 έως 50,00 MPa., στα πεζοδρόµια και 

στα ακρόβαθρα 
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• Καθαρισµός αποσαθρωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος µε χρήση υδροβολής 

υψηλής πίεσης 500 bar, για την αφαίρεση διαβρωµένου σκυροδέµατος και 

αποκάλυψη αδρανών ή και την σε µεγαλύτερο βάθος αποµάκρυνση σαθρού 

σκυροδέµατος µέχρι την αποκάλυψη των οξειδωµένων οπλισµών στην κάτω παρειά 

των γεφυρών 

• Επιµελής καθαρισµός της περιοχής επέµβασης µε αέρα υπό πίεση. 

• Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα εκτός υπόγειων έργων (C20/25) µε εφαρµογή στις κάτω και 

κατακόρυφες παρειές των φορέων και των βάθρων τεχνικών έργων. Eναλλακτικά 

µπορεί να εφαρµοσθούν θιξοτροπικά κονιάµατα για την αποκατάσταση της 

επικάλυψης των οριζόντιων κάτω παρειών των υπό συντήρηση φορέων γεφυρών. 

• Τοποθέτηση καλουπιών (για την συντήρηση πεζοδροµίων). 

• Καθαρισµός οξειδωµένου οπλισµού µε αποµάκρυνση προϊόντων οξείδωσης και 

προστατευτική βαφή του µε αναστολέα διάβρωσης ή  προληπτικός εµποτισµός 

προστασίας επιφάνειας σκυροδέµατος µε αναστολέα διάβρωσης. 

• Στην περίπτωση µεγάλου ποσοστού απώλειας διατοµής ράβδων οπλισµού λόγω 

προχωρηµένης οξείδωσής τους, θα γίνεται εκτός του καθαρισµού και της προστασίας  

τους, στερέωση και τοποθέτηση νέου οπλισµού StIII Φ22/20 προς αποκατάσταση της 

αρχικής αντοχής του υπό συντήρηση δοµικού τµήµατος της γέφυρας.   

• Υδροφοβικός σιλοξανικός εµποτισµός επιφάνειας σκυροδέµατος. 

• Αποκατάσταση διατοµής µε σκυρόδεµα αντοχής C30/37 µε χαλίκια διαµέτρου κόκκου 

2εκ. , χρήση δονητή και προσθήκη πρόσµικτου στεγανοποιητικού µάζας σε ποσοστό 

0,5 % κατά βάρος τσιµέντου (για την συντήρηση πεζοδροµίων) 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης. Η ποσότητα των εργασιών επισκευής πεζοδροµίων δίνεται στο Παράρτηµα 6. 

 

Εργασίες συντήρησης αποχέτευσης τεχνικών 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης της αποχέτευσης των γεφυρών και τεχνικών 

του αυτοκινητόδροµου. 

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες που έχουν σαν σκοπό την προστασία των δοµικών 

στοιχείων του τεχνικού: 

• αποκατάσταση στεγάνωσης φρεατίων 

Εάν χρειασθεί λόγω φθοράς µπορεί να εκτελεσθούν και οι εργασίες: 

• τοποθέτηση αποχετευτικού αγωγού 

• τοποθέτηση δοχείου φρεατίου 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης. 
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Στο Παράρτηµα 6 της Τεχνικής Περιγραφής παρουσιάζονται τα τεχνικά που χρήζουν 

επισκευής και περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση.  

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). 

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας ΣΤΕ - 1 τεχνικών 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες αντικατάστασης των στηθαίων ασφαλείας ΣΤΕ-1 των 

τεχνικών που προβλέπεται να αστοχήσουν λόγω σφοδρής πρόσκρουσης οχηµάτων. Οι 

εργασίες αυτές θα περιλαµβάνουν: 

• την αντικατάσταση του κλωβού αγκύρωσης των στηθαίων ΣTE - 1  

Αφαίρεση του ορθοστάτη και των παραµορφωµένων οριζόντιων κοιλοδοκών. 

Αφαίρεση του κλωβού µετά από προσεκτική καθαίρεση του πεζοδροµίου σε επιφάνεια 1m2 

και σε βάθος 25cm µε αεροσυµπιεστή. 

Τοποθέτηση του νέου κλωβού αγκύρωσης σύµφωνα µε τα ΠΚΕ. 

Αποκατάσταση συνέχειας των οπλισµών διανοµής και αγκύρωσης που είχαν κοπεί από την 

προηγούµενη καθαίρεση, µε συγκόλληση, ώστε να τηρούνται τα ΠΚΕ. 

Τοποθέτηση, βίδωµα του νέου ορθοστάτη (ή πολύ συχνά του ίδιου ορθοστάτη αφού 

σπανίως αστοχεί ή αν δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιηθεί εκ νέου). 

Τοποθέτηση νέων οριζόντιων κοιλοδοκών υλικού και διατάσεων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ σε 

µήκος και µε διάταξη ένωσης µε τις υφιστάµενες ώστε να αποκαθίσταται η σωστή λειτουργία 

του στηθαίου σύµφωνα µε τα ΠΚΕ και τις προδιαγραφές για συστολή/διαστολή.  

• την αντικατάσταση µόνο τµήµατος των οριζόντιων κοιλοδοκών σύµφωνα µε τα 

προηγούµενα. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης. 

Στο Παράρτηµα 6 της Τεχνικής Περιγραφής παρουσιάζεται η πρόβλεψη των 

αντικαταστάσεων στηθαίων που  περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση.  

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)). 

 

Εργασίες επισκευής βλαβών οδοστρώµατος γεφυρών 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες επισκευής βλαβών οδοστρώµατος γεφυρών, σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές επισκευής των βλαβών του οδοστρώµατος του αυτοκινητοδρόµου. Στην 

περίπτωση που θα χρειασθεί φρεζάρισµα και των τριών στρώσεων (των δύο βασικών και 

της αντιολισθηράς όπου υπάρχει) θα απαιτηθεί η τοποθέτηση νέας στεγνωτικής µεµβράνης 

σε σύνδεση επικάλυψη µε την στεγνωτική µεµβράνη των γειτονικών της επισκευής τµηµάτων 

οδοστρώµατος. 
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Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης. 

Στο Παράρτηµα 6 της Τεχνικής Περιγραφής παρουσιάζεται η πρόβλεψη των επισκευών 

οδοστρώµατος γεφυρών που  περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση.  

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)). 

 

2.1.2.9 Συντήρηση γεωτεχνικών έργων 

Ο ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη λήψη µετρήσεων ενόργανης 

παρακολούθησης επιλεγµένων θέσεων κατολισθήσεων ή άλλων γεωτεχνικών κινδύνων και 

την επιθεώρηση, αποτύπωση και καταγραφή γεωτεχνικών αστοχιών κατά µήκος της Ε.Ο. και 

των καθέτων αξόνων αρµοδιότητάς της. 

Ειδικότερα στο τεχνικό αντικείµενο περιλαµβάνονται 

1) Η ενόργανη παρακολούθηση των καθορισµένων περιοχών κατολισθήσεων από τα 

εγκατεστηµένα όργανα (κλισιόµετρα, πιεζόµετρα, καθιζισίµετρα,  και διάφορα άλλα 

όργανα όπως crackmeters, tiltmeters κ.λ.π., και όποια άλλα προκύψουν κατά την 

διάρκεια της σύµβασης στις περιοχές ενδιαφέροντος της Εγνατίας Οδού. 

2) Η λήψη µετρήσεων από βροχοµετρικούς σταθµούς  

3) Η επιθεώρηση πρανών ορυγµάτων και επιχωµάτων και η καταγραφή και αποτύπωση 

τυχών αστοχιών ή άλλων προβληµάτων, κακοτεχνιών ή κινδύνων όσον αφορά την 

δοµική ασφάλεια των έργων. 

Επίσης, στο τεχνικό αντικείµενο της τεχνικής υποστήριξης περιλαµβάνονται: 

• Η εγκατάσταση νέων οργάνων. 

• Η συντήρηση και επισκευή των υφιστάµενων οργάνων. 

• Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού µετρήσεων. 

4) Η καταγραφή και επεξεργασία των µετρήσεων, συµπλήρωση των αντίστοιχων βάσεων 

δεδοµένων της Ε.Ο.Α.Ε. και την παραγωγή αναλυτικών και συγκεντρωτικών 

γραφηµάτων, τους υπολογισµούς των ανυσµάτων κινήσεων και πιέσεων και την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

 

Στο τέλος κάθε µήνα θα παραδίδονται στην Εγνατία Οδό Α.Ε. σε ψηφιακή µορφή (CD) 

τεχνική έκθεση για κάθε περιοχή έρευνας µε τα αποτελέσµατα της ενόργανης 

παρακολούθησης, τα γραφήµατα των παραµορφώσεων και τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

των µετακινήσεων, πιέσεων πόρων κ.λ.π., για κάθε περιοχή που λήφθηκαν οι µετρήσεις. 

Ο εξοπλισµός µετρήσεων που θα χρησιµοποιηθεί, θα παρέχεται από την Εγνατία Οδό Α.Ε. 
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2.1.2.9.1 Προµήθεια φορητών συστηµάτων µέτρησης γεωτεχνικών οργάνων 

Ο ανάδοχος, ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ θα προβεί στην προµήθεια εξειδικευµένων 

οργάνων γεωτεχνικών µετρήσεων. Για την ορθή και συστηµατική λειτουργία της ενόργανης 

παρακολούθησης, τα εξαγόµενα αποτελέσµατα των οργάνων αυτών θα πρέπει να είναι 

συµβατά µε τις προγενέστερες µετρήσεις και τα δεδοµένα µε το χρησιµοποιούµενο από την 

ΕΟΑΕ λογισµικό.  

 

Για τον λόγο αυτό τα περισσότερα όργανα µέτρησης που χειρίζεται η οµάδα της αντίστοιχης 

τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από την Εγνατία Οδό. Σε περίπτωση φθοράς ή 

καταστροφής κάποιων οργάνων η µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προέβει στην άµεση επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους.  

 

Επίσης η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη προµήθεια νέων οργάνων µέτρησης, 

σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου «Προµήθεια συστήµατος µέτρησης 

κατακόρυφου αποκλισιοµέτρου (inclinometer)» και «Προµήθεια συστήµατος µέτρησης 

σπειροειδούς παραµόρφωσης αποκλισιοµέτρου (spiral sensor)». Οι ελάχιστες προδιαγραφές 

των οργάνων περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα. Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας σε 

σχέση µε τον χρόνο που γράφτηκαν τα άρθρα, ο ακριβής τύπος τους θα πρέπει να εγκριθεί 

από την ΕΟΑΕ, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι ικανοποιητικά σε ακρίβεια και συµβατότητα 

µε τα συστήµατα της εταιρίας.  

 

2.1.2.9.2 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης 

µικροµετακινήσεων τοπογραφικών µαρτύρων 

Ο ανάδοχος, ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ θα προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση 

συστήµατος παρακολούθησης µικροµετακινήσεων, µε την χρήση τοπογραφικών µαρτύρων, 

την επεξεργασία των δεδοµένων και την δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερµού µέσω 

µηνυµάτων.  

Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να επιτρέπει την καταγραφή 

µικροµετακινήσεων της τάξης του 1 εκατοστού και µικρότερες, από αποστάσεις µέχρι 100 

µέτρα µεταξύ του στόχου και του οργάνου παρατήρησης. Οι µετρήσεις θα γίνονται µε 

γεωδαιτικό σταθµό υψηλής ακρίβειας µε δυνατότητα αποθήκευσης των θέσεων των στόχων 

και αυτόµατης κίνησης, στόχευσης και λήψης µετρήσεων στις περιόδους που θα 

προγραµµατιστεί. Η επεξεργασία των δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλο 

λογισµικό που εκτελεί ρουτίνες συνόρθωσης και υπολογισµού µετακινήσεων και σφαλµάτων 

και θα έχει τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων σε περίπτωση υπέρβασης κάποιων ορίων 

(thresholds). 

Το λογισµικό, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος, θα εγκατασταθεί είτε σε 

υπολογιστή της ΕΟΑΕ, όπου θα αποστέλλονται τα δεδοµένα µέσω δικτύου, είτε σε 

αποκλειστικό Η/Υ που θα είναι εγκατεστηµένος πλησίον του γεωδαιτικού σταθµού και θα 

διαθέτει απαραίτητα χαρακτηριστικά για την λειτουργία του λογισµικού και εξοπλισµένος µε 
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όλα τις απαραίτητες θύρες και παρελκόµενα για την σύνδεση µε το όργανο και τη µετάδοση 

των δεδοµένων. 

 

Το όλο σύστηµα θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε θέση που θα προστατεύεται επαρκώς, 

είτε µέσα σε κατάλληλο οικίσκο είτε µέσα ειδικό κυτίο, σε θέση όπου να µην είναι εύκολη η 

πρόσβαση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

 

Οι µάρτυρες παρακολούθησης θα πρέπει να εγκατασταθούν σε ειδικές βάσεις (τοπογραφικά 

βάθρα) ή µε βλήτρωση σε βράχους (ή σε τεχνικά) εφόσον αυτό είναι ευνοϊκό από την 

τοποθεσία. Οι στόχοι θα είναι πρίσµατα υψηλής ανάκλασης (mini-prisms) κατάλληλα για την 

ακρίβεια και τις αποστάσεις της αντίστοιχης εφαρµογής. 

 

Η προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση του συστήµατος, οι αρχικές µετρήσεις και εκπαίδευση 

του προσωπικού της ΕΟΑΕ θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του προµηθευτή, 

σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος 

παρακολούθησης µικροµετακινήσεων τοπογραφικών µαρτύρων».  

 

2.1.2.10 Στοιχειώδης Επισκευή Σηράγγων 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 αυτοκινητόδροµου (ΚΕΣ, ΚΕΚ, Κ∆Α, ΠΚ∆Α, σταθµοί αποχιονισµού & ανεφοδιασµού 

άλατος, λυόµενες και µόνιµες κατασκευές, σταθµοί διοδίων κλπ) θα γίνεται κατόπιν εντολής 

της ΕΟΑΕ και θα αµείβονται βάσει των σχετικών Άρθρων Τιµολογίου.  

 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες της τακτικής επιθεώρησης και της συντήρησης (τακτικής-

προληπτικής και διορθωτικής) των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) της οδού, 

των σηράγγων καθώς και των συνοδών κτιριακών εγκαταστάσεων (ΚΕΣ, ΚΕΚ, Κ∆Α, ΠΚ∆Α, 

χώρους ηλεκτρικών πινάκων (ΧΠ), αντλιοστάσια και οι δεξαµενές νερού αυτών, κλπ.).  

Ως Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου θεωρούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες : 

• Οι Η/Μ εγκαταστάσεις οδοφωτισµού (πίνακες, ιστοί, φωτιστικά, φωτοκύτταρα, 

χρονοδιακόπτες, µετρητές ενέργειας, καλώδια, γειώσεις, κλπ.) περιλαµβανοµένων 

όλων των υποδοµών όδευσης καλωδίων, καθώς και όπου υπάρχουν των 

παρακείµενων σταθµών τηλε-ελέγχου και τηλε-ειδοποίησης οδοφωτισµού (π.χ. 

σύστηµα “Εγνατία Lightnet”, κλπ.) µε τα παρελκόµενα τους (π.χ. ραδιο-κεραίες, 

φωτοβολταϊκά πάνελ, GSM modem, ελεγκτές, PLC, κλπ.). 
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• Οι H/M εγκαταστάσεις και οι ηλεκτρονικές διατάξεις κατά µήκος της οδού και εντός 

των σηράγγων, για θέµατα τηλεµατικής διαχείρισης κυκλοφορίας της οδού (π.χ. 

ηλεκτρονικές πινακίδες µηνυµάτων (ΠΜΜ, ΠΜΟΤ, ΠΚΛΚ), κάµερες-CCTV, 

κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές CCTV, ανιχνευτές υπέρυψων οχηµάτων, 

µετεωρολογικοί σταθµοί, µετρητές κυκλοφοριακών δεδοµένων, επαγωγικοί βρόχοι, 

φωτεινοί σηµατοδότες σηράγγων, δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα µετάδοσης 

πληροφοριών (δίκτυα κορµού, τοπικά δίκτυα τοπολογίας αστέρα ή δακτυλίου, κα), 

εξοπλισµός δικτύων πληροφορικής, PLCs, εξοπλισµός τηλεφωνίας, µεγαφωνικός 

εξοπλισµός, φωτόµετρα σηράγγων, λοιπές διατάξεις αυτοµατισµού, πάσης φύσεως 

µετρητικές διατάξεις, αισθητήρες οµίχλης, κλπ). 

• Οι H/M εγκαταστάσεις εντός των σηράγγων περιλαµβανοµένων όλων των υποδοµών 

όδευσης καλωδίων, τους ΧΠ εντός διασυνδετήριων στοών, πίνακες διανοµής ισχύος 

(ΠΦΝ, ΠΦΕ, ΠΦU, ΠΚΕ, ΠΑ), κλπ. 

• Οι H/M εγκαταστάσεις των υποσταθµών Μέσης Τάσης των σηράγγων (εξωτερικούς 

υποσταθµούς, εσωτερικούς υποσταθµούς εντός δια-συνδετήριων στοών, κλπ.). 

• Οι H/M εγκαταστάσεις συνοδών κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι ενδεικτικά : 

o Κ∆Α, ΠΚ∆Α 

o ΚΕΚ 

o ΚΕΣ 

o Αντλιοστάσια και δεξαµενές νερού 

o Οικίσκοι ηλεκτρικής διανοµής/πινάκων σηράγγων (ΧΠ) 

o Σταθµοί ανεφοδιασµού άλατος 

o ΧΣΑ 

o Λοιπές λυόµενες και µόνιµες κατασκευές που εξυπηρετούν την οδό 

• Οι βασικές H/M εγκαταστάσεις των σταθµών διοδίων της παραγράφου 2.2.5. 

  

2.2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδού και σηράγγων που 

περιγράφονται ακολούθως, θα εκτελούνται από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ. Το 

Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ θα έχει τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα και επαγγελµατικά 

δικαιώµατα, για εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (χαµηλής και µέσης τάσης) 

αναλόγου εγκατεστηµένης ισχύος µε αυτές του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ.  

Το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ στο παρόν έργο αποτελείται από τις κάτωθι οµάδες : 

• Πέντε (5) Οµάδες Επιθεώρησης & Συντήρησης Η/Μ, απασχολούµενες εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες και σε επιφυλακή τις υπόλοιπες ώρες και ηµέρες του έτους 

περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών, αποτελούµενη από δύο άτοµα εκάστη, µε 

προσόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΣΥ. Η κατανοµή των οµάδων θα έχει ως 

εξής : 
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o 2 ΟΜΑ∆ΕΣ στο οδικό τµήµα Ηγουµενίτσα – Παναγιά 

o 2 ΟΜΑ∆ΕΣ στο οδικό τµήµα Παναγιά – Κλειδί 

o 1 ΟΜΑ∆Α στον κάθετο άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Α29) 

 

Η περιοχή ευθύνης εντός των επιµέρους οδικών τµηµάτων κάθε οµάδας θα οριστεί 

από την ΕΟΑΕ.  

• Τέσσερις (4) Οµάδες Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµών, 

απασχολούµενες σε βάρδια 24ωρου όλες τις ηµέρες του έτους περιλαµβανοµένων 

εορτών και αργιών, αποτελούµενη από δυο άτοµα εκάστη στις 2 πρώτες βάρδιες 

(πρωινή, απογευµατινή) και από ένα άτοµο (αυτοµατιστής) εκάστη στη νυχτερινή 

βάρδια, µε προσόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΣΥ. Η κατανοµή των οµάδων 

θα έχει ως εξής : 

o 2 ΟΜΑ∆ΕΣ στο οδικό τµήµα Ηγουµενίτσα – Παναγιά 

o 2 ΟΜΑ∆ΕΣ στο οδικό τµήµα Παναγιά – Κλειδί 

Η περιοχή ευθύνης εντός των επιµέρους οδικών τµηµάτων κάθε οµάδας θα οριστεί 

από την ΕΟΑΕ. 

 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει για κάθε µια εκ των οµάδων Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ, από 

ένα (1) όχηµα (ανεξάρτητο από τα λοιπά οχήµατα που προβλέπονται στην εργολαβία π.χ. 

οχήµατα ΟΑΕ, κλπ.), κατάλληλα διαµορφωµένο και εξοπλισµένο, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στο Παράρτηµα 3. 

Για εργασίες συντήρησης Η/Μ που αµείβονται βάσει άρθρων Τιµολογίου Μελέτης, ο 

Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί επιπλέον και άλλο τεχνικό προσωπικό Η/Μ µε τα 

κατάλληλα τεχνικά προσόντα και επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως απαιτείται στα σχετικά 

άρθρα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

 

2.2.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΟΥ & ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Οι συχνότητες εκτέλεσης των τακτικών επιθεωρήσεων Η/Μ εγκαταστάσεων της οδού και των 

σηράγγων δίνονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα : 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Η/Μ Ο∆ΟΥ & ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Η/Μ Ο∆ΟΥ 

Μία (1) φορά την 

ηµέρα και βάσει 

του µηναίου 

προγράµµατος 

1. Θα εκτελούνται από την Οµάδα Επιθεώρησης & 

Συντήρησης Η/Μ τις καθηµερινές. 

2. Θα εκτελούνται από την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµών τα Σαββατοκύριακα και 

τις επίσηµες αργίες. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μία (1) φορά την 1. Θα εκτελούνται από την Οµάδα Επιθεώρησης & 
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Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ηµέρα και βάσει 

του µηναίου 

προγράµµατος  

Συντήρησης Η/Μ τις καθηµερινές. 

2. Θα εκτελούνται από την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµών τα Σαββατοκύριακα και 

τις επίσηµες αργίες. 

 

2.2.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ Ο∆ΟΥ 

2.2.3.1 Επιθεώρηση Η/Μ Οδού 

Η τακτική επιθεώρηση-τεχνική αστυνόµευση των Η/Μ εγκαταστάσεων της οδού (για ορατές 

µακροσκοπικά φθορές και βλάβες : π.χ. ανοικτές θύρες πινάκων, φώτα αναµµένα στη 

διάρκεια της ηµέρας και εκτός προβλεπόµενου τρόπου λειτουργίας, κατεστραµµένοι ιστοί, µη 

ευθυγραµµισµένοι ιστοί, ανοικτά καπάκια φωτιστικών σωµάτων, απωλεσθέντα ή ανοικτά 

καλύµµατα φρεατίων καλωδίων, ανοικτές θυρίδες ιστών, κατάσταση ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού τηλε-ελέγχου οδοφωτισµού, κατάσταση εξοπλισµού τηλεµατικής διαχείρισης 

οδού, κατάσταση ερµαρίων µετρητών κυκλοφοριακών δεδοµένων, κλπ.) θα γίνεται από το 

Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ. 

Οι επιθεωρήσεις των Η/Μ οδού θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά, χωρίς να εξαιρούνται τα 

Σαββατοκύριακα και οι επίσηµες αργίες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα της 

παραγράφου 2.2.2. 

Επιπλέον κάθε µήνα θα εκτελείται από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ µια (1) νυχτερινή 

επιθεώρηση Η/Μ της οδού τα αποτελέσµατα/ευρήµατα της οποίας θα υποβάλλονται στην 

ΕΟΑΕ εγγράφως και σε ηλεκτρονική µορφή. Η ΕΟΑΕ µπορεί να διαθέσει κατάλληλη 

εφαρµογή λογισµικού καταγραφής ευρηµάτων νυχτερινής επιθεώρησης κατάλληλα 

προσαρµοσµένη για φορητές συσκευές (smart phone/tablet application) για χρήση από το 

Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ κατά τις νυχτερινές επιθεωρήσεις. Η ΕΟΑΕ θα προβεί σε 

εκπαίδευση του Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ στη χρήση του ενώ ο Ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να διαθέσει στο προσωπικό του τις κατάλληλες φορητές συσκευές (smart 

phone/tablet) χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση µαζί µε τις απαιτούµενες τηλεφωνικές συνδέσεις  

GSM µισθώνοντας τις υπηρεσίες κατάλληλου παρόχου κινητής τηλεφωνίας και 

καταβάλλοντας τις ανάλογες δαπάνες για την χρησιµοποίηση των εν λόγω συνδέσεων, κατά 

την διάρκεια ισχύος της Σύµβασής του. 

 

Την πρώτη εργάσιµη κάθε µήνα θα καταρτίζεται από τον Ανάδοχο αναλυτικό µηνιαίο 

πρόγραµµα τακτικής επιθεώρησης Η/Μ οδού, το οποίο και θα αποστέλλεται για έγκριση στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της τακτικής επιθεώρησης Η/Μ οδού θα συµπληρώνονται 

από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως περιγράφονται στη 

λειτουργική διαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 της ΕΟΑΕ (Παράρτηµα 1). Τα δεδοµένα της 

επιθεώρησης Η/Μ θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης στοιχειώδους 

συντήρησης (RMMS) της ΕΟΑΕ. 
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Οι φθορές που εντοπίζονται από την τακτική επιθεώρηση Η/Μ οδού, εντάσσονται σε δύο 

κατηγορίες, τις φθορές Κατηγορίας 1 και τις φθορές Κατηγορίας 2, όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: Στοιχειώδης 

Συντήρηση», (Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003). 

 

2.2.3.2 Συντήρηση Η/Μ Οδού 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται η συντήρηση και η αποκατάσταση της λειτουργίας των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της ανοικτής οδοποιίας, όπως αυτές ενδεικτικά 

καθορίζονται στην παραγρ. 2.2.  

Τα υλικά-ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται κατά τις εργασίες συντήρησης θα είναι 

όµοια µε αυτά των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, ίδιων ή ανώτερων προδιαγραφών από 

πλευράς ποιότητας και διάρκειας ζωής και σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) Η/Μ της ΕΟΑΕ και τις Προδιαγραφές Η/Μ 

Έργων της ΕΟΑΕ. 

Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων οδού θα γίνεται σύµφωνα µε : 

• το Φ.Α.Υ. του έργου κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων της οδού  

• τις Οδηγίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κατασκευαστών και προµηθευτών 

επιµέρους συστηµάτων και εξοπλισµών 

• τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση», 

(Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003) 

• το µηνιαίο εγκεκριµένο πρόγραµµα τακτικής συντήρησης Η/Μ, που θα υποβάλλεται 

από τον Ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την πρώτη εργάσιµη κάθε µήνα 

 

Ο Ανάδοχος θα ελέγξει όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οδοφωτισµού περιοχής ευθύνης του 

εντός δύο (2) µηνών κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, για την ύπαρξη µονογραµµικών σχεδίων 

εντός αυτών και θα υποβάλλει σχετική αναφορά στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Όπου 

διαπιστωθούν ελλείψεις, αυτές θα συµπληρωθούν από τον Ανάδοχο µε αντίγραφα σχεδίων 

από το µητρώο του έργου. Όπου διαπιστωθούν µεταβολές στον πίνακα σε σύγκριση µε τα 

σχέδια (π.χ. προσθήκη κυκλωµάτων, κλπ.) αυτές θα αποτυπωθούν από τον Ανάδοχο σε νέα 

µονογραµµικά σχέδια. Ένα πλήρες αντίγραφο όλων των τελικών επικαιροποιηµένων 

µονογραµµικών σχεδίων των ηλεκτρικών πινάκων οδοφωτισµού του έργου, θα υποβληθεί 

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊστάµενη Αρχή εντός δύο (2) µηνών από την 

ολοκλήρωση της παραπάνω καταγραφής. 

 

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του για τη συντήρηση και την 

αποκατάσταση φθορών και βλαβών Η/Μ, πέραν των προβλεπόµενων στις παραπάνω 

αναφερθείσες Οδηγίες Συντήρησης, τις αναφορές των επιθεωρήσεων Η/Μ οδού, καθώς 

και τις τηλε-ειδοποιήσεις (alarms, reports, SMS, κλπ.) από υφιστάµενα ή/και µελλοντικά 

συστήµατα τηλε-ελέγχου και τηλε-ειδοποίησης Η/Μ εγκαταστάσεων της οδού (π.χ. 
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συστήµατα SCADA, σύστηµα τηλε-ελέγχου οδοφωτισµού “Εγνατία Lightnet”, κλπ.) και 

λοιπές διατάξεις αναγγελίας βλαβών Η/Μ εξοπλισµού. Για τα συστήµατα αυτά η ΕΟΑΕ θα 

ενηµερώσει σχετικά τον Ανάδοχο στην έναρξη της εργολαβίας. 

2. Σε περίπτωση λήψης ειδοποίησης για φθορά ή βλάβη στις Η/Μ εγκαταστάσεις της 

ανοικτής οδοποιίας, είτε από σύστηµα αυτόµατης αναγγελίας βλαβών, είτε από σχετική 

αρµόδια πηγή (Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας, Τεχνική Αστυνόµευση, ΟΑΕ, Τροχαία, 

ΕΟΑΕ, κλπ), το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ θα µεταβαίνει επί τόπου εντός 

καθορισµένου χρόνου απόκρισης, προς έλεγχο, πιστοποίηση και άρση της βλάβης.  

Μέγιστος χρόνος απόκρισης (χρονικό διάστηµα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης 

έως την άφιξη του ανωτέρω προσωπικού επιτόπου) για τα Η/Μ ανοικτής οδοποιίας 

(εκτός σηράγγων και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων) είναι οι 12 ώρες, καθ’ όλες 

τις ηµέρες του έτους περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών. Η αποκατάσταση των 

φθορών και βλαβών θα γίνεται κατόπιν του ελέγχου, σύµφωνα µε την προκύπτουσα 

κατηγοριοποίησή τους (Κατηγορία 1 ή 2). Επιπλέον σε περιπτώσεις ατυχηµάτων όπου 

απαιτείται η άµεση επιτόπου προσέλευση του Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ (π.χ. για 

την αποµόνωση ηλεκτροφόρων καλωδίων, κ.λ.π.), ο παραπάνω µέγιστος χρόνος 

απόκρισης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από µια (1) ώρα από τη 

λήψη της σχετικής ειδοποίησης. 

1. Ειδικά για τους µετρητές συλλογής κυκλοφοριακών δεδοµένων της οδού (µονάδες εντός 

ερµαρίου στο έρεισµα της οδού συνδεδεµένες µε επαγωγικούς βρόχους 

ενσωµατωµένους στο οδόστρωµα, µικροκυµατικά ραντάρ αναρτηµένα επί ιστού µε τα 

παρελκόµενα τους (π.χ. φωτοβολταϊκά πάνελ) κλπ.) ισχύουν τα ακόλουθα : 

o Η τακτική επιθεώρηση Η/Μ οδού θα ελέγχει τις µονάδες οπτικά για τυχόν φθορές 

(ανοικτές θύρες, “χτυπηµένα” ερµάρια, “χτυπηµένοι” ιστοί, ραντάρ εκτός 

προσανατολισµού κλπ.) 

o Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ανοικτή θύρα ερµαρίου, θα γίνονται επιτόπου 

ενέργειες για την ασφάλιση του εξοπλισµού εντός του ερµαρίου ή εάν η ασφάλιση 

του εξοπλισµού δεν είναι εφικτή, η µονάδα του µετρητή και ο λοιπός εξοπλισµός 

(modem κλπ.) θα αφαιρείται (αποσυνδέεται) για προστασία από ενδεχόµενη κλοπή 

και θα παραδίδεται στην ΕΟΑΕ. 

o Η τακτική επιθεώρηση Η/Μ οδού θα ελέγχει οπτικά τους βρόχους και αισθητήρες 

που είναι ενσωµατωµένοι στο οδόστρωµα για τυχόν επιφανειακά προβλήµατα (πχ 

σπάσιµο αισθητήρα, ρωγµές οδοστρώµατος κλπ.). 

o Όλες οι παραπάνω φθορές-ευρήµατα θα καταγράφονται στα απαραίτητα έντυπα 

των λειτουργικών διαδικασιών και θα ενηµερώνεται κατάλληλα το RMMS. 

o Το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ, κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης από 

προσωπικό της ΕΟΑΕ, υποχρεούται στα πλαίσια των καθηκόντων του και χωρίς 

επιπλέον οικονοµική απαίτηση, να προβαίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ σε απλές 

εργασίες ελέγχου και στοιχειώδους αποκατάστασης της λειτουργίας των µετρητών 

(π.χ. έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και γειωσοµέτρηση 

µε χρήση οργάνου, έλεγχος των καλωδίων σύνδεσης εντός του ερµαρίου, 
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έλεγχος/µέτρηση τάσης µπαταριών, reset µετρητή, reset modem επικοινωνίας 

κλπ.). 

 

2.2.3.3 Κατηγορίες Φθορών και Αποκατάσταση Φθορών Η/Μ Οδού 

Οι φθορές και βλάβες που εντοπίζονται από την επιθεώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων της 

οδού, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες : 

Οι φθορές Κατηγορίας 1 θα πρέπει να αποκαθίστανται αµέσως, εάν είναι πρακτικά εφικτό, 

από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ επιτόπου. 

Αν δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάσταση των φθορών Κατηγορίας 1, τότε θα πρέπει να 

σηµαίνονται αµέσως, να επισκευάζονται προσωρινά εντός 24 ωρών και να επιθεωρούνται 

µέχρι τη µόνιµη επισκευή τους. Οι µόνιµες επισκευές των φθορών Κατηγορίας 1 θα πρέπει 

να πραγµατοποιούνται το συντοµότερο. Ο χρόνος εκτέλεσης των µονίµων επισκευών δεν 

µπορεί να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις 10 ηµέρες (Ν. 3481/2006, Αρ. 7). 

Οι φθορές Κατηγορίας 2 θα αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων εργασιών 

συντήρησης Η/Μ βάσει των προβλεπόµενων στις Οδηγίες Συντήρησης και στο µηνιαίο 

εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης Η/Μ. 

 

2.2.4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την επισήµανση 

των φθορών και βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων και τον εντοπισµό 

επικείµενων κινδύνων για τους χρήστες. Επίσης, περιλαµβάνει τις εργασίες των 

απαιτούµενων περιοδικών-τακτικών επιθεωρήσεων, δοκιµών και συντηρήσεων του Η/Μ 

εξοπλισµού των σηράγγων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις «Οδηγίες Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων», (Υ.Α. 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004).  

Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, δοκιµών, τακτικών συντηρήσεων και έκτακτων 

συντηρήσεων-αποκαταστάσεων βλαβών Η/Μ σηράγγων θα καταχωρούνται από το 

Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ σε ειδικά έντυπα, όπως περιγράφονται στις λειτουργικές 

διαδικασίες Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-415, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-416, της ΕΟΑΕ (Παράρτηµα 1).  

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι σήραγγες (κλειστός χώρος, έλλειψη ΛΕΑ, 

µειωµένο πεδίο ορατότητας, κλπ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει αυστηρότερα µέτρα 

ασφάλειας του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Σε οδικά τµήµατα 

εποπτευόµενα από ΚΕΚ/Κ∆Α, το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ θα ενηµερώνει και θα 

συνεργάζεται µε το Προσωπικό Λειτουργίας αυτών κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, 

δοκιµών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. 
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2.2.4.1 Επιθεώρηση Η/Μ Σηράγγων 

Οι επιθεωρήσεις Η/Μ Σηράγγων θα εκτελούνται καθηµερινά, χωρίς να εξαιρούνται τα 

Σαββατοκύριακα και οι επίσηµες αργίες. Οι επιθεωρήσεις θα εκτελούνται από το Προσωπικό 

Συντήρησης Η/Μ και περιλαµβάνουν : 

• επιθεώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες, στους υποσταθµούς ΜΤ και σε 

όλους τους χώρους Η/Μ που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του έργου (π.χ. 

βοηθητικά κτίρια, αντλιοστάσια, κλπ.), για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους και 

άρση των βλαβών τους.  

• εκτέλεση των απαραίτητων περιοδικών δοκιµών, ελέγχων και τακτικών συντηρήσεων 

που απαιτούνται σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης 

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων», (Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) 

και τα σχετικά «∆ελτία Προληπτικής Συντήρησης Η/Μ Σηράγγων» που περιέχονται σε 

αυτές, που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού (π.χ. θέση σε 

λειτουργία του Η/Ζ, ενεργοποίηση-δοκιµή των συστηµάτων ασφαλείας-συναγερµού του 

ΚΕΣ, ενεργοποίηση-δοκιµή ζωνών πυρανίχνευσης, έλεγχος µπαταριών UPS, 

ενεργοποίηση-δοκιµή (by-pass) αντλιών πυρόσβεσης, έλεγχος και δοκιµή βαθµίδων 

φωτισµού-φωτοµέτρων (auto και manual), έλεγχος και δοκιµή ανεµιστήρων (auto και 

manual, forward-reverse), καθαριότητα και λίπανση εξοπλισµού, κλπ.). Πολλές από τις 

δοκιµές αυτές θα γίνονται σε συνεργασία µε το Προσωπικό Λειτουργίας και τα συστήµατα 

SCADA/TMS των ΚΕΣ/ΚΕΚ. 

 

Το πρόγραµµα των τακτικών επιθεωρήσεων, δοκιµών των Η/Μ σηράγγων θα εκδίδεται 

µηνιαία µαζί µε το αντίστοιχο πρόγραµµα τακτικών επιθεωρήσεων Η/Μ της οδού και θα 

υποβάλλεται για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την πρώτη εργάσιµη κάθε µήνα. Με το 

πρόγραµµα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι κτιριακοί χώροι Η/Μ (υποσταθµοί 

εσωτερικοί και εξωτερικοί, βοηθητικά κτίρια, κλπ.) θα επιθεωρούνται εσωτερικά-οπτικά µε 

φυσική παρουσία τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα.  

 

Παρατηρήσεις – Επισηµάνσεις : 

1. Για τον έλεγχο της ορθής επιθεώρησης των κτιρίων Η/Μ εξοπλισµού από το Προσωπικό 

Συντήρησης Η/Μ, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 

εγκατάσταση κατάλληλου συστήµατος ελέγχου παρουσίας προσωπικού (π.χ. µε 

αναγνώστη µαγνητικής κάρτας εισόδου/ εξόδου µε τοπική αποθήκευση δεδοµένων, 

κλπ.), σύµφωνα και µε το Τιµολόγιο Μελέτης. Τα δεδοµένα/καταγραφές των συστηµάτων 

αυτών θα παραδίδονται µηνιαία στην ΕΟΑΕ µε ευθύνη του Αναδόχου. Πέραν των 

παραπάνω, σε κάθε κτίριο θα αναρτηθεί µε ευθύνη του Αναδόχου σε εµφανές σηµείο 

Φύλλο Εισόδου/Εξόδου στο οποίο θα αναγράφεται κάθε φορά η ηµεροµηνία/ώρα 

επίσκεψης και θα υπογράφεται ολογράφως. 

2. Οι περιοδικές δοκιµές λειτουργίας Η/Μ εξοπλισµού θα πρέπει να γίνεται µε φυσική 

παρουσία του Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ τουλάχιστον για την προβλεπόµενη 

συχνότητα δοκιµών στις Οδηγίες Συντήρησης και να µην επαφίεται σε αυτόµατα 
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συστήµατα µε χρονοδιακόπτες (π.χ. χρονοδιακόπτες εκκίνησης Η/Ζ). Τα συστήµατα 

χρονοδιακοπτών µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο µόνο για αύξηση της 

συχνότητας δοκιµών λειτουργίας πέραν της προβλεπόµενης. 

 

2.2.4.2 Συντήρηση Η/Μ Σηράγγων 

Ως στοιχειώδης συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας νοείται το σύνολο των ενεργειών, 

που απαιτούνται για : 

• τη διατήρηση της δοµής και του εξοπλισµού αυτής σε ανάλογη ποιότητα µε αυτήν του 

χρόνου εγκατάστασης, 

• την ικανοποίηση της ασφάλειας των χρηστών και του προσωπικού, 

• την ελαχιστοποίηση της παρακώλυσης της κυκλοφορίας βάσει οργανωµένου 

σχεδιασµού εργασιών συντήρησης, 

• την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία της 

σήραγγας και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 

Στις ενέργειες αυτές περιλαµβάνονται η τακτική (προληπτική) συντήρηση και η έκτακτη 

(διορθωτική) συντήρηση για την αποκατάσταση φθορών και βλαβών.  

 

2.2.4.3 Κατηγορίες Φθορών και Αποκατάσταση Φθορών Η/Μ Σηράγγων 

Οι φθορές και βλάβες Η/Μ σηράγγων που εντοπίζονται από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ 

ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από σχετική αρµόδια πηγή (από το Κέντρο Ελέγχου 

Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), 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: 

• 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 

Συντήρησης Η/Μ ή εντός των καθορισµένων χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης 

της παραγράφου 2.2.4.5. 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.  
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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). 

 

• 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 2.2.4.5. 

 

• 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. 

 

2.2.4.4 Τακτική Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων 

Η τακτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων θα διεξάγεται σύµφωνα µε : 

• το Φ.Α.Υ. του έργου κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, που 

περιλαµβάνει : 

� τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των 

σηράγγων, 

� τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας των κατασκευαστών και 

προµηθευτών των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, 

• τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ 

Εγκαταστάσεων Σηράγγων», (Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και τα 

σχετικά «∆ελτία Προληπτικής Συντήρησης Η/Μ Σηράγγων» που περιέχονται σε αυτές 

• το µηνιαίο εγκεκριµένο πρόγραµµα τακτικής συντήρησης Η/Μ σηράγγων, που θα 

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την πρώτη εργάσιµη κάθε 

µήνα 

Τα παραπάνω θα καλούνται στην παρούσα σύµβαση “Εγχειρίδια Συντήρησης Η/Μ 

Σήραγγας” . 
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Ο Ανάδοχος θα ελέγξει εντός δύο (2) µηνών κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, τα τυπικά «∆ελτία 

Προληπτικής Συντήρησης Η/Μ Σηράγγων» των Οδηγιών, θα τα προσαρµόσει και 

συµπληρώσει βάσει όλου του υφιστάµενου εγκατεστηµένου εξοπλισµού και των Εγχειριδίων 

Κατασκευαστή αυτών και θα τα υποβάλλει για όλες τις σήραγγες περιοχής ευθύνης του στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα συλλέξει, οργανώσει και αρχειοθετήσει εντός τεσσάρων (4) µηνών 

κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, σε χώρους που θα του υποδειχθούν (π.χ. κτίρια Υποσταθµών 

σηράγγων, KEK, κλπ.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην οποία θα τηρούνται όλα τα Εγχειρίδια 

Κατασκευαστή του Η/Μ εξοπλισµού, όλα τα σχέδια µελέτης εφαρµογής, τα δελτία 

προληπτικής συντήρησης κατά εξοπλισµό, ηλεκτρονικά αρχεία-CD, κλπ. Η αρχειοθέτηση και 

τα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης θα κοινοποιηθούν στην ΕΟΑΕ. 

 

2.2.4.5 Έκτακτη Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων 

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, το Προσωπικό της Οµάδας 

Επιθεώρησης & Συντήρησης Η/Μ, 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 Συντήρησης Η/Μ έως την άφιξη του στη σήραγγα. 

Ως χρόνος προσωρινής αποκατάστασης βλάβης, ορίζεται ο µέγιστος χρόνος από την 

άφιξη του Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ 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 

του Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ 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 
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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. 

2.2.3.2. 

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. 

 

∆ιευκρινίσεις επί της Έκτακτης Συντήρησης Η/Μ 

Όσες Η/Μ εγκαταστάσεις του τµήµατος τελούν υπό καθεστώς εγγύησης, ο Ανάδοχος 

Κατασκευής είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά µε δική του ευθύνη και έξοδα κάθε βλάβη 

που οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κακοτεχνία κατά την κατασκευή. Για λόγους, όµως, 

εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας της σήραγγας ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης θα 

επεµβαίνει σε κάθε περίπτωση εµφάνισης βλάβης των Η/Μ εγκαταστάσεων, πάντα εντός 

των προκαθορισµένων χρόνων απόκρισης, θα εξετάζει και θα αξιολογεί τη βλάβη, από 

οποιοδήποτε αίτιο και αν προέρχεται. ∆ιακρίνονται τρεις περιπτώσεις : 

1. Βλάβη οφειλόµενη σε αστοχία υλικού ή κακοτεχνία (εφ’ όσον εµπίπτει στις υποχρεώσεις 

του Αναδόχου Κατασκευής). 

Εάν η βλάβη είναι Κατηγορίας 1 ή 2.1, το προσωπικό του Αναδόχου της παρούσας 

σύµβασης θα προβαίνει άµεσα στην άρση επικινδυνότητας της βλάβης, ώστε να µη 

δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών της οδού ή των εγκαταστάσεων. 

Εν συνεχεία θα ειδοποιεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για πιστοποίηση της βλάβης.  

Για βλάβες Κατηγορίας 2.2, θα ειδοποιεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Κατασκευής, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της 

ΕΟΑΕ, δεν προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης, η βλάβη θα αποκαθίσταται από 

τον Ανάδοχο της παρούσας σύµβασης µε εντολή της ΕΟΑΕ και σε βάρος του 

Αναδόχου Κατασκευής και για λογαριασµό του. 

2. Βλάβη οφειλόµενη σε χρήση της οδού (π.χ. πρόσκρουση οχήµατος) ή σε ανωτέρα βία 

(π.χ. ακραία καιρικά φαινόµενα). 

Ανεξαρτήτως από την κατηγορία της βλάβης, το προσωπικό του Αναδόχου της 

παρούσας σύµβασης θα προβαίνει άµεσα στην προσωρινή και οριστική 

αποκατάσταση της βλάβης, σύµφωνα µε τη σύµβαση.  

3. Κάθε άλλη βλάβη που δεν εµπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις.  
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Ο Ανάδοχος της παρούσας σύµβασης είναι υποχρεωµένος να προβεί στην προσωρινή 

και οριστική αποκατάσταση. 

 

2.2.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 

Οι βασικές Η/Μ εγκαταστάσεις εντός τυπικού σταθµού διοδίων περιλαµβάνουν ενδεικτικά τον 

ακόλουθο εξοπλισµό και εγκαταστάσεις : 

o Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη  

o UPS 

o Φωτισµός στεγάστρου 

o Φωτισµός χοάνης (υψηλοί ιστοί) 

o Γενικοί πίνακες χαµηλής τάσης 

o Κεντρική θέρµανση (λέβητας, καυστήρας, δεξαµενή καυσίµου, θερµαντικά 

σώµατα) 

o Υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίου 

o Κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στεγάστρου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, να επιθεωρεί και συντηρεί τις βασικές 

Η/Μ εγκαταστάσεις των σταθµών διοδίων του έργου (πλην ειδικού εξοπλισµού συλλογής 

διοδίων, εξοπλισµού πληροφορικής και λογισµικών, κλπ.) µε τους ίδιους όρους, µέσα και 

προσωπικό, όπως και τις λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις της οδού και των σηράγγων. Για τον 

σκοπό αυτό ο εξοπλισµός Η/Μ διοδίων θα συµπεριλαµβάνεται αναλυτικά στα µηνιαία 

προγράµµατα επιθεωρήσεων, δοκιµών και συντηρήσεων.  

 

Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, δοκιµών, τακτικών συντηρήσεων και έκτακτων 

συντηρήσεων-αποκαταστάσεων βλαβών Η/Μ σταθµών διοδίων θα καταχωρούνται από το 

Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ σε ειδικά έντυπα, όπως περιγράφονται στις λειτουργικές 

διαδικασίες Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-415, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-416, της ΕΟΑΕ 

(Παράρτηµα 1). 

 

2.2.6 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η/Μ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

Οι λεπτοµερείς επιθεωρήσεις Η/Μ οδού και σηράγγων, του παρόντος έργου περιλαµβάνουν : 

1. Έλεγχο γειώσεων δικτύων οδοφωτισµού οδού 

2. Έλεγχο γειώσεων υποσταθµού Μέσης Τάσης σήραγγας και εγκαταστάσεων εντός 

σήραγγας 

3. Έλεγχο εξωτερικών οδεύσεων υπόγειων καλωδίων µέσης τάσης σε τµήµατα της 

οδού όπου έχουν εγκατασταθεί π.χ. βροχοειδή δίκτυα µέσης τάσης 

Κατά τις λεπτοµερείς επιθεωρήσεις Η/Μ οδού θα τηρείται από τον Ανάδοχο κατάλληλο 

αρχείο/ ηµερολόγιο, όπως στις αντίστοιχες λεπτοµερείς επιθεωρήσεις οδού.  
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Η διενέργεια των λεπτοµερών επιθεωρήσεων στα παραπάνω στοιχεία της οδού θα γίνει 

κατόπιν εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

2.2.6.1 Έλεγχος γειώσεων δικτύων οδοφωτισµού οδού 

Θα ελεγχθούν και θα µετρηθούν όλες οι γειώσεις κάθε πίνακα οδοφωτισµού που θα 

υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ κατόπιν εντολής αυτής, δηλαδή : 

• η γείωση του πίνακα ηλεκτροφωτισµού,  

• οι γειώσεις των ακραίων ιστών οδοφωτισµού ανά αναχώρηση 

Οι µετρήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, τις προδιαγραφές Η/Μ 

εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ και τις VDE 413/5,7 (συσκευές µετρήσεων γειώσεων).  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τη µεθοδολογία των λεπτοµερών επιθεωρήσεων, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά των οργάνων που θα χρησιµοποιήσει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, δεκαπέντε 

(15) ηµέρες τουλάχιστον πριν την εκτέλεση των εργασιών. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και µετρήσεων θα δοθούν στην ΕΟΑΕ έντυπα και 

ηλεκτρονικά εντός µιας εβδοµάδας από την εκτέλεση των µετρήσεων. 

 

2.2.6.2 Έλεγχος γειώσεων υποσταθµού Μέσης Τάσης σήραγγας 

Θα ελεγχθούν και θα µετρηθούν όλες οι γειώσεις κάθε υποσταθµού MT σήραγγας που θα 

υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, δηλαδή : 

• η γείωση κανονικής διανοµής από δίκτυο ∆ΕΗ ΜΤ και ΧΤ,  

• η γείωση εφεδρικής διανοµής από Η/Ζ και UPS σήραγγας 

• οι γειώσεις των ερµαριών διανοµής ισχύος εντός της σήραγγας και κατά µήκος της 

σήραγγας και των εσωτερικών υποσταθµών αυτής 

Οι µετρήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, τις προδιαγραφές Η/Μ 

εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ, τις σχετικές οδηγίες της ∆ΕΗ και τις VDE 413/5,7 (συσκευές 

µετρήσεων γειώσεων).  

Επειδή η µέτρηση των γειώσεων απαιτεί τη διακοπή τροφοδοσίας ρεύµατος προς τον υπό 

εξέταση εξοπλισµό, εφιστάτε η προσοχή του Αναδόχου στη µεθοδολογία που θα 

ακολουθήσει. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τη µεθοδολογία της λεπτοµερούς επιθεώρησης των 

γειώσεων µιας σήραγγας, καθώς και τα χαρακτηριστικά των οργάνων που θα 

χρησιµοποιήσει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και µετρήσεων θα δοθούν στην ΕΟΑΕ έντυπα και 

ηλεκτρονικά εντός µιας εβδοµάδας από την εκτέλεση των µετρήσεων. 

 

2.2.6.3 Έλεγχος εξωτερικών οδεύσεων υπόγειων καλωδίων µέσης τάσης 

Θα ελεγχθούν και θα αποτυπωθούν οι οδεύσεις των υπόγειων καλωδίων µέσης τάσης στο 

τµήµα αυτών που οδεύουν σε εξωτερικό χώρο (π.χ. ανοικτή οδοποιία). Η αποτύπωση της 
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όδευσης θα γίνει µε ειδικό όργανο, έτσι ώστε να ελεγχθεί η ακριβής θέση και βάθος του 

καλωδίου/των καλωδίων και να επιδιορθωθεί κατάλληλα η επιφανειακή σήµανση όδευσης 

τους.  

Όπου λείπουν πινακίδες επιφανειακής σήµανσης θα πρέπει να συµπληρωθούν. Η µέση 

απόσταση των πινακίδων αυτών θα πρέπει να είναι ανά 4 µέτρα. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και µετρήσεων θα δοθούν στην ΕΟΑΕ έντυπα και 

ηλεκτρονικά εντός µιας εβδοµάδας από την εκτέλεση των µετρήσεων και θα περιλαµβάνουν 

σχέδιο αποτύπωσης της όδευσης των καλωδίων. 

 

2.2.7 ΕΙ∆ΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στο παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι ειδικές Η/Μ εργασίες : 

• Καθολικές συντηρήσεις, 

• Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισµικών και εξοπλισµών πληροφορικής στα 

οποία τα εν λόγω λογισµικά είναι εγκατεστηµένα, 

• Εργασίες βελτίωσης/αναβάθµισης εξοπλισµών και συστηµάτων 

 

Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής : 

• Καθολική συντήρηση Η/Ζ 

• Καθολική συντήρηση UPS 

• Καθολική συντήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων  

• Καθολική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων µέσης τάσης σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση µετασχηµατιστή ισχύος σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση ανεµιστήρα σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση συστήµατος πυρόσβεσης µε αέρια κατασβεστικά µέσα (FM200, 

INERGEN, CO2) 

• 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 µετεωρολογικού σταθµού (RWIS) 

• Καθολική συντήρηση µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας 

• Καθολική συντήρηση θύρας διαφυγής πεζών σήραγγας 
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• Καθολική συντήρηση θύρας αναστροφής οχηµάτων σήραγγας 

• Πλύσιµο φωτιστικών σηράγγων 

• Αναγοµώσεις πυροσβεστήρων σηράγγων 

• Πινακίδες σήµανσης Η/Μ εξοπλισµού 

• Ειδική τεχνική υποστήριξη λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος SCADA και TMS 

• Ειδική τεχνική υποστήριξη λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος διαχείρισης 

καµερών CCTV 

• Ειδική τεχνική υποστήριξη λογισµικών και εξοπλισµών συστήµατος διαχείρισης 

τηλεφωνίας και δικτύων 

• Ειδική τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης 

κόµβων 

• Προµήθεια και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών λογισµικού διαχείρισης παγίων Η/Μ 

• Βελτίωση φωτεινής σήµανσης θυρών διαφυγής και µετώπων σηράγγων µε LED 

 

Αναλυτικότερα : 

 

2.2.7.1 Καθολική συντήρηση Η/Ζ 

Η καθολική συντήρηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης 

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και 

ειδικότερα στην παραγρ. 1.11.3 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - Η/Ζ” 

των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή.  

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός Η/Ζ περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση Η/Ζ 

αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του Η/Ζ το οποίο θα βρίσκεται πάντα 

στον χώρο του Η/Ζ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά πλην των : 

� φίλτρων αέρα, νερού 

� φίλτρων λαδιού 
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� φίλτρων πετρελαίου 

� λιπαντελαίων 

� ψυκτικών υγρών 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.2 Καθολική συντήρηση UPS 

Η καθολική συντήρηση µιας µονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) θα γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 

Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-

2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.11.1 και 1.11.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής 

Συντήρησης - UPS” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή.  

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός UPS περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση UPS 

αναλόγου ισχύος και τύπου και της συστοιχίας µπαταριών αυτού, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του UPS, το οποίο θα βρίσκεται πάντα 

στον χώρο του UPS και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.3 Καθολική συντήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση ενός συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης 

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και 

ειδικότερα στην παραγρ. 1.7.7 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης - 

Σύστηµα Πυρανίχνευσης Σήραγγας” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
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Το σύστηµα πυρανίχνευσης σήραγγας αποτελείται ενδεικτικά από : 

• κεντρική(-ες) µονάδα(-ες) ελέγχου εντός κτιρίου ή κτιρίων ΚΕΣ/ΚΕΚ µιας σήραγγας 

• τοπικές µονάδες ελέγχου εντός ερµαρίων σηράγγων και των δύο κλάδων 

• καλώδιο πυρανίχνευσης εντός σήραγγας (και στους δύο κλάδους) 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός συστήµατος πυρανίχνευσης µιας σήραγγας περιλαµβάνει 

κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

συστήµατος πυρανίχνευσης σήραγγας αναλόγου τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• την ενεργοποίηση του συστήµατος σε κάθε ζώνη πυρανίχνευσης µε φλόγα καµινέτου 

στη θερµοκρασία λειτουργίας του/των αισθητήρα/αισθητήρων και καταγραφή του 

χρόνου ενεργοποίησης του προσυναγερµού/συναγερµού στο σύστηµα SCADA, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του συστήµατος πυρανίχνευσης, το 

οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες 

συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.4 Καθολική συντήρηση συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση ενός συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 

Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-

2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.8.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης 

- Σύστηµα Αναµετάδοσης Ραδιοσυχνοτήτων” των Οδηγιών και στα Εγχειρίδια του 

Κατασκευαστή. 

 

Το σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας αποτελείται ενδεικτικά από : 

• κεντρική µονάδα ελέγχου εντός κτιρίου ή κτιρίων ΚΕΣ/ΚΕΚ µιας σήραγγας 

(µονάδες VHF, µονάδες UHF, κονσόλα χειρισµού και µηνυµάτων, υπολογιστής 

χειρισµού και µηνυµάτων, κλπ.) 
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• τοπικές µονάδες ελέγχου εντός ερµαρίων σηράγγων και των δύο κλάδων 

• εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες αναµετάδοσης και ιστοί ανάρτησής τους 

• ακτινοβολούν καλώδιο εντός σήραγγας (και στους δύο κλάδους) 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας περιλαµβάνει 

κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας σήραγγας αναλόγου τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων του συστήµατος ραδιοεπικοινωνίας 

σήραγγας, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει 

τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.5 Καθολική συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων 

Η καθολική συντήρηση µιας κλιµατιστικής µονάδας κτιρίου θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης 

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και 

ειδικότερα στην παραγρ. 1.12.2 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – 

Κλιµατισµός και Αερισµός Κτιρίων” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

Η επιθεώρηση και συντήρηση µιας κλιµατιστικής µονάδας κτιρίου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο 

: 

• την ανά εξάµηνο (2 φορές/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

κλιµατιστικών αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 
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• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων κλιµατιστικών µονάδων κτιρίων, το 

οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ/ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες 

συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, αντιµυκητιακά υγρά, κλπ 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.6 Καθολική συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση ενός πυροσβεστικού συγκροτήµατος σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 

Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-

2004) και ειδικότερα στις παραγρ. 1.7.3 έως 1.7.5 και 1.13 των οδηγιών, στα δελτία “∆ελτίο 

Προληπτικής Συντήρησης - Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης”, “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – 

Ερµάριο Ανάγκης Σήραγγας και Μόνιµο ∆ίκτυο Πυρόσβεσης” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια 

του Κατασκευαστή. 

 

Το πυροσβεστικό συγκρότηµα µιας σήραγγας αποτελείται ενδεικτικά από : 

• τις αντλίες του αντλιοστασίου, 

• τον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου 

• τη δεξαµενή πυρόσβεσης µε τα των οργάνων αυτής, 

• τον κύριο αγωγό πυρόσβεσης µε τις συνδέσεις αυτού 

• τις θερµαντικές αντιστάσεις του κύριου αγωγού πυρόσβεσης, 

• τους πυροσβεστικούς κρουνούς (εξωτερικούς και εντός των ερµαρίων ανάγκης 

σήραγγας) 

• τις βάνες αποµόνωσης του πυροσβεστικού δικτύου 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός πυροσβεστικού συγκροτήµατος µιας σήραγγας 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

πυροσβεστικών συγκροτηµάτων αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 
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• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων πυροσβεστικού συγκροτήµατος, το 

οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του αντλιοστασίου και θα αναγράφει τις 

εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.7 Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων µέσης τάσης σήραγγας 

H καθολική συντήρηση των γενικών ηλεκτρικών πινάκων Μέσης Τάσης σήραγγας (ενός 

υποσταθµού) θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 

(Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.10.4 των οδηγιών, 

στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Γενικοί Πίνακες Μέσης Τάσης” των οδηγιών και στα 

Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Οι γενικοί πίνακες Μέσης Τάσης (ΜΤ) αποτελούνται ενδεικτικά από: 

• πεδίο άφιξης ∆ΕΗ 

• πεδίο οργάνων, 

• πεδίο ΜΤ Μετασχηµατιστή 1, 

• πεδίο ΜΤ Μετασχηµατιστή 2, 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των γενικών πινάκων µέσης τάσης µιας σήραγγας 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση γενικών 

πινάκων Μέσης Τάσης αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των γενικών πινάκων Μέσης Τάσης 

σήραγγας (ενός υποσταθµού) το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ 

και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα 

τους, 
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• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.8 Καθολική συντήρηση γενικών ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης 

σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των γενικών ηλεκτρικών πινάκων Χαµηλής Τάσης σήραγγας (ενός 

υποσταθµού) θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 

(Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.10.5, 1.10.6 των 

οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Γενικοί Πίνακες Χαµηλής Τάσης” των 

οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Οι γενικοί πίνακες Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) αποτελούνται ενδεικτικά από: 

• πεδίο Γενικού Πίνακα ΧΤ - Μετασχηµατιστή 1, 

• πεδίο Γενικού Πίνακα ΧΤ - Μετασχηµατιστή 2, 

• πεδίο Γενικού Πίνακα φορτίων Η/Ζ, 

• πεδίο Γενικού Πίνακα φορτίων UPS, 

• πεδίο µονάδας διόρθωσης συντελεστή ισχύος µαζί µε την συστοιχία πυκνωτών αυτής 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των γενικών πινάκων χαµηλής τάσης µιας σήραγγας 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό, που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση γενικών 

πινάκων Χαµηλής Τάσης αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος) του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των γενικών πινάκων Χαµηλής Τάσης 

σήραγγας (ενός υποσταθµού) το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ 

και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα 

τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 
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• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.9 Καθολική συντήρηση µετασχηµατιστή ισχύος σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των µετασχηµατιστών ισχύος σήραγγας (ενός υποσταθµού) θα 

γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.10.3 των οδηγιών, στο 

“∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Μετασχηµατιστές Ισχύος” των οδηγιών και στα 

Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των µετασχηµατιστών ισχύος µιας σήραγγας περιλαµβάνει 

κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

µετασχηµατιστών ισχύος σήραγγας αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των µετασχηµατιστών ισχύος 

σήραγγας (ενός υποσταθµού), το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ 

και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα 

τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.10 Καθολική συντήρηση ανεµιστήρα σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των ανεµιστήρων σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ 

Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην 

παραγρ. 1.6 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Αερισµός Σήραγγας” των 

οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των ανεµιστήρων µιας σήραγγας περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 
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• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση 

ανεµιστήρων αναλόγου ισχύος και τύπου, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• οπτικός έλεγχος των αγκυρώσεων για τυχόν αλλοιώσεις, µικρορωγµές που µπορεί να 

έχουν παρουσιασθεί στα σηµεία στήριξης τους και εν συνεχεία έλεγχος και σύσφιξη 

των αγκυρώσεων µε κατάλληλο δυναµόκλειδο, 

• έλεγχος/ µέτρηση θορύβου ανεµιστήρα για να εντοπισθούν τυχόν δυσλειτουργίες 

(π.χ. σε ρουλεµάν, άξονα, πτερωτή, προστατευτικό περίβληµα πτερωτής, κλπ.), 

• έλεγχος/ µέτρηση µε κατάλληλα ηλεκτρονικά όργανα ταλάντωσης ανεµιστήρα και 

γενικής ευθυγράµµισης, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων των ανεµιστήρων σήραγγας, το οποίο 

θα βρίσκεται πάντα στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες 

συντήρησης που έχουν εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.11 Καθολική συντήρηση συστήµατος πυρόσβεσης µε αέρια κατασβεστικά 

µέσα (FM200, INERGEN, CΟ2) 

Η καθολική συντήρηση των συστηµάτων πυρόσβεσης αέριων κατασβεστικών µέσων κτιρίου 

θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης 

Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.7.6 και 1.12.4 των 

οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Πυρόσβεσης Κτιρίων” των 

οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των συστηµάτων αέριων κατασβεστικών µέσων κτιρίου 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 
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• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τον έλεγχο των φιαλών και των οργάνων αυτών, καθώς και του κεντρικού πίνακα 

πυρανίχνευσης, 

• τον έλεγχο των σωληνώσεων διανοµής του δικτύου, 

• τον έλεγχο των σηµατοδοτήσεων- ενδείξεων (οπτικών και ακουστικών), καθώς και 

των τοπικών χειριστηρίων των διαφόρων χώρων, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά (η αναγόµωση φιαλών θα αµείβεται βάσει σχετικού 

άρθρου του Τιµολογίου Μελέτης), 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.12 Καθολική συντήρηση συστήµατος µετρητή αέριων ρύπων (CO, NO, 

Opacity) σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των συστηµάτων µετρητών αέριων ρύπων σήραγγας θα γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 

Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-

2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.9.3 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης 

– Σύστηµα Μέτρησης Αέριων Ρύπων” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των συστηµάτων µετρητών αέριων ρύπων µιας σήραγγας (µε 

τα παρελκόµενα τους) περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη ρύθµιση και βαθµονόµηση των οργάνων, 

• τη σύγκριση των µετρούµενων µεγεθών τοπικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη λήψης / 

απεικόνισης του SCADA, 
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• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.13 Καθολική συντήρηση συστήµατος ανεµοµετρητή (Wind Flow) σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των συστηµάτων ανεµοµετρητών (ταχύτητας ανέµου, διεύθυνσης 

ανέµου) σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 

(Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.9.4 των οδηγιών, στο 

“∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Μέτρησης Ταχύτητας & ∆ιεύθυνσης Αέρα εντός 

Σήραγγας” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των συστηµάτων ανεµοµετρητών σήραγγας (µε τα 

παρελκόµενα τους) περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη ρύθµιση και βαθµονόµηση των οργάνων, 

• τη σύγκριση των µετρούµενων µεγεθών τοπικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη λήψης / 

απεικόνισης του SCADA, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 
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2.2.7.14 Καθολική συντήρηση συστήµατος ανίχνευσης υπέρυψων οχηµάτων 

(OHVD) 

Η καθολική συντήρηση των συστηµάτων ανίχνευσης υπέρυψων οχηµάτων θα γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: 

Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-

2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.8.4 των οδηγιών, στο “∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης 

– Ανιχνευτής ύψους” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των συστηµάτων ανίχνευσης υπέρυψων οχηµάτων (µε τα 

παρελκόµενα τους, π.χ. συνδεδεµένη πινακίδα προειδοποίησης µε αναλάµποντας φανούς) 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη ρύθµιση και βαθµονόµηση των οργάνων, 

• τον έλεγχο λήψης / απεικόνισης συναγερµού στο σύστηµα SCADA, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.15 Καθολική συντήρηση µετεωρολογικού σταθµού (RWIS) 

Η καθολική συντήρηση των µετεωρολογικών σταθµών (RWIS πλήρης, RWIS ανίχνευσης 

παγετού, κλπ.) θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις “Οδηγίες 

Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων: Στοιχειώδης Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων”, 

(Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆1α/ο/8/60/12-7-2004) και ειδικότερα στην παραγρ. 1.8.5 των οδηγιών, στο 

“∆ελτίο Προληπτικής Συντήρησης – Σύστηµα Ανίχνευσης Παγετού/ Εξωτερικό Ανεµόµετρο / 

RWIS” των οδηγιών και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 
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Η επιθεώρηση και συντήρηση των µετεωρολογικών σταθµών RWIS (µε όλους τους 

συνδεδεµένους αισθητήρες σε αυτούς και ανεξάρτητα του πλήθους τους) περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη ρύθµιση και βαθµονόµηση όλων των συνδεδεµένων αισθητήρων (π.χ. 

θερµοκρασίας, ανέµου, υγρασίας, βροχόπτωσης, παγετού, θερµοκρασίας 

οδοστρώµατος, κλπ.) και λοιπών παρελκοµένων (π.χ. modem, data loggers, 

τροφοδοτικά, κλπ.), 

• τη σύγκριση των µετρούµενων µεγεθών τοπικά µε τα αντίστοιχα µεγέθη λήψης / 

απεικόνισης του SCADA ή του ειδικού λογισµικού RWIS και την καταγραφή αυτών σε 

έντυπό ή ηλεκτρονικό αρχείο και παράδοση του στην ΕΟΑΕ, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.16 Καθολική συντήρηση µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση της µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας θα γίνεται σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στο παρόν και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και στα 

Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση της µεγαφωνικής εγκατάστασης σήραγγας (µε όλα τα 

παρελκόµενα αυτής) περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 
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• τον οπτικό έλεγχο και βαθµονόµηση όλων των µεγαφώνων και του παρελκόµενου 

εξοπλισµού (π.χ. ενισχυτές, κλπ.) καθώς και της κεντρικής µονάδας ελέγχου (π.χ. 

έλεγχος κονσόλας, έλεγχος Η/Υ µηνυµάτων), 

• τη δοκιµή ακουστότητας µηνυµάτων (ζωντανών και προηχογραφηµένων) µε τη 

συνδροµή των χειριστών του ΚΕΚ/Κ∆Α, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.17 Καθολική συντήρηση θύρας διαφυγής πεζών σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των θυρών διαφυγής πεζών σήραγγας, που είναι εγκατεστηµένες 

στις εγκάρσιες οδεύσεις διαφυγής, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και 

στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των θυρών διαφυγής πεζών σήραγγας (µε όλα τα 

παρελκόµενα τους) περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη λίπανση και βαθµονόµηση της θύρας έτσι ώστε να καθίσταται ευχερής ο χειρισµός 

και το άνοιγµα της ακόµα και από χρήστες µε ειδικές ανάγκες ή/και ηλικιωµένους ή/και 

παιδιά, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 
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• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.18 Καθολική συντήρηση θύρας αναστροφής οχηµάτων σήραγγας 

Η καθολική συντήρηση των θυρών αναστροφής οχηµάτων σήραγγας, που είναι 

εγκατεστηµένες στις εγκάρσιες οδεύσεις αναστροφής οχηµάτων και διαφυγής, θα γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και 

στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή. 

 

Η επιθεώρηση και συντήρηση των θυρών αναστροφής οχηµάτων σήραγγας (µε όλα τα 

παρελκόµενα τους) περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επιθεώρηση της λειτουργίας, συντήρηση, 

ρυθµίσεις από τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιηµένο για συντήρηση ανάλογων 

συστηµάτων, 

• τον επιτόπου έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών (έκτακτη συντήρηση), που µπορεί να 

προκύπτουν εντός του έτους, κατόπιν ειδοποίησης (έως 4 φορές/έτος), του 

απαιτούµενου πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, 

• τη λίπανση και βαθµονόµηση της θύρας και του µηχανισµού αυτόµατου ανοίγµατος 

(ηλεκτρικό και υδραυλικό µέρος), έτσι ώστε να καθίσταται ευχερής ο χειρισµός και το 

άνοιγµα της από τις Υπηρεσίες Έκτακτων Αναγκών, 

• τη χρήση των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εργαλείων και οργάνων µε τις 

οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες, 

• την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα στον 

χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί 

και τα αποτελέσµατα τους, 

• τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά, 

• την υποβολή στην ΕΟΑΕ συµπληρωµένης φόρµας κάθε επιθεώρησης και τακτικής 

συντήρησης, υπογεγραµµένης από το απαιτούµενο πιστοποιηµένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 

2.2.7.19 Πλύσιµο φωτιστικών σηράγγων 

Το πλύσιµο των φωτιστικών σωµάτων των σηράγγων του έργου θα γίνει κατόπιν εντολής της 

ΕΟΑΕ. Για την εκτέλεση της εργασίας ο Ανάδοχος θα προβεί στο κλείσιµο του ενός κλάδου 

κυκλοφορίας της σήραγγας όπου θα εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, µε τέτοιο τρόπο και µέσα, έτσι ώστε να 

υπάρξει η µικρότερη δυνατή παρακώλυση της κυκλοφορίας.  

 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει : 
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• τα συνεργεία του Αναδόχου να εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως,  

• η προκύπτουσα συνολική διάρκεια διακοπής κυκλοφορίας του κλάδου για το 

πλύσιµο του συνόλου των φωτιστικών ενός κλάδου σήραγγας να µην υπερβαίνει τις 

36 ώρες (ανά κλάδο). Στη χρονική διάρκεια περιλαµβάνεται και ο χρόνος 

εγκατάστασης της απαραίτητης κυκλοφοριακής σήµανσης. 

• η εργασία να αρχίζει µε τη δύση του ηλίου, ώστε να περιλαµβάνονται ως επί το 

πλείστον περισσότερες νυχτερινές ώρες στη συνολική διάρκεια της εκτροπής της 

κυκλοφορίας, 

• ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει την απαιτούµενη κυκλοφοριακή σήµανση για την 

εκτροπή της κυκλοφορίας και την αµφιδρόµηση αυτής στον άλλο κλάδο και να τις 

επιβλέψει µε προσωπικό του,  

• ο Ανάδοχος να “ανοίξει” µε δικό του προσωπικό και µέσα τα αφαιρετά κεντρικά 

στηθαία στην περιοχή του έργου, για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής εκτροπής και 

να τα “κλείσει” µετά το πέρας των εργασιών. 

 

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 στον 

εκάστοτε κλάδο και θα επανατροφοδοτήσει µετά το πέρας της. Βλάβες, που πιθανόν 

προκληθούν (βραχυκυκλώµατα κλπ.) αποκαθίστανται από τον ίδιο και σε βάρος και για 

λογαριασµό του. 

 

2.2.7.20 Αναγοµώσεις πυροσβεστήρων σηράγγων 

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. 

Κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία ένα πλήρες ηλεκτρονικό µητρώο (MS-Excel αρχείο) µε τα ακόλουθα στοιχεία : 

• τύπος πυροσβεστήρα, 
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• κατασκευαστής πυροσβεστήρα, 

• θέση πυροσβεστήρα,  

• αναγραφόµενη ηµεροµηνία ελέγχου κατάστασης και αναγόµωσης τους, 

• αναγραφόµενη ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου τους. 

 

2.2.7.21 Πινακίδες σήµανσης Η/Μ εξοπλισµού 

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει µεταλλικές πινακίδες αλουµινίου 

κατάλληλων διαστάσεων βάσει σχεδίων της ΕΟΑΕ, που θα αναγράφουν έναν κωδικό 

αναγνώρισης του Η/Μ εξοπλισµού. Η τοποθέτηση θα γίνει επί του Η/Μ εξοπλισµού της οδού 

και των σηράγγων (π.χ. επί ερµαρίων διανοµής, ερµαρίων ανάγκης, ερµαρίων οδοφωτισµού, 

ιστών οδοφωτισµού, κλπ.) και εξοπλισµού εντός των ΚΕΣ, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. Η 

µορφή της κωδικοποίησης, η θέση τοποθέτησης και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία θα δοθούν 

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η εργασία θα εκτελεστεί έτσι, ώστε να προκύψει η µικρότερη 

δυνατή παρακώλυση της κυκλοφορίας της οδού. 

 

2.2.7.22 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και Εξοπλισµών συστήµατος 

SCADA και TMS 

Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ETY) των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) 

συστηµάτων SCADA και TMS συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στο παρόν και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και στα Εγχειρίδια του 

Κατασκευαστή των εν λόγω Λογισµικών. 

 

Τα οδικά τµήµατα των οποίων τα συστήµατα SCADA/TMS/PLC θα υποστηρίζονται µε ΕΤΥ, 

είναι τα εξής (αναλυτικά Παράρτηµα 9) : 

• Ηγουµενίτσα – Άραχθος 

• Άραχθος – Μέτσοβο 

• Μέτσοβο - Παναγιά 

• Παναγιά – Γρεβενά 

• Πολύµυλος – Βέροια 

 

Τα συστήµατα SCADA/TMS/PLC περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα εξής : 

• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstations των εφαρµογών SCADA/TMS 

• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstations των βάσεων δεδοµένων και 

αποθήκευσης ιστορικών δεδοµένων 

• Κεντρικούς σταθµούς αυτοµατισµών (κεντρικά PLC) 

• Τοπικούς σταθµούς αυτοµατισµών (τοπικά PLC) 
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• Τοπικούς ελεγκτές κυκλοφορίας (loop controllers) 

• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system and application software) 

 

Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει το Προσωπικό 

Συντήρησης Η/Μ και ειδικότερα οι Οµάδες Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµών.  

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 για κάθε 

υποστηριζόµενο οδικό τµήµα ξεχωριστά:  

• 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 

 

Η Ειδική Τεχνική Υποστήριξη, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για 

τον καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων, και ειδικότερα: 

o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων SCADA/TMS/PLC (ενδεικτικά): 

Την εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug fixes, κλπ.) 

του λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού 

συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες όπου είναι 

εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, PLC, κλπ.). 

Εφόσον για την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 

αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή νέων αδειών χρήσης 

(software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο απόδοσης, 

αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 

o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων SCADA/TMS/PLC (ενδεικτικά) : 

Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και Workstations, των 

αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον «καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων 

δεδοµένων, τον ειδικό έλεγχο των κεντρικών PLC, κ.α., 
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o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της 

παραπάνω επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν, εντός µηνός από την επιτόπου επίσκεψη, 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα 

στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 

εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους. 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 

εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 

συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του 

παραπάνω αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των 

εργασιών που εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη 

διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 

αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 

των υφισταµένων µικρής έκτασης (π.χ. προσθήκη νέων σηµείων ελέγχων ψηφιακών-

αναλογικών κ.α., αλλαγής σηµείων ελέγχου  ή ορίων αυτών, προσθήκη tags ή alarm, 

τροποποίηση σεναρίων αερισµού ή εκκαπνισµού ή alarm ή TMS) είτε µέσω παροχής 

τηλεφωνικών οδηγιών αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και 

συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, 

Χειριστές ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού 

προσωπικού για τη διάγνωση και επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή 

εγκατάστασης των αναγκαίων τροποποίησεων. Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από 

την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. 

Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη 

ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 

ώρας θα προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 

επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 

αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 

εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά την αναφορά του συµβάντος. Ως ελάχιστη 

χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για 

άνω των 2 ωρών θα προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 

αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή 

αποκατάσταση) όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής 

αποκατάστασης θα εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά την αναφορά του συµβάντος. 
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Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 

ώρες. Για άνω των 3 ωρών θα προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 

ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 

επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε 

το αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

o η ανάλωση ωρών τεχνικής υποστήριξης θα γίνεται βάσει των παραπάνω εκ του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών σε ετήσια βάση που περιλαµβάνονται 

στο Τιµολόγιο Μελέτης.  

o για επισκέψεις επιτόπου πέραν της µιας ετησίως, που πιθανώς να απαιτηθούν 

για επίλυση προβληµάτων που δεν µπορούν να επιλυθούν αποµακρυσµένα, ο 

Ανάδοχος θα αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης 

και των αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

o οι ετήσιες προϋπολογισµένες ώρες τεχνικές υποστήριξης στο Τιµολόγιο 

Μελέτης, θα µεταφέρονται από έτος σε έτος. Σε περίπτωση εξάντλησης του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών τεχνικής υποστήριξης, ο Ανάδοχος θα 

αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης και των 

αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

 

2.2.7.23 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και Εξοπλισµών συστήµατος 

διαχείρισης καµερών (CCTV) 

Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) 

συστηµάτων διαχείρισης καµερών CCTV συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων, θα γίνεται 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και 

στα Εγχειρίδια του Κατασκευαστή των εν λόγω λογισµικών. 

 

Τα οδικά τµήµατα των οποίων τα συστήµατα τηλεφωνίας και δικτύων θα υποστηρίζονται µε 

ΕΤΥ, είναι τα εξής (αναλυτικά Παράρτηµα 10) : 

• Ηγουµενίτσα – Ιωάννινα 

• Ιωάννινα - Άραχθος 

• Άραχθος – Μέτσοβο 

• Μέτσοβο - Παναγιά 

• Παναγιά – Γρεβενά 

• Πολύµυλος – Βέροια 

 

Τα συστήµατα διαχείρισης καµερών CCTV περιλαµβάνουν ενδεικτικά : 

• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstation διαχείρισης καµερών 

• Συσκευές ψηφιακής καταγραφής video 
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• Κωδικοποιητές/Αποκωδικοποιητές σήµατος (analog/digital) 

• Ψηφιακές κάµερες IP 

• Εξοπλισµό µετατροπέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας εξοπλισµού PTZ 

• Ενισχυτικές διατάξεις σήµατος video 

• Τους Video Server 

• Τον εξοπλισµό του video wall 

• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system and application software) 

 

Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει το Προσωπικό 

Συντήρησης Η/Μ και ειδικότερα οι Οµάδες Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµών.  

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 για κάθε 

υποστηριζόµενο οδικό τµήµα ξεχωριστά:  

• 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 όρους της 

παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών συµβατικών τευχών και δεσµεύεται για 

παροχή της τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση 

 

Η Ειδική Τεχνική Υποστήριξη περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για 

τον καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων, και ειδικότερα: 

o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων διαχείρισης CCTV (ενδεικτικά): 

Την εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug fixes, κλπ.) 

του λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του λογισµικού 

συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες όπου είναι 

εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, κλπ.). Εφόσον 

για την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 

αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή νέων αδειών χρήσης 

λογισµικού (software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο 

απόδοσης, αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 
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o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων διαχείρισης CCTV (ενδεικτικά) : 

Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και Workstations, των 

αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον «καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων 

δεδοµένων, κ.α., 

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της 

παραπάνω επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν, εντός µηνός από την επιτόπου επίσκεψη, 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα 

στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 

εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους. 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 

εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 

συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του 

παραπάνω αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των 

εργασιών που εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη 

διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 

αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 

των υφισταµένων µικρής έκτασης (π.χ. προσθήκη ή αφαίρεση εξοπλισµού, αλλαγής 

των ρυθµίσεων καταγραφής ή απεικόνισης, προσθήκης νέων κυκλικών εναλλαγών ή 

τροποποίησης παλαιών, επαναρύθµισης υφισταµένων προκαθορισµένων θέσεων 

κινητών καµερών ή προσθήκη νέων κ.α.) είτε µέσω παροχής τηλεφωνικών οδηγιών 

αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, Χειριστές ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω 

αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού προσωπικού για τη διάγνωση και 

επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή εγκατάστασης των αναγκαίων 

τροποποίησεων. Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από 

την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. 

Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη 

ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 

ώρας θα προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 

επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 

αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 

εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας 

τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για άνω των 2 ωρών θα 

προσµετρώνται κανονικά. 
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o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 

αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή 

αποκατάσταση) όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής 

αποκατάστασης θα εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη 

χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 ώρες. Για 

άνω των 3 ωρών θα προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 

ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 

επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε 

το αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

o η ανάλωση ωρών τεχνικής υποστήριξης θα γίνεται βάσει των παραπάνω εκ του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών σε ετήσια βάση που περιλαµβάνονται 

στο Τιµολόγιο Μελέτης.  

o για επισκέψεις επιτόπου πέραν της µιας ετησίως, που πιθανώς να απαιτηθούν 

για επίλυση προβληµάτων που δεν µπορούν να επιλυθούν αποµακρυσµένα, ο 

Ανάδοχος θα αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης 

και των αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

o οι ετήσιες προϋπολογισµένες ώρες τεχνικές υποστήριξης στο Τιµολόγιο 

Μελέτης, θα µεταφέρονται από έτος σε έτος. Σε περίπτωση εξάντλησης του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών τεχνικής υποστήριξης, ο Ανάδοχος θα 

αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης και των 

αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

 

2.2.7.24 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικών και Εξοπλισµών συστήµατος 

διαχείρισης Τηλεφωνίας και ∆ικτύων 

Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) των λογισµικών και εξοπλισµών (software, hardware) 

συστηµάτων τηλεφωνίας και δικτύων συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων, θα γίνεται σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στο παρόν και στις Προδιαγραφές Η/Μ Έργων της ΕΟΑΕ και στα 

Εγχειρίδια του Κατασκευαστή των εν λόγω λογισµικών. 

 

Τα οδικά τµήµατα των οποίων τα συστήµατα τηλεφωνίας και δικτύων θα υποστηρίζονται µε 

ΕΤΥ, είναι τα εξής (αναλυτικά Παράρτηµα 11) : 

• Ηγουµενίτσα – Άραχθος 

• Άραχθος – Μέτσοβο 

• Μέτσοβο - Παναγιά 

• Παναγιά – Γρεβενά 

• Πολύµυλος – Βέροια 
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Τα συστήµατα ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΟΥ περιλαµβάνουν ενδεικτικά : 

• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Server/Workstation διαχείρισης τηλεφώνων και ψηφιακής 

καταγραφής κλήσεων 

• Τηλεφωνικές κονσόλες, τηλεφωνικά κέντρα, IP-phones 

• Analog/Digital µετατροπείς σηµάτων (phone converters A to D),  

• Συσκευές δικτύου (switches, routers,  …) 

• Σύστηµα NMS (hardware, software) 

• Τα εγκατεστηµένα λογισµικά πάσης φύσεως των παραπάνω εξοπλισµών (firmware, 

system and application software) 

 

Την τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει το Προσωπικό 

Συντήρησης Η/Μ και ειδικότερα οι Οµάδες Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµών.  

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 για κάθε 

υποστηριζόµενο οδικό τµήµα ξεχωριστά:  

• 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 παρέχει υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης για ανάλογα συστήµατα κατά την τελευταία πενταετία 

• βεβαίωση του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού ότι αποδέχεται τους όρους της 

παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών συµβατικών τευχών και δεσµεύεται για 

παροχή της τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση 

 

Η Ειδική Τεχνική Υποστήριξη περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο : 

• την ετήσια (δηλ. 1 φορά/έτος) επιτόπου επίσκεψη ειδικού τεχνικού προσωπικού για 

τον καθολικό έλεγχο/ επιθεώρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων, και ειδικότερα: 

o για το Λογισµικό (software) των συστηµάτων ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΟΥ 

(ενδεικτικά): Την εγκατάσταση πιθανών αναβαθµίσεων (upgrades, patches, bug 

fixes, κλπ.) του λογισµικού εφαρµογής αυτών συµπεριλαµβανοµένων και του 

λογισµικού συστήµατος (firmware, λειτουργικό σύστηµα, κλπ.) στις µονάδες 

όπου είναι εγκατεστηµένες οι εν λόγω εφαρµογές (Servers, Workstations, κλπ.). 

Εφόσον για την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισµικού απαιτείται η 

αναβάθµιση/προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού (hardware) ή αδειών χρήσης 
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λογισµικού (software) για να εξασφαλιστεί η λειτουργία στο επιθυµητό επίπεδο 

απόδοσης, αυτή θα γίνεται µε έξοδα της ΕΟΑΕ, εφόσον συµφωνηθεί. 

o για τον Εξοπλισµό (hardware) των συστηµάτων ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΟΥ 

(ενδεικτικά) : Τον καθολικό ειδικό έλεγχο της λειτουργίας των Servers και 

Workstations, τηλεφωνικών κέντρων, των αρχείων συστήµατος (logs, κλπ.), τον 

«καθαρισµό» των αρχείων και βάσεων δεδοµένων, κ.α. 

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων της 

παραπάνω επιτόπου επίσκεψης µε περιγραφή των εργασιών που 

εκτελέστηκαν, εντός µηνός από την επιτόπου επίσκεψη 

o την τήρηση του σχετικού βιβλίου συντηρήσεων, το οποίο θα βρίσκεται πάντα 

στον χώρο του ΚΕΣ\ΚΕΚ και θα αναγράφει τις εργασίες συντήρησης που έχουν 

εκτελεστεί και τα αποτελέσµατα τους 

• τον µηνιαίο (δηλ. 1 φορά/µήνα) αποµακρυσµένο προληπτικό έλεγχο όλων των 

υποστηριζόµενων συστηµάτων µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης VPN, εντός 

εργάσιµων ηµερών/ωρών (από 09:00 έως 17:00) και σε ηµέρες που θα έχουν 

συµφωνηθεί µε την ΕΟΑΕ.  

o την υποβολή τεχνικής αναφοράς των ευρηµάτων /αποτελεσµάτων του 

παραπάνω αποµακρυσµένου προληπτικού ελέγχου µε περιγραφή των 

εργασιών που εκτελέστηκαν και των τυχόν ευρηµάτων, εντός εβδοµάδας από τη 

διεξαγωγή του. 

• την αποµακρυσµένη ανταπόκριση σε αιτήµατα τεχνικής υποστήριξης για την 

αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων των συστηµάτων ή αναγκαίων τροποποιήσεων 

των υφισταµένων µικρής έκτασης (όπως προσθήκη νέων καρτών τηλεφωνίας σε 

router, προσθήκη νέων ή τροποποίηση παλαιών group τηλεφωνίας, προσθήκης νέων 

ή τροποποίηση παλαιών VLAN, προσθήκη νέων δροµολογήσεων ή τροποποίηση 

παλαιών, προσθήκη νέων ή τροποποίηση παλαιών VPN συνδέσεων, κ.α.) είτε µέσω 

παροχής τηλεφωνικών οδηγιών αποκατάστασης προς το προσωπικό λειτουργίας και 

συντήρησης (Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµών, 

Χειριστές ΚΕΚ, ΕΟΑΕ) είτε µέσω αποµακρυσµένης σύνδεσης VPN ειδικού τεχνικού 

προσωπικού για τη διάγνωση και επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων ή 

εγκατάστασης των αναγκαίων τροποποίησεων. Ειδικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εντός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 09:00 έως 17:00), θα επιλαµβάνονται από 

την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι αργότερα από µια (1) ώρα. 

Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα εκκινούν αυθηµερόν. Ως ελάχιστη 

ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνεται η 1 ώρα. Για άνω της 1 

ώρας θα προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 17:00 έως 22:00 και 06:00 έως 09:00), θα 

επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή αποκατάσταση) όχι 

αργότερα των τριών (3) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής αποκατάστασης θα 
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εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη χρέωση/ανάλωση ώρας 

τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 2 ώρες. Για άνω των 2 ωρών θα 

προσµετρώνται κανονικά. 

o αιτήµατα που υποβάλλονται (τηλέφωνο, fax, e-mail) σε εργάσιµες ηµέρες εκτός 

ωραρίου λειτουργίας γραφείου (από 22:00 έως 06:00) και Σαββατοκύριακα και 

αργίες, θα επιλαµβάνονται από την ΕΤΥ (διάγνωση, προσωρινή 

αποκατάσταση) όχι αργότερα των τεσσάρων (4) ωρών. Οι ενέργειες οριστικής 

αποκατάστασης θα εκκινούν την 1η εργάσιµη µετά το συµβάν. Ως ελάχιστη 

χρέωση/ανάλωση ώρας τεχνικής υποστήριξης θα λαµβάνονται οι 3 ώρες. Για 

άνω των 3 ωρών θα προσµετρώνται κανονικά. 

o την υποβολή στην ΕΟΑΕ µηνιαίας αναφοράς των εξυπηρετούµενων αιτηµάτων 

ειδικής τεχνικής υποστήριξης (ανά αίτηµα : ηµεροµηνία υποβολής, ηµεροµηνία 

επίλυσης, στοιχεία υποβάλλοντας το αίτηµα, στοιχεία τεχνικού που εξυπηρέτησε 

το αίτηµα, διάρκεια, αιτία, περιγραφή ενεργειών επίλυσης, κλπ.). 

o η ανάλωση ωρών τεχνικής υποστήριξης θα γίνεται βάσει των παραπάνω εκ του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών σε ετήσια βάση που περιλαµβάνονται 

στο Τιµολόγιο Μελέτης.  

o για επισκέψεις επιτόπου πέραν της µιας ετησίως, που πιθανώς να απαιτηθούν 

για επίλυση προβληµάτων που δεν µπορούν να επιλυθούν αποµακρυσµένα, ο 

Ανάδοχος θα αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης 

και των αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

o οι ετήσιες προϋπολογισµένες ώρες τεχνικές υποστήριξης στο Τιµολόγιο 

Μελέτης, θα µεταφέρονται από έτος σε έτος. Σε περίπτωση εξάντλησης του 

προϋπολογισµένου αποθέµατος ωρών τεχνικής υποστήριξης, ο Ανάδοχος θα 

αµείβεται ξεχωριστά βάσει σχετικού άρθρου τιµολογίου Μελέτης και των 

αντίστοιχων αιτηµάτων της ΕΟΑΕ. 

 

2.2.7.25 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Συστηµάτων Φωτεινής 

Σηµατοδότησης Κόµβων 

Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) και συντήρηση των συστηµάτων και εγκαταστάσεων της 

φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 

12. 

 

2.2.7.26 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 εργολαβίας, 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 
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έχει τρεις 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 αιατεί 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 υπο 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 

 

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 πέντε 

(5) 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 : 
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• 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 

 

2.2.7.27 Βελτίωση φωτεινής σήµανσης θυρών διαφυγής σηράγγων µε LED 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε ενίσχυση της φωτεινής σήµανσης µε LED των θυρών διαφυγής 

σηράγγων που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ. 

Ως ελάχιστες προδιαγραφές της απαιτούµενης σήµανσης θα ληφθούν υπόψη τα οριζόµενα 

στην Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 16276 / Ιαν. 2013 (ΕΛΟΤ ΕΝ 16276/24.9.2013). 

 

Η σήµανση θα συνδεθεί µε το σύστηµα SCADA µέσω των τοπικών PLC, έτσι ώστε να 

µπορεί να ενεργοποιείται (έναυση/σβέση) από τον χειριστή του αρµόδιου ΚΕΚ σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

2.2.7.28 Περιβαλλοντική διαχείριση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού της οδού και των 

εγκαταστάσεών της, που αντικαθίσταται και αποσύρεται θα πρέπει να φυλάσσεται σε 

συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ σε φυλασσόµενους χώρους και η διαχείρισή του να γίνεται βάσει 

της ισχύουσας νοµοθεσίας περί διαχείρισης απορριµµάτων/αποβλήτων και των 

αναφερόµενων στην Παράγραφο 2.1.2.1 της παρούσας. 
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2.2.7.29 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Συστηµάτων Μέτρησης 

Κυκλοφορίας 

Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) και συντήρηση των συστηµάτων και εγκαταστάσεων των 

σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 

16. 

 

2.2.7.30 Προµήθεια Εφεδρικού Εξοπλισµού Πληροφορικής για ΚΕΚ/ ΚΕΣ/ Κ∆Α 

Στόχος της ΕΟΑΕ είναι η διατήρηση σε λειτουργική κατάσταση των συστηµάτων 

SCADA/TMS, CCTV, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΩΝ που λειτουργούν στα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α της 

Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας για 

την κυκλοφορία χρηστών και οχηµάτων στην οδό, τις σήραγγες και τα λοιπά τεχνικά της οδού 

(π.χ. γέφυρες) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής του 

έργου και την Ελληνική νοµοθεσία. Επίσης απαιτείται η παροχή όλων των σχετικών 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης που απαιτούνται, µε σκοπό την βέλτιστη – 

κατά τις σύγχρονες πρακτικές που εφαρµόζονται σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης - 

διαχείριση των ανωτέρω. 

Για το σκοπό αυτό στα Παραρτήµατα 17 και 18 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής έχει 

καταγραφεί ο κυριότερος υφιστάµενος εξοπλισµός των ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α σε πίνακες που 

αποτελούν βάση για την προµήθεια όµοιου εφεδρικού εξοπλισµού. 

Ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ ο ανάδοχος θα προβεί στην προµήθεια του απαιτούµενου 

εφεδρικού εξοπλισµού και σε αποθήκευσή του σε κατάλληλους χώρους που θα του 

υποδειχθούν.  

Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει εργασίες αντικατάστασης τµήµατος ή 

όλου του αναφερόµενου εξοπλισµού στα πλαίσια των υποχρεώσεων του περί συντήρησης 

του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της οδού και σηράγγων και στους προβλεπόµενους 

χρόνους αποακατάστασης βλαβών, οποτεδήποτε απαιτηθεί, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ύστερα 

από εντολή της ΕΟΑΕ. 

 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο∆ΟΥ 

3.1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 

Αφορά στις απαιτούµενες εργασίες για την αντιµετώπιση του παγετού και την αποµάκρυνση 

του χιονιού από το οδόστρωµα του αυτοκινητοδρόµου κατά τη χειµερινή περίοδο, ώστε να 

εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα η οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία σύµφωνα µε 

τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Χειµερινή Συντήρηση, Εγνατία Οδός, 

Φεβρουάριος 2004», Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆1α/ο/8/60/12-07-2004. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό, έτσι ώστε να 

αντιµετωπίζονται µε επιτυχία τα προβλήµατα του χειµώνα σε όλα τα κυκλοφορούµενα 

τµήµατα της Εγνατίας οδού (Α2) και του Κάθετου Άξονα Α29 της παρούσας σύµβασης, έτσι 

ώστε οι οδοί να είναι πάντα ανοικτοί σε κυκλοφορία.  
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Οι εργασίες χειµερινής συντήρησης θα εκτελούνται βάσει του ετήσιου σχεδίου 

αποχιονισµού που θα συντάξει ο ανάδοχος και θα υποβάλει για έγκριση στη ΕΟΑΕ για τη 

συγκεκριµένη περιοχή του έργου. Το 1ο σχέδιο αποχιονισµού θα υποβληθεί εντός ενός 

µηνός από την υπογραφή της σύµβασης και στη συνέχεια θα επανυποβάλλεται έως τις 10 

Ιουνίου κάθε έτους µε τις τυχόν αναθεωρήσεις που προκύπτουν από τον απολογισµό της 

προηγούµενης χειµερινής περιόδου. 

Στο σχέδιο αποχιονισµού αναφέρονται οι θέσεις των Σταθµών Ανεφοδιασµού άλατος, όπου 

ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα συνολικά απαιτούµενα µηχανήµατα και το προσωπικό για τις 

ανάγκες του χειµώνα, η περιοχή αρµοδιότητας κάθε Σταθµού ανεφοδιασµού κτλ. σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα 7. 

Ο Ανάδοχος, εκτός από τους σταθµούς ανεφοδιασµού άλατος που θα υποδειχτούν από την 

ΕΟΑΕ, ενδέχεται να διαθέσει, σε συνεργασία µε την ΕΟΑΕ, επιπρόσθετους χώρους για την 

αποθήκευση και φόρτωση του αλατιού που θα χρησιµοποιηθούν ως πρόσθετοι σταθµοί 

ανεφοδιασµού άλατος κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου. Οι παραπάνω χώροι, οι 

οποίοι θα απέχουν µεταξύ τους απόσταση 25χµ περίπου, θα προταθούν από τον Ανάδοχο 

µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και θα εγκριθούν για την καταλληλότητα τους 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

3.1.1 Εξοπλισµός - Υλικά 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει, κατ’ ελάχιστον, τον αναφερόµενο παρακάτω εξοπλισµό και υλικά 

για τη κάλυψη των αναγκών της χειµερινής συντήρησης: 

 

Οχήµατα Αριθµός 

Πολυεργάτες – Εγνατία Οδός (Α2) 38 

Πολυεργάτες – Καθ. Αξ. Α29 8 

Φρέζες αποχιονισµού 4 

 

Μέχρι την 10η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, µε βάση το σχέδιο αποχιονισµού, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκοµίσει τα µηχανήµατα αποχιονισµού (πολυεργάτες, φρέζες, κλπ) σε 

τόπο που θα οριστεί από την ΕΟΑΕ, προκειµένου να ελεγχθούν από επιτροπή της ΕΟΑΕ τα 

συµβατικώς απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά, την καλή κατάσταση, τον πρόσθετο 

εξοπλισµό κλπ. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει, ότι κάποιο από τα µηχανήµατα δεν 

πληροί τους όρους της παρούσας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει το 

αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες µε άλλο κατάλληλο.  

Η ΕΟΑΕ θα έχει τη δυνατότητα σε περιόδους δυσµενών καιρικών συνθηκών ή όποτε κρίνει 

σκόπιµο: 

α) να ενισχύει τα µέσα (προσωπικό, εξοπλισµό) για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του 

χειµώνα από οποιαδήποτε πηγή. 

β) να ζητήσει τη µεταφορά πόρων (προσωπικό, µηχανήµατα κ.λ.π.) από τον Ανάδοχο σε 

παρακείµενες περιοχές των οδών για την αντιµετώπιση προβληµάτων του χειµώνα.  



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 80 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

 

Περιγραφή εξοπλισµού 

Ο απαιτούµενος εξοπλισµός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων αποχιονισµού 

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3.  

 

Περιγραφή υλικών 

Το αλάτι χρησιµοποιείται για την αποφυγή δηµιουργίας στρώµατος χιονιού ή πάγου στο 

κατάστρωµα της οδού αλλά και για το λιώσιµο του ήδη υπάρχοντος στρώµατος χιονιού ή 

πάγου. 

Πριν την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, κατόπιν εντολής της 

ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά για την επαρκή προµήθεια άλατος και την 

αποθήκευση του.  

Εάν η αποθήκευση του αλατιού στους σταθµούς ανεφοδιασµού γίνεται σε υπαίθριο χώρο θα 

πρέπει να κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεµα ή ασφαλτικό τάπητα, έτσι ώστε να µην 

προκαλείται ανάµιξη του άλατος µε χώµα, πέτρες ή άλλα υλικά που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν ζηµιά στα οχήµατα διασποράς αλλά και για να παρεµποδίζεται η απορρόφηση 

υγρασίας από το έδαφος. Ο υπαίθριος χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι έτσι 

διαµορφωµένος, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιφανειακή αποστράγγιση των σωρών 

άλατος και η προστασία τους από επιφανειακά ύδατα που θα µπορούσαν να παρασύρουν 

ποσότητες άλατος. 

Οι σωροί άλατος θα επικαλύπτονται µε πλαστικό κάλυµµα, έτσι ώστε να προστατεύεται το 

αλάτι από την υγρασία και την παράσυρση του από τα νερά της βροχής. Στο σχέδιο 

αποχιονισµού της ΕΟΑΕ θα αναφέρεται η ελάχιστη ποσότητα αλατιού για κάθε Σταθµό 

Ανεφοδιασµού. 

Κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου σε κάθε Σταθµό Ανεφοδιασµού ο Ανάδοχος θα 

διαθέσει έναν φορτωτή µε τον χειριστή του χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση.  

 

3.1.2 Προσωπικό 

Το προσωπικό του Αναδόχου που εµπλέκεται στις εργασίες χειµερινής συντήρησης πρέπει 

να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται µε επιτυχία τις δυσκολίες της 

χειµερινής συντήρησης και να γνωρίζει τις τεχνικές του αποχιονισµού, τα τµήµατα του 

δικτύου που είναι υπεύθυνο, καθώς και τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν 

παρουσιάζονται. 

 

3.1.3 Εργασίες χειµερινής συντήρησης 

Η ΕΟΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες τις περιοχής αλλά και τις 

προβλέψεις της µετεωρολογικής υπηρεσίας θα ορίσει την έναρξη και λήξη της χειµερινής 

περιόδου. Ο Ανάδοχος πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες/διαδικασίες και 

εργασίες τόσο κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου όσο και πριν την έναρξή της. 
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3.1.3.1 Εργασίες πριν την έναρξη της Χειµερινής Περιόδου 

Είκοσι (20) ηµέρες περίπου πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου: 

• Το προσωπικό που θα εµπλακεί στις εργασίες της χειµερινής συντήρησης θα κληθεί από 

την ΕΟΑΕ, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για να  ενηµερωθεί λεπτοµερώς για το σχέδιο 

αποχιονισµού, τα καθήκοντά του και τις τεχνικές/προδιαγραφές της χειµερινής 

συντήρησης της συγκεκριµένης περιοχής. 

• Τα µηχανήµατα (πολυεργάτες, φρέζες, φορτωτές κτλ) και ο εξοπλισµός που είναι 

απαραίτητος για τις εργασίες χειµερινής συντήρησης (πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης, 

εργαλεία, εξοπλισµός επικοινωνίας κλπ) πρέπει να είναι διαθέσιµα. 

• Ο εξοπλισµός των οχηµάτων αποχιονισµού όπως λεπίδες, αλατοδιανοµείς, 

αναλάµποντες φανοί, συστήµατα επικοινωνίας, βαθµονοµητές κτλ. πρέπει να ελεγχθούν, 

έτσι ώστε να βεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους. 

• Οι απαραίτητες ποσότητες αλατιού θα είναι αποθηκευµένες στους καθορισµένους 

χώρους ανεφοδιασµού. Τυχόν διαθέσιµες ποσότητες αλατιού από την προηγούµενη 

χειµερινή περίοδο πρέπει να έχουν επεξεργασθεί (π.χ. αναµόχλευση) ώστε να είναι 

κατάλληλες προς χρήση. 

 

3.1.3.2 Εργασίες κατά τη Χειµερινή Περίοδο 

Έναρξη χειµερινής περιόδου 

Η ΕΟΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες τις περιοχής, αλλά και τις 

προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) θα ορίσει την έναρξη της 

χειµερινής περιόδου. 

Οι εργασίες που θα εκτελούνται κατά τη χειµερινή περίοδο περιλαµβάνουν: 

• την αποφυγή σχηµατισµού πάγου στην επιφάνεια του οδοστρώµατος µε τη διασπορά 

κατάλληλης ποσότητας αλατιού. 

• την αποµάκρυνση του χιονιού από την επιφάνεια του οδοστρώµατος της οδού µε 

ταυτόχρονη διασπορά άλατος. 

• την αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων από την επιφάνεια της οδού µετά από 

εντολή της Τροχαίας. 

 

Κατάσταση Επιφυλακής 

Ο Ανάδοχος, έπειτα από την ειδοποίηση της έναρξης της χειµερινής περιόδου θα τίθεται σε 

κατάσταση επιφυλακής. Τα οχήµατα, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά τη χειµερινή περίοδο θα βρίσκονται σε ετοιµότητα λειτουργίας στους 

προκαθορισµένους σταθµούς ανεφοδιασµού βάσει του σχεδίου αποχιονισµού.  
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Το προσωπικό της χειµερινής συντήρησης θα είναι σε επιφυλακή καθ’ όλο το 24ωρο και για 

όλη την χειµερινή περίοδο, ώστε οι επεµβάσεις σε περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού να 

είναι άµεσες. 

 

∆υσµενή καιρικά φαινόµενα – Έναρξη εργασιών χειµερινής συντήρησης (Αποχιονισµός) 

Ο Ανάδοχος, θα παρακολουθεί συνεχώς τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα (∆ελτία 

Καιρικών Συνθηκών της Ε.Μ.Υ., δεδοµένα από εγκατεστηµένους µετεωρολογικούς 

σταθµούς, κλπ) και θα ενηµερώνεται για τα καιρικά φαινόµενα στην περιοχή. Όταν επίκειται 

δυσµενή καιρικά φαινόµενα στην περιοχή το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει µέσα σε 

χρονικό διάστηµα 2 ωρών να βρίσκεται στις θέσεις του, να έχει ολοκληρώσει τις 

προκαταρκτικές εργασίες αποχιονισµού (επανέλεγχος των οχηµάτων αποχιονισµού, 

φόρτωση µε αλάτι των αλατοδιανοµέων, κλπ) και να ξεκινά τις εργασίες αποχιονισµού. Ο 

Ανάδοχος ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες ξεκινά τις εργασίες αποχιονισµού και 

αντιµετώπισης παγετού (διασπορά άλατος, αποµάκρυνση χιονιού από την επιφάνεια του 

οδοστρώµατος κλπ) και ενηµερώνει ταυτόχρονα την ΕΟΑΕ. 

Κατά την περίοδο των εργασιών χειµερινής συντήρησης το προσωπικό του Αναδόχου θα 

εργάζεται συνεχώς µέχρι τη λήξη των δυσµενών καιρικών συνθηκών. 

Εάν οποιοδήποτε µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

άµεση αποκατάστασή του και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει 

να αντικαταστήσει το χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών χειµερινής συντήρησης, το προσωπικό του Αναδόχου θα 

πρέπει να έχει στη κατοχή του κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα είναι σε λειτουργία όλο το 

24ωρο, ώστε οι επικοινωνίες µε το κέντρο συντονισµού για τον αποχιονισµό να είναι άµεσες. 

 

Λήξη Εργασιών Χειµερινής Συντήρησης 

Ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώµατος η 

ΕΟΑΕ θα ορίζει τη λήξη των εργασιών χειµερινής συντήρησης για το συγκεκριµένο κύµα 

κακοκαιρίας και ο Ανάδοχος θα επανέρχεται πάλι σε κατάσταση επιφυλακής. 

Μετά τη λήξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα εφοδιάζει τους σταθµούς ανεφοδιασµού µε τις 

απαραίτητες ποσότητες αλατιού και θα συντηρεί και ελέγχει όλα τα οχήµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τις εργασίες αποχιονισµού. 

Ο Ανάδοχος επίσης, θα υποβάλει µηνιαία στην ΕΟΑΕ, δελτίο καταγραφής στοιχείων από την 

αντιµετώπιση κύµατος κακοκαιρίας (Παράρτηµα 8), των έντονων καιρικών φαινοµένων, καθώς 

και άλλων σχετικών στοιχείων. 

 

Λήξη χειµερινής περιόδου 

Η ΕΟΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές συνθήκες τις περιοχής αλλά και τις 

προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. θα ορίσει την λήξη της χειµερινής περιόδου. 

 



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 83 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

3.1.3.3 Εργασίες µετά τη λήξη της Χειµερινής Περιόδου  

Ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για τον καθαρισµό των χώρων των Σ.Α. και να προβεί 

στις απαραίτητες εργασίες επισκευής-συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ µέχρι τις 15 Μαΐου, απολογισµό της 

προηγηθείσας χειµερινής περιόδου καταγράφοντας στοιχεία κόστους, ανάλωσης ποσοτήτων, 

κυµάτων κακοκαιρίας καθώς και άλλες παρατηρήσεις. 

Ο Ανάδοχος θα επανυποβάλλει το σχέδιο αποχιονισµού µε τις τυχόν αναθεωρήσεις του 

µέχρι τις 10 Ιουνίου. 

 

3.1.3.4 ∆ιαχείριση στόλου µηχανηµάτων αποχιονισµού  

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει στα µηχανήµατα αποχιονισµού (Πολυεργάτες και Φρέζες) 

κατάλληλο σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 5.3. 

Αναφορά  του συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων (Συγκεντρωτικός Πίνακας Κίνησης 

Οχηµάτων / Μηχανηµάτων Αποχιονισµού), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 4, θα 

χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατικό επιµετρητικό στοιχείο κατά τις µηνιαίες πιστοποιήσεις 

του αναδόχου που αφορούν τις ώρες κίνησης/αποχιονισµού των µηχανηµάτων 

αποχιονισµού. 

 

3.2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Για την αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων (επιβατικών και φορτηγών) ή ογκωδών 

αντικειµένων από το κατάστρωµα της οδού που έχουν εγκαταλειφθεί ή ακινητοποιηθεί λόγω 

ατυχήµατος, παγετού ή χιονοπτώσεων και παρακωλύουν την οµαλή κυκλοφορία των 

οχηµάτων δηµιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις για τους χρήστες της οδού, ο Ανάδοχος 

θα διαθέσει τέσσερα (4) γερανοφόρα οχήµατα για την Εγνατία Οδό (Α2) και ένα (1) 

γερανοφόρο όχηµα για τον Καθ. Αξ. Α29, ιδιόκτητα ή µε σύµβαση η οποία θα γνωστοποιείται 

στην ΕΟΑΕ. Τα γερανοφόρα θα έχουν συγκεκριµένη έδρα, η οποία θα εγκριθεί από την 

ΕΟΑΕ και θα πρέπει να είναι διαθέσιµα, εφόσον κληθούν, εντός δύο (2) ωρών στον τόπο 

του συµβάντος.  

Τα γερανοφόρα όχηµα θα χρησιµοποιούνται 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 των γερανοφόρων οχηµάτων είναι ανηγµένη στην Προσφορά του 

Αναδόχου. 

 

3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΟΥ 

Περιλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την 

τεχνική αστυνόµευση και την σωστή οργάνωση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης 

της οδού. 
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Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για: 

• τη βέλτιστη λειτουργία των ΚΕΚ. 

• τη βέλτιστη διεξαγωγή της τεχνικής αστυνόµευσης οδού και σηράγγων 

• τον προγραµµατισµό και την άρτια εκτέλεση των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης 

• την έγκαιρη και προγραµµατισµένη εκτέλεση των εργασιών χειµερινής συντήρησης 

• την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στα τµήµατα της οδού και σηράγγων. 

• τη σωστή λειτουργία όλων πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστηµάτων που είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου 

• την αποστολή πάσης φύσεως δεδοµένων που απαιτούνται προς την ΕΟΑΕ 

• την εφαρµογή των λειτουργικών διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας που εφαρµόζει 

η ΕΟΑΕ 

• τη συνεργασία µε τους επιβλέποντες µηχανικούς της ΕΟΑΕ στα περιφερειακά και 

κεντρικά γραφεία 

• τη συνεργασία µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική) 

• την τήρηση των διαδικασιών και κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπονται από 

τη νοµοθεσία αλλά και των σχετικών διαδικασιών της ΕΟΑΕ. 

• την τήρηση και εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων και τις ισχύουσας περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας. 

 

Ο Ανάδοχος για την τεχνική υποστήριξη των παραπάνω εργασιών συντήρησης και 

λειτουργίας θα διαθέσει στην ΕΟΑΕ, επί πλέον του απαραίτητου προσωπικού για την 

εκτέλεση του έργου, το παρακάτω προσωπικό, σύµφωνα και µε το άρθρο Α-13 της ΕΣΥ, το 

οποίο θα αποτελείται από:  

A. Μία (1) Οµάδα αποκλειστικά για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών Υπηρεσιών  

Ιωαννίνων και Γρεβενών, µε αντικείµενο τη διαχείριση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 

έργου, η οποία θα στελεχώνεται από: 

• έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικούς Π.Ε.  

• έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.,  

• δύο  (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. (Έργων Υποδοµής ή συναφούς ειδικότητας) 

• δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. (µε ειδικότητα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, 

Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοµατισµού) 

Β. Μία (1) Οµάδα αποκλειστικά για την τεχνική υποστήριξη δραστηριοτήτων (συντήρηση 

κατασκευών, γεωτεχνικά, οδοστρώµατα κ.λπ.) του Τοµέα ΛΕΣ, η οποία θα στελεχώνεται 

από: 

• δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς Π.Ε. για την επιθεώρηση και συντήρηση γεφυρών και 

σηράγγων 
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• έναν (1) Τεχνολόγο Μηχανικό Τ.Ε.  (Έργων Υποδοµής ή συναφούς ειδικότητας) για τη 

διαχείριση των κυκλοφοριακών µετρήσεων 

• δύο (2) Τεχνολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. (Έργων Υποδοµής, Γεωτεχνολογίας κ 

Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας) για την τεχνική υποστήριξη γεωτεχνικών έργων 

 

Για τις ανάγκες µετακίνησης του προσωπικού και της Επίβλεψης ο Ανάδοχος θα διαθέσει 

οκτώ (8) οχήµατα 4x4 για την Εγνατία Οδό (Α2) και ένα (1) όχηµα 4x4 για τον Καθ. Αξ. Α29, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 3. 

 

 

3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕΚ) 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο Προσωπικό Λειτουργίας των ΚΕΚ του οδικού 

τµήµατος  του παρόντος Έργου.  

Το προσωπικό κάθε ΚΕΚ θα αποτελείται από χειριστές, σύµφωνα µε  τις απαιτήσεις της ΕΣΥ 

και τις εντολές της ΕΟΑΕ, οι οποίοι θα εργάζονται σε βάρδια, όλο το 24ωρο και για όλες τις 

ηµέρες περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών. 

Επίσης, για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των ΚΕΚ σε θέµατα Η/Μ, ηλεκτρονικών 

εξοπλισµών, αυτοµατισµών, ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο Προσωπικό Η/Μ, όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.1. 

Το Προσωπικό Λειτουργίας θα εγκατασταθεί σε Αίθουσες Ελέγχου των ΚΕΚ σηράγγων που 

θα υποδείξει η ΕΟΑΕ, για να επιτηρεί και να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και τις Η/Μ 

εγκαταστάσεις των σηράγγων, σύµφωνα µε τις σχετικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες 

(Παράρτηµα 1) και τις Οδηγίες Λειτουργίας & Συντήρησης που θα δοθούν από την ΕΟΑΕ 

κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

Η ενεργοποίηση και η στελέχωση Κέντρου Ελέγχου θα γίνει έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ, 

ενώ για ήδη λειτουργούντα ΚΕΚ η ενεργοποίηση και στελέχωσή τους αρχίζει άµεσα από την 

πρώτη µέρα της σύµβασης χωρίς περαιτέρω εντολή της ΕΟΑΕ. Η ΕΟΑΕ διατηρεί το 

δικαίωµα στη διάρκεια της εργολαβίας, να ενοποιήσει Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας µεταξύ 

τους, µειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον συνολικό αριθµό των στελεχωµένων ΚΕΚ, 

ενηµερώνοντας έγκαιρα τον Ανάδοχο.. 

 

Οι χειριστές βάρδιας του ΚΕΚ θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της Ε.Σ.Υ.  

Οι χειριστές θα ασκούν τα καθήκοντά τους µε τη βοήθεια των εγκατεστηµένων συστηµάτων 

(SCADA, TMS, CCTV, τηλεφωνικό κέντρο, ραδιοεπικοινωνίες, κλπ) ή άλλων µέσων που θα 

τους υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ. Ενδεικτικά, οι χειριστές θα πρέπει να ασκούν τα 

καθήκοντά τους κάτω από τις εξής συνθήκες: 

• Η εύρυθµη λειτουργία της οδού σε κανονικές συνθήκες. 

• Η εύρυθµη λειτουργία της οδού κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
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• Η εύρυθµη λειτουργία της οδού σε έκτακτες συνθήκες. 

 

3.4.1 Λειτουργία οδού σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 

Περιλαµβάνει ενδεικτικά : 

1. Επιτήρηση της οµαλής κυκλοφορίας µέσω Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV). 

2. Ενεργοποίηση και λειτουργία του εξοπλισµού τηλεµατικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας 

(φωτεινοί σηµατοδότες, Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας-ΠΜΟΤ, Πινακίδες 

Μεταβλητού Μηνύµατος-ΠΜΜ, Πινακίδες Καθορισµού Λωρίδας Κυκλοφορίας-ΠΚΛΚ, 

κλπ) ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας αλλά και τις επικρατούσες µετεωρολογικές 

συνθήκες και τις ενδείξεις του συστήµατος ανίχνευσης παγετού µέσω του 

πληροφοριακού συστήµατος TMS. Για την πλειοψηφία των «καταστάσεων» που µπορεί 

να δηµιουργηθούν, το TMS προτείνει στο χειριστή την εφαρµογή προκαθορισµένων 

σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

3. Επιτήρηση ενδείξεων από διάφορους αισθητήρες εντός και εκτός των σηράγγων (ρύπων, 

ορατότητας, ανέµου, εξωτερικής λαµπρότητας κλπ.) και ταυτόχρονη παρακολούθηση της 

αυτόµατης λειτουργίας του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού (ανεµιστήρων, φωτισµού κλπ) 

για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του ή ενεργοποίηση της ηµιαυτόµατης 

λειτουργίας µέσω του πληροφοριακού συστήµατος SCADA. 

4. ∆ιενέργεια τακτικών ελέγχων της λειτουργίας συγκεκριµένων τµηµάτων του εξοπλισµού 

(έλεγχος λειτουργίας και αυτόµατο πλύσιµο των CCTV µηχανών λήψης, λειτουργία 

ανεµιστήρων σε ανάστροφη λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κλπ) σε 

συνεργασία και µε το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ. 

5. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων της Αίθουσας 

Ελέγχου, διατήρηση αρχείων ασφαλείας (back-up) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει 

των προβλεποµένων στις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες 

6. Σε περίπτωση ανίχνευσης υπέρυψου οχήµατος ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων 

διαδικασιών για το άνοιγµα του κεντρικού στηθαίου ασφαλείας από το προσωπικό 

συντήρησης (στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εξόδου του οχήµατος 

από την οδό), τη διαχείριση κυκλοφορίας και την πραγµατοποίηση αναστροφής από το 

υπέρυψο όχηµα. 

7. Απάντηση των κλήσεων προερχόµενων από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και παροχή 

οδηγιών προς τους οδηγούς. 

8. Συνεργασία µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (∆ΕΣΕ, κλπ) και ειδικότερα µε τις Υπηρεσίες 

Έκτακτης Ανάγκης (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ), σύµφωνα µε τις 

Λειτουργικές ∆ιαδικασίες (Παράρτηµα 1) και τους Φακέλους Ασφαλείας των σηράγγων.  

9. Κλήση και πληροφόρηση του Προσωπικού Συντήρησης για οποιαδήποτε δυσλειτουργία 

εµφανισθεί. 

10. Συµπλήρωση αναφορών σε καθηµερινή βάση για τις συνθήκες κυκλοφορίας, λειτουργίας, 

έκτακτων περιστατικών κλπ., σύµφωνα µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες. 
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3.4.2 Λειτουργία οδού κατά τη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης συντήρησης του ενός 

κλάδου, µε εκτροπή της κυκλοφορίας στον άλλο κλάδο 

Επισηµαίνεται, ότι η ασφαλής διαχείριση της κυκλοφορίας (συµβατική σήµανση µε την 

τοποθέτηση κώνων κυκλοφορίας, εργοταξιακής σήµανσης κλπ) για οποιαδήποτε εργασία 

συντήρησης απαιτεί κυκλοφοριακή ρύθµιση, η οποία θα γίνεται από το Προσωπικό 

Συντήρησης µε την συνδροµή Προσωπικού Λειτουργίας του ΚΕΚ, το οποίο θα διαχειρίζεται 

την κυκλοφορία µε χρήση των κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου που διαθέτει (π.χ. 

ενεργοποίηση φωτεινής σήµανσης, κλπ). 

 

3.4.3 Λειτουργία οδού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

Τα πιθανά σενάρια έκτακτων περιστατικών και ο τρόπος αντιµετώπισής τους περιγράφονται 

αναλυτικά στη Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-418.   

Σε κάθε περίπτωση διαχείρισης εκτάκτου περιστατικού, ο χειριστής της Αίθουσας Ελέγχου θα 

συµπληρώνει εκτός από το Φύλλο Αναφοράς Συµβάντος των Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-417/418 και 

αντίστοιχη ηλεκτρονική αναφορά σε ειδικό λογισµικό, που θα εγκαταστήσει η ΕΟΑΕ σε 

υφιστάµενο υπολογιστή της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΚ. 

 

3.5 ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Βασικός σκοπός των Οµάδων Άµεσης Επέµβασης είναι η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη και 

οµαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδροµο, συµβάλλοντας: 

• στην ταχύτερη ανίχνευση και αποτελεσµατικότερη απόκριση σε έκτακτα συµβάντα, 

• στη συνδροµή στις Υπηρεσίες Άµεσης Ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ), 

• στη µείωση των καθυστερήσεων, των ουρών και των συµφορήσεων της κυκλοφορίας, 

• στη µείωση του κινδύνου δευτερογενών ατυχηµάτων, 

• στην παροχή αποτελεσµατικών και ασφαλών παρακάµψεων όταν απαιτηθεί, 

• στην ενηµέρωση των χρηστών για θέµατα κυκλοφορίας. 

 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει επτά (7) Οµάδες Άµεσης Επέµβασης (ΟΑΕ) για την Εγνατία Οδό 

(Α2) και τον Καθ. Αξ. Α29, οι οποίες θα εργάζονται σε βάρδιες, όλο το 24ωρο και για όλες τις 

ηµέρες, περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης.  

Σε κάθε βάρδια η ΟΑΕ θα αποτελείται από δύο (2) τεχνίτες σήµανσης κατάλληλα 

εκπαιδευµένους που θα περιπολούν διαρκώς την οδό επιβαίνοντες σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο και εξοπλισµένο όχηµα τύπου Βαν του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτηµα 3 και στη Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-440. 

 

Οι αρµοδιότητες κάθε οµάδας ΟΑΕ είναι: 

o Η διενέργεια της Τεχνικής Αστυνόµευσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.1 

και στη Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 (∆ιεξαγωγή Τεχνικής Αστυνόµευσης - Αποκατάστασης 

Φθορών). 
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o Η διαρκής διενέργεια Περιπολιών Άµεσης Επέµβασης µε κέντρο τη Θέση Επιφυλακής 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όπως περιγράφεται στην παρούσα τεχνική 

περιγραφή και στη Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-440 (Οµάδες Άµεσης Επέµβασης). Ειδικότερα, η 

νυχτερινή βάρδια (ενδεικτικά από 21:00µµ έως 5:00πµ) θα είναι σε επιφυλακή στη 

Θέση Επιφυλακής, εκτός και αν λάβει διαφορετικές εντολές από την ΕΟΑΕ (πχ σε 

περιόδους υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, ειδικών γεγονότων κλπ). 

Κάθε Οµάδα Άµεσης Επέµβασης θα περιπολεί διαφορετικά οδικά τµήµατα µε κέντρο τη 

Θέση Επιφυλακής, ως εξής: 

 

 
α/α 

 
Οδικό τµήµα περιπολίας  Μήκος Θέση Επιφυλακής 

ΟΑΕ 1 Λιµάνι Ηγουµενίτσας – Α/Κ 3 Σελλών (Τύριας) 48,8 χλµ. Α/Κ Νεοχωρίου 

ΟΑΕ 2 Α/Κ 3 Σελλών (Τύριας) – Α/Κ 6 Ζαγορίου 42,7 χλµ. ΚΕΚ ∆ωδώνης 

ΟΑΕ 3 Α/Κ  6 Ζαγορίου – Α/Κ 7Β Παναγιάς 29,3 χλµ. ΚΕΚ Ανηλίου 

ΟΑΕ 4 Α/Κ 7Β Παναγιάς – Α/Κ 9Α Ταξιάρχη 50,9 χλµ. ΚΕΚ Κοιλώµατος-
Καραντζά 

ΟΑΕ 5 Α/Κ 9Α Ταξιάρχη – Α/Κ 13 Πολυµύλου 55,3 χλµ. Α/Κ Κοζάνης 

ΟΑΕ 6 Α/Κ 13 Πολυµύλου – Α/Κ 17 Κλειδίου 61,6 χλµ. Σταθµός ∆ιοδίων 
Πολυµύλου 

ΟΑΕ 7 Α/Κ 9Β ∆υτ. Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγή  
(Καθ. Αξ. Α29)  71 χλµ. Α/Κ Άργους 

Ορεστικού  

 

Τα όρια των οδικών τµηµάτων που θα περιπολεί κάθε ΟΑΕ καθώς και η θέση επιφυλακής 

µπορεί να τροποποιηθούν από την ΕΟΑΕ. 

Κάθε ΟΑΕ µπορεί να κληθεί για µετάβαση σε διαφορετικό οδικό τµήµα απ’ αυτό που 

περιπολεί κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ ή της Τροχαίας.  

Στην ειδική περίπτωση µείζονος έκτακτου συµβάντος και κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ ή της 

Τροχαίας, οι ΟΑΕ µπορεί να µεταβούν για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε γειτονικά 

τµήµατα που βρίσκονται εκτός των τµηµάτων αρµοδιότητας του Αναδόχου.  

 

Η επέµβαση στα έκτακτα περιστατικά θα γίνεται όπως περιγράφεται στη λειτουργική 

διαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-440 της ΕΟΑΕ, Παράρτηµα 1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης 

των συµβάντων και µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, το προσωπικό του 

Αναδόχου θα ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τροχαίας. 

Οι ΟΑΕ κατά την κίνησή τους στον αυτοκινητόδροµο θα τηρούν υποχρεωτικώς τις ρυθµίσεις 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 

44 εφόσον οι εργασίες των ΟΑΕ αφορούν κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση της οδού. 

Σε κάθε όχηµα των ΟΑΕ θα υπάρχει µια επιχειρησιακή κινητή τηλεφωνική συσκευή τύπου 

smartphone/tablet, µε λειτουργικό σύστηµα Android τελευταίας έκδοσης ή συµβατό. Η 

συσκευή θα έχει οθόνη τουλάχιστον 5’’, ενσωµατωµένη φωτογραφική µηχανή τουλάχιστον 
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10megapixel, gps, επιπλέον αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 16ΜΒ, θα υποστηρίζει την 

εισαγωγή κειµένου µέσω εύχρηστου εικονικού πληκτρολογίου και γενικά θα έχει τεχνικά 

χαρακτηριστικά αντίστοιχα των τηλεφωνικών συσκευών τύπου smartphone/tablet που έχουν 

κυκλοφορήσει κατά το τελευταίο έτος. 

Για κάθε κινητή τηλεφωνική συσκευή θα υπάρχει διαρκής τηλεπικοινωνιακή σύνδεση 

τηλεφωνίας και δεδοµένων (internet) (SIM card). 

Η ΕΟΑΕ διατηρεί τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ειδικές εφαρµογές (mobile applications, 

apps) λογισµικού στην κινητή τηλεφωνική συσκευή κάθε ΟΑΕ για θέµατα καταγραφής των 

φθορών ή συµβάντων που περιγράφονται στις σχετικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες, για την 

άµεση αποµακρυσµένη µεταφορά πληροφορίας και εικόνας, για άµεση δυναµική ενηµέρωση 

κεντρικής βάσης δεδοµένων, για διαχείριση στόλου κτλ. Η δαπάνη κτήσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας των ειδικών εφαρµογών (apps) λογισµικού, πλην της δαπάνης 

τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης µεταφοράς δεδοµένων και διαδικτυακής πρόσβασης, θα 

καλύπτεται από την ΕΟΑΕ. 

Όταν το όχηµα είναι εν κινήσει η τηλεφωνική συσκευή θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από 

τον συνοδηγό της ΟΑΕ. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής για λόγους 

πέρα των καθηκόντων των ΟΑΕ για ζητήµατα συντήρησης της οδού και οµαλότητας και 

ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

Κάθε τηλεφωνική συσκευή θα έχει αριθµό αποκλειστικό για το συγκεκριµένο όχηµα ΟΑΕ. 

Κατά την αλλαγή κάθε βάρδιας η συσκευή θα παραµένει στο όχηµα. Η συσκευή αυτή θα 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για θέµατα της σύµβασης και η δαπάνη κτήσης, 

χρήσης, συντήρησης και αντικατάστασής της καλύπτεται από τον Ανάδοχο. 

Τα οχήµατα των ΟΑΕ θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρουν ειδικό σύστηµα ανοιχτής 

ακρόασης για το επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. 

 

3.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

3.6.1 Φάκελοι Ασφαλείας Σηράγγων 

Για τις σήραγγες µήκους άνω των 500 µέτρων η ΕΟΑΕ έχει συντάξει, συντάσσει ή 

επικαιροποιεί Φακέλους Ασφαλείας, 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 διευρωπαϊκού 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 ).  

 Κάθε Φάκελος Ασφαλείας αφορά τις σήραγγες άνω των 500 µέτρων που βρίσκονται σε 

ενιαίο τµήµα αυτ/µου, µεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων. Αντίγραφο κάθε 

Φακέλου Ασφαλείας διατηρείται στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας που εποπτεύει κάθε 

σήραγγα. 

Το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολείται στα θέµατα λειτουργίας και συντήρησης 

σηράγγων οφείλει να ενηµερώνεται για τα περιεχόµενά των Φακέλων Ασφαλείας.  Για τον 
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σκοπό αυτό θα υποβάλλει εγγράφως 1 φορά ετησίως δήλωση από κάθε εµπλεκοµένο 

προσωπικό του (π.χ. χειριστές ΚΕΚ, µηχανικοί Αναδόχου, κλπ.) ξεχωριστά, ότι έχει λάβει 

γνώση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ή επικαιροποιεί οποιοδήποτε µέρος των Φακέλων 

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 

• 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 µέρος των Φακέλων Ασφαλείας που αφορά στο Στάδιο Λειτουργίας. 

Οποιαδήποτε τροποποιήση του Φακέλου Ασφαλείας εγκρίνεται πρώτα από την ΕΟΑΕ. 

 

3.6.2 Αρµόδιοι Ασφαλείας σηράγγων 

Για κάθε σήραγγα µήκους άνω των 500 µέτρων έχει οριστεί από την ΕΟΑΕ ο Αρµόδιος 

Ασφαλείας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆230/2007. 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). 

 



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 91 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

3.6.3 Επιθεωρήσεις σηράγγων 

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 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. 

 

3.6.4 Περιοδικές Ασκήσεις Ασφαλείας 

Σε περιοδικά διαστήµατα η ΕΟΑΕ σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας, τις Υπηρεσίες 

Έκτακτης Ανάγκης και τον Ανάδοχο, θα διενεργεί κοινές Ασκήσεις Ασφαλείας σε σήραγγες µε 

τη συµµετοχή και του προσωπικού της σήραγγας.  

Σε κάθε σήραγγα ή οµάδα σηράγγων που γειτνιάζουν, θα διενεργείται 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. 

Σε ειδικές περιστάσεις είναι δυνατόν να οργανωθεί από την ΕΟΑΕ ή τις Υπηρεσίες Έκτακτης 

Ανάγκης αντίστοιχη άσκηση ασφαλείας σε οδικό τµήµα ανοιχτής οδοποιίας.   

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 οδού. 

 

3.6.5 Εκθέσεις ατυχηµάτων 

Για οποιοδήποτε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός 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 αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδο της 

σήραγγας για χρόνο µεγαλύτερο της µίας ώρας. 
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Για το λόγο αυτό, σε κάθε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα που συµβαίνει σε σήραγγα 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. 

Οι εκθέσεις θα αφορούν καταρχήν τις σήραγγες που εµπίπτουν στο πεδίου ορισµού του 

Π.∆.230/2007, δηλ. σήραγγες µήκους άνω των 500 µέτρων. Η ΕΟΑΕ διατηρεί τη δυνατότητα 

να ζητήσει τη σύνταξη αντίστοιχης έκθεσης και για σήραγγες µικρότερου µήκους ή και για 

τµήµατα ανοιχτής οδοποιίας.  

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 7 ηµερών στην υποβολή σχεδίου 

Έκθεσης συµβάντος, για συµβάντα που λαµβάνουν χώρα πλησίον (έως 100µ.) των στοµίων 

εισόδου/εξόδου των σηράγγων ανεξαρτήτου µήκους αυτών. 

 

3.6.6 Μελέτες ασφάλειας σηράγγων 

Με τους όρους της παραγράφου 6.3 του Άρθρου Α-6 (Μελέτες) της ΕΣΥ, η ΕΟΑΕ µπορεί να 

ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώσει τη σύνταξη, έναντι αµοιβής, τυχόν 

µελετών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, η αναγκαιότητα των 

οποίων ενδέχεται να προκύψει από τις διατάξεις του  Π∆230/2007. Η σύνταξη των µελετών 

θα γίνει µετά από σχετική εντολή της ΕΟΑΕ στην οποία θα καθορίζονται και οι τυχόν ειδικές 

απαιτήσεις του Π∆230/2007 όσον αφορά τους εκπονούντες τις µελέτες. 

 

4 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ο∆ΟΥ 

Για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού προβλέπονται οι εργασίες βελτίωσης που 

περιγράφονται παρακάτω. 

Για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης και όσων εργασιών αφορούν προµήθεια και 

εγκατάσταση νέου εξοπλισµού και περιλαµβάνονται στην Οµάδα Εργασιών χωρίς 

Προµέτρηση του Τιµολογίου, απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη της Προϊσταµένης 

Αρχής. 
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4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει τεχνικές βελτίωσης των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος (βελτίωσης µικροϋφής και µακροϋφής)  µε τη µέθοδο 

της σφαιριδιοβολής (shot blasting). Η εντολή της ΕΟΑΕ θα προσδιορίζει τα ακριβή µήκη και 

πλάτη της οδού που θα εφαρµοστεί η τεχνική βελτίωσης των χαρακτηριστικών του 

οδοστρώµατος. 

Η τεχνική εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους ασφαλτικών ταπήτων, εφόσον δεν έχει 

επηρεασθεί η δοµική ακεραιότητα των οδοστρωµάτων και δεν υπάρχουν επιφανειακές 

ανωµαλίες (ρηγµατώσεις, τροχαυλακώσεις κλπ). ∆εν εφαρµόζεται σε ασφαλτικές 

αντιολισθηρές στρώσεις τύπου επιφανειακής επάλειψης. 

Πριν την εφαρµογή της τεχνικής ο Ανάδοχος θα δηλώνει στην ΕΟΑΕ τον µηχανικό εξοπλισµό 

που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, άλλες αντίστοιχες εφαρµογές αδροποίησης ασφαλτικών 

ταπήτων µε τον ίδιο εξοπλισµό και βεβαιώσεις από τους φορείς και υπηρεσίες που ήταν 

αρµόδιοι για τη διαχείριση και συντήρηση των ασφαλτικών επιφανειών. Επίσης, ο Ανάδοχος 

θα υποβάλλει σύντοµη τεχνική έκθεση µε περιγραφή της εφαρµοζόµενης µεθοδολογίας, των 

αναµενόµενων οφελών όσον αφορά την ποσοτική βελτίωση των χαρακτηριστικών του 

οδοστρώµατος (αντιολισθηρότητα), τον απαιτούµενο χρόνο εφαρµογής της τεχνικής και τη 

ρύθµιση και διαχείριση της κυκλοφορίας κατά το διάστηµα αυτό. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε Άρθρο: «Αδροποίηση επιφανείας 

υφισταµένων ασφαλτικών οδοστρωµάτων µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής» του Τιµολόγιου 

Έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. ∆11γ/ο/7/62/20.11.2013 (ΦΕΚ 

Β’3094/2013) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς επίσης 

και την Εγκύκλιο 34 (υπ’ αρ. ∆11γ/ο/14/62/20.12.2013) της ∆ιεύθυνσης Προγράµµατος, 

Προτύπων και ∆ιεθνών Σχέσεων του ίδιου Υπουργείου. 

 

4.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΣΑ) 

Γενικά στην περιοχή του έργου δεν θα απαιτηθεί η κατασκευή Σταθµών Ανεφοδιασµού. Εάν 

κριθεί απαραίτητο και έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ξύλινες 

αποθήκες άλατος και προκατασκευασµένους ξύλινους οικίσκους διαµονής προσωπικού, σε 

Σταθµούς Ανεφοδιασµού που θα του υποδειχθούν. 

Για την κατασκευή των αποθηκών άλατος η ΕΟΑΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο οριστική 

Μελέτη. Η τελική κατασκευή θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από µελέτη εφαρµογής του 

αναδόχου. 

 

4.2.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ  

4.2.1.1 ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΑΤΟΣ 

Περιγραφή αποθήκης 
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Στους Σταθµούς Ανεφοδιασµού της Εγνατίας Οδού και του Κάθετου Άξονα Α29 έχουν 

κατασκευαστεί ξύλινες αποθήκες άλατος διαστάσεων 20,0µ × 15,0µ ή 10,0µ × 15,0µ., 

ελεύθερου ύψους 8,0µ και κάτοψης σχήµατος «Π».  

 

Κατασκευαστικά στοιχεία 

Ο σκελετός της αποθήκης αποτελείται από ξύλινα πλαίσια, που αποτελούνται από ζευκτά και 

υποστυλώµατα κατάλληλων διατοµών συνδεδεµένα µε σφιγκτήρες, ήλους, κοχλίες κλπ. από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

Το δάπεδο είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα, ελαφρά υπερυψωµένο από τον όµορο 

περιβάλλοντα χώρο και µε ελαφρά κλίση προς την είσοδο για απορροή των υδάτων, µε µια 

πλαγιοτοµηµένη αποστραγγιστική τάφρο στη µπροστινή πλευρά της αποθήκης για συλλογή 

των υδάτων του δαπέδου. Περιµετρικά έχει κατασκευαστεί κατακόρυφο τοιχίο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα στις τρεις πλευρές της αποθήκης, ύψους 2,5 µ από το έδαφος, που εξωτερικά 

εφάπτεται µε τα κατακόρυφα πλαίσια λειτουργώντας αφενός σαν τοίχος πλήρωσης και 

αφετέρου σαν τοίχος αντιστήριξης του άλατος µε παρόµοια αντιδιαβρωτική προστασία 

(σκυροδέµατος και οπλισµού) µε τα δάπεδα. Το υπόλοιπο περιµετρικό ύψος από τα 2,50µ. 

έως τα 8,0µ έχει πληρωθεί µε ξύλο και πολυκαρβονικά φύλλα ή/και γαλβανισµένο χάλυβα 

κατάλληλου πάχους. Το σκυρόδεµα είναι επεξεργασµένο µε τη χρήση κατάλληλου 

αντιδιαβρωτικού υλικού, ώστε να διαµορφώνει µια αδιαπέραστη επιφάνεια 

Η στέγη έχει κατασκευαστεί µε ξύλινες τεγίδες, επιτεγίδες, φουρούσια κλπ. και εξοχές 

τουλάχιστον 50 εκ. από τα περιµετρικά υποστυλώµατα και 2,50µ. προς την πλευρά της 

εισόδου. Η στέγη και τα πλαινα τµηµατα είναι επικαλυµένα µε επένδυση ξύλινη (πέτσωµα) 

και µε πολυκαρβονικά φύλλα ή/και γαλβανισµένο χάλυβα. 

O περιβάλλων χώρος είναι διαµορφωµένος µε διάστρωση ασφαλτοσκυροδέµατος πλάτους 

τουλάχιστον 10,0µ και πάχους 10,0εκ., µε τις απαραίτητες κατασκευές απορροής των 

όµβριων µέχρι τον τελικό αποδέκτη. 

Έχει τοποθετηθεί πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον εσωτερικό και εξωτερικό 

ηλεκτροφωτισµό της αποθήκης και παροχή νερού εξωτερικά της αποθήκης και κοντά στην 

είσοδο της. 

Η αποθήκη άλατος είναι χρωµατισµένη µε τα κατάλληλα για κάθε υλικό χρώµατα. 

Η ξυλεία είναι απαλλαγµένη τυχόν ατελειών (ρόζων φλύκταινων κλπ) και θα είναι 

εµποτισµένη για τουλάχιστον 24 ώρες σε υδατικό διάλυµα αλάτων, χαλκού, χρωµίου και 

βορίου και θα παρουσιάζει την αντοχή που προδιαγράφεται στην µελέτη. 

Η καταλληλότητα όλων των υλικών και τεχνιτών θα αποδεικνύεται µε τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά έλεγχου  

Συντήρηση Αποθήκης Άλατος 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ και το αργότερο κατά το 

δεύτερο έτος λειτουργίας της σύµβασης να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 

των ξύλινων αποθηκών άλατος που βρίσκονται στους Σταθµούς Ανεφοδιασµού του έργου. 

Ειδικότερα, οι Σταθµοί Ανεφοδιασµού και οι Αποθήκες Άλατος είναι οι παρακάτω: 
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Σταθµός Ανεφοδιασµού Χ.Θ. ∆ιαστάσεις Αποθήκης Άλατος 

Ελευθεροχωρίου 32 15×20 

∆ωδώνης 59,7 8×10 

Παµβώτιδος 72,9 15×20 

Αράχθου 91,5 15×20 

Ανηλίου 111,7 15×20 & 15×10 

∆ιοδίων Μαλακασίου 118 15×10 

Πριονιών 133 15×10 

Γρεβενών 156,2 15×20 

Σιάτιστας 182 15×10 

Κοζάνης 204,8 15×20 

∆ιοδίων Πολυµύλου 228 15×20 

Λευκόπετρας 242 15×10 

Βέροιας 253 15×10 

Αλεξάνδρειας 276,2 15×20 

Άργ. Ορεστικού (Καθ. Αξ. Α29) 36,1 15x20 

 

Ενδεικτικά οι εργασίες συντήρησης των αποθηκών άλατος είναι οι ακόλουθες: 

• Χρωµατισµός της αποθήκης (τοίχοι, ξύλινες επιφάνειες κλπ) µε ειδικά 

προστατευτικά χρώµατα ξυλείας, επιλογής της ΕΟΑΕ 

• Έλεγχος και επισκευή της στέγης και των πλαϊνών τµηµάτων της αποθήκης απο 

πιθανές φθορές και αποκολλήσεις. 

• Καθαρισµός του σκυροδέµατος εσωτερικά της αποθήκης (δάπεδο και περιµετρικό 

τοιχείο) µε νερό υπό πίεση µε σκοπό την αποµάκρυνση των κατάλοιπων άλατος 

από την επιφάνεια του. 

• Επισκευή τυχόν φθορών της επιφάνειας σκυροδέµατος 

• Βαφή του σκυροδέµατος µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή για προστασία από το 

αλάτι.   

 

4.2.2 ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 

Περιγραφή οικίσκου 
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Στους Σταθµούς Ανεφοδιασµού της Εγνατίας Οδού και του Κάθετου Άξονα Α29 έχουν 

κατασκευαστεί, εκτός από τις ξύλινες αποθήκες άλατος και ξύλινοι οικίσκοι, διαστάσεων 3,0µ 

x 8,0µ περίπου, που αποτελούνται από δύο (2) δωµάτια, ένα (1) WC και έναν (1) 

προθάλαµο. 

Κατασκευαστικά στοιχεία 

Ο ξύλινος οικίσκος είναι τοποθετηµένος πάνω σε βάση και δοκούς από σκυρόδεµα για την 

προστασία του από την υγρασία και τα νερά της βροχής. 

Η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία έχει κατασκευαστεί από ξύλινο σκελετό µε επικάλυψη 

ξυλείας και είναι θερµοµονωµένη. Η τοιχοποιία του WC εσωτερικά έχει επενδυθεί µε 

ανθυγρές γυψοσανίδες µε επικάλυψη κεραµικών πλακιδίων. 

Η οροφή είναι επενδυµένη από ξύλο. Η στέγη είναι ξύλινη µε επικάλυψη κεραµιδιών 

ελληνικού τύπου. 

Τα εξωτερικά κουφώµατα είναι ξύλινα µε περσιδωτά εξωτερικά φύλλα και διπλούς 

υαλοπίνακες. Η εξώπορτα είναι ξύλινη, επενδυµένη µε ξυλεία ενώ έχει κλειδαριά ασφαλείας. 

Στην εξώθυρα και τα παράθυρα έχουν τοποθετηθεί κατωκάσια και ποδιές από µάρµαρο µε 

νεροχύτη. Το δάπεδο είναι θερµοµονωµένο και επιστρωµένο µε κεραµικά πλακίδια. 

Η ξυλεία που έχει χρησιµοποιηθεί είναι εµποτισµένη για τουλάχιστον 24 ώρες σε υδατικό 

διάλυµα αλάτων, χαλκού, χρωµίου και βορίου. 

Ο οικίσκος και τα κουφώµατα έχουν διαστρωθεί µε λινέλαιο και έχουν χρωµατιστεί µε βερνίκι 

από συνθετικές ρητίνες. 

 

Εξοπλισµός 

Οι ξύλινος οικίσκος έχει εξοπλιστεί µε τα παρακάτω: 

• ∆ύο (2) γραφεία 

• ∆ύο (2) καρέκλες 

• Μία (1) βιβλιοθήκη 

• ∆ύο (2) κουκέτες 

• Μία (1) ντουλάπα 

• Πολυκουζινάκι που περιέχει νεροχύτη, µικρό ψυγείο και ηλεκτρικό µάτι 

• Ένας ηλεκτρικός θερµοσίφωνας 40lt 

• Ένα ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα 4KW 

• Μία (1) ηλεκτρογεννήτρια (230V/15KVA) µε ελάχιστη δεξαµενή καυσίµου 500 lt. 

 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Στον οικίσκο έχει κατασκευαστεί πλήρης υδραυλική εγκατάσταση στο χώρο του WC και 

έχουν τοποθετηθεί τα κατάλληλα είδη υγιεινής από πορσελάνη (νιπτήρας, ντουζιέρα, 

θερµοσίφωνας 40lt και λεκάνη) µε όλα τα εξαρτήµατα και τις µπαταρίες. Ανάλογη σύνδεση 

έχει γίνει και για το πολυκουζινάκι. 
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Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, έχει 

τοποθετηθεί εξωτερικά θερµοµονωµένη δεξαµενή νερού χωρητικότητας 2κµ, τοποθετηµένη 

πάνω σε ξύλινο ικρίωµα και σε ύψος 3,0µ. 

Η αποχέτευση του οικίσκου καταλήγει σε σηπτικό βόθρο. 

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

Έχει κατασκευαστεί πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση τόσο στον εσωτερικό όσο και στον 

εξωτερικό χώρο του οικίσκου, µε δύο ανεξάρτητες γραµµές φωτισµού (εσωτερικού, 

εξωτερικού), δύο γραµµές ρευµατοδοτών (ενισχυµένες για σύνδεση µε ηλεκτρικό θερµαντικό 

σώµα 4KW και µία γραµµή για θερµοσίφωνα 4KW). Κάθε χώρος (ξεκούρασης, γραφείου, 

WC, προθάλαµος) περιλαµβάνει διακόπτη ελέγχου φωτισµού και ρευµατοδότη. Η 

εγκατάσταση είναι χωνευτή και σύµφωνη προς τις ΚΕΗΕ/ΕΛΟΤ HD384. 

Έχει εγκατασταθεί πλησίον του οικίσκου, σε κλειστό ξεχωριστό χώρο, µονοφασική 

ηλεκτρογεννήτρια τουλάχιστον 15KVA. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η σύνδεση µε 

το δίκτυο της ∆ΕΗ, η ηλεκτρογεννήτρια χρησιµοποιείται για την ηλεκτροδότηση του οικίσκου. 

Σε περίπτωση που είναι εφικτή η σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, η ηλεκτρογεννήτρια 

χρησιµοποιείται για την ηλεκτροδότηση του οικίσκου σε περιπτώσεις διακοπής του ρεύµατος. 

 

Συντήρηση Ξύλινου Οικίσκου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, ύστερα από εντολή της ΕΟΑΕ και το αργότερο κατά το 

δεύτερο έτος λειτουργίας της σύµβασης να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 

των ξύλινων οικίσκων που βρίσκονται στους Σταθµούς Ανεφοδιασµού του έργου. 

 

Ενδεικτικά οι εργασίες συντήρησης των ξύλινων οικίσκων περιλαµβάνουν: 

• Χρωµατισµό του οικίσκου (τοίχοι, ξύλινες επιφάνειες κλπ) µε ειδικά προστατευτικά 

χρώµατα ξυλείας, επιλογής της ΕΟΑΕ 

• Έλεγχος και επισκευή της στέγης και των πλαϊνών τµηµάτων απο πιθανές φθορές 

και αποκολλήσεις. 

• Έλεγχο και επισκευή του δαπέδου  

• Έλεγχο και επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

• Έλεγχο και επισκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών συστηµάτων 

• Έλεγχο και αποκατάσταση φθορών / αντικατάσταση κατεστραµένου εξοπλισµού 

 

Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να καταγράψει και υποβάλει στην ΕΟΑΕ προς έγκριση τυχόν 

βελτιώσεις που απαιτούνται για τη διαµόρφωση και τον καλλωπισµό του περιβάλλοντος 

χώρου του Σταθµού Ανεφοδιασµού. 
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4.3 ΑΝΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΥ  

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών αναδιαγράµµισης, σε τµήµατα του έργου τα 

οποία θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ, µε υλικό διαγράµµισης υψηλής αντοχής και 

αντανακλαστικότητας και µε εξασφάλιση της επάρκειάς της καθ’ όλο το διάστηµα εγγύησης 

µε αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. 

Στο αντικείµενο των εργασιών συµπεριλαµβάνονται η αναδιαγράµµιση των οριογραµµών, 

των διακεκοµµένων γραµµών καθοδήγησης, των οριογραµµών και διακεκοµµένων γραµµών 

των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών 

αποκλεισµού, των διαγραµµίσεων των κόµβων και των κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη 

υφιστάµενη διαγράµµιση. 

Οι εργασίες, που θα εκτελεστούν είναι: 

• Ο καθαρισµός των επιφανειών, που θα δεχθούν τη διαγράµµιση (περιλαµβάνεται και 
η τυχόν απαιτούµενη αφαίρεση χαλαρών τµηµάτων της παλαιάς διαγράµµισης). 

• Η χάραξη και η στίξη, όπου τυχόν απαιτηθεί. 

• Η εκτέλεση των διαγραµµίσεων. 

 

4.3.1 Υλικά ∆ιαγράµµισης – Πιστοποιητικά 

Τα υλικά διαγράµµισης που θα εφαρµοστούν θα είναι σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

ΕΝ1423, ΕΝ1424 και ΕΝ1436 και τις λοιπές προδιαγραφές, κανονισµούς και Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ΕΣΥ.  

Ανάγλυφη ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος θα εφαρµοστεί κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ σε ειδικές 

θέσεις, όπου απαιτείται αυξηµένη αντανακλαστικότητα της διαγράµµισης εν υγρώ 

(διαµόρφωση «structured») ή σε θέσεις που για λόγους ασφάλειας είναι χρήσιµη η ακουστική 

επισήµανση στους οδηγούς ότι έχουν υπερβεί την οριογραµµή (διαµόρφωση «profiled» µε 

σαµαράκια). Η επιφανειακή υφή της ανάγλυφης διαγράµµισης θα είναι τέτοια, ώστε στην 

περίπτωση της διαµόρφωσης «structured» να διατηρείται η αντανακλαστικότητα στα 

επιθυµητά επίπεδα σε συνθήκες βροχόπτωσης ή, στην περίπτωση της διαµόρφωσης 

«profile», να δηµιουργούνται κατά τη διέλευση του οχήµατος πάνω από τη  διαγράµµιση 

δονήσεις και ακουστική επισήµανση στους οδηγούς. Ο τρόπος διαµόρφωσης της 

επιφανειακής υφής της ανάγλυφης διαγράµµισης θα καθορίζεται από την ΕΟΑΕ στην Εντολή 

Εργασίας. 

Εντός προθεσµίας που θα ορίζεται στην εντολή εκτέλεσης των εργασιών αναδιαγράµµισης ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ Πιστοποιητικά 

Καταλληλότητας και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή για όλα τα υλικά διαγράµµισης που 

προτίθεται να εφαρµόσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και της ΕΣΥ.  
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Οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις των χαρακτηριστικών της διαγράµµισης θα πρέπει να 

πιστοποιούνται στα προσκοµιζόµενα Πιστοποιητικά και να διατηρούνται καθ‘ όλο τον χρόνο 

εγγύησης. Οι τιµές των ελάχιστων απαιτήσεων έχουν ως εξής: 

 

 Ελάχιστη τιµή 

Χαρακτηριστικό 
Άρθρο Ε-17.2 

(30 µήνες) 

Άρθρο Ε-17.3 

(42 µήνες) 

ΕΝ1824 P5  P5 Κλάση 
κυκλοφορίας  ΕΝ13197 P5 P7 

Συντελεστής φωτεινότητας Qd Q2 (100 mcd · m-2 · lx-1) Q3 (130 mcd · m-2 · lx-1) 

Συντελεστής οπισθανάκλασης 
RL (στεγνή διαγράµµιση)  

R2 (100 mcd · m-2 · lx-1) R2 (100 mcd · m-2 · lx-1) 

Συντελεστής οπισθανάκλασης 
RLW (συνθήκες υγρασίας) 

RW0 RW1 (25 mcd · m-2 · lx-1) 

Αντοχή w 90 % 95 % 

Αντιολισθηρότητα SRT S1 (45) S1 (45) 

Πίνακας µε τις ελάχιστες τιµές των λειτουργικών απαιτήσεων της διαγράµµισης 

 

Εντός του χρόνου εγγύησης των διαγραµµίσεων η ΕΟΑΕ θα διενεργεί ελέγχους µε τη 

συσκευή Ζehntner ZRM 1013+RL/Qd, σε χρονικά διαστήµατα και σε θέσεις που θα 

καθορίζονται από την ίδια, για να διαπιστωθεί αν οι ιδιότητες των υλικών διαγράµµίσης 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες απαιτήσεις. Σε περίπτωση που οι επιδόσεις της 

διαγράµµισης υπολείπονται των ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε νέα αναδιαγράµµιση µε δικά του έξοδα και µέσα. 

Μέσα σε προθεσµία που θα ορίζεται στην απόφαση έγκρισης των υλικών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΟΑΕ, για έγκριση, χρονοδιάγραµµα κατασκευής της 

αναδιαγράµµισης µε αναλυτική προµέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν 

όπως προβλέπεται στην ΕΣΥ. 

 

4.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΧΣΑ) 

Σε θέση/θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ και κατόπιν εντολής της, ο Ανάδοχος θα 

κατασκευάσει χώρους ΧΣΑ. Στις εργασίες περιλαµβάνεται η σύνταξη µελέτης εφαρµογής 

σύµφωνα µε την πρότυπη µελέτη της ΕΟΑΕ, και η εφαρµογή της µελέτης αυτής, ήτοι η 

κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων (τουαλέτες, κιόσκια, κρήνη κ.λπ.), η διαµόρφωση 

των υπαίθριων χώρων, η εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος, η φύτευση και συντήρηση 

πρασίνου, η διαµόρφωση χώρων στάθµευσης οχηµάτων, η πρόσβαση και σήµανση στον 

χώρο από τον αυτοκινητόδροµο κ.λπ.  
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4.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

Στο τµήµα Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας οδού και ειδικότερα στη Χ.Θ. 134+500 έχει 

κατασκευαστεί µία Πράσινη Γέφυρα για την προστασία της άγριας πανίδας, µε σκοπό τη 

διευκόλυνση µετάβασης των ζώων εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόµου. Η χρήση της γίνεται 

αποκλειστικά από την πανίδα της περιοχής. 

Για την αποτελεσµατικότητα της Πράσινης Γέφυρας είναι απαραίτητες εργασίες φύτευσης 

κατάλληλων δέντρων και θάµνων σε κατάλληλη διάταξη, ώστε να διευκολύνουν τη διέλευση 

των ζώων, ενώ για την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής της Γέφυρας θα φυτευτούν 

επίσης τα πρανή των ορυγµάτων της οδού εκατέρωθεν της γέφυρας. 

Επιπλέον, θα χρειαστούν µικρού µεγέθους χωµατουργικές εργασίες - γέµισµα µε χώµα των 

εκατέρωθεν περιθωρίων της γέφυρας πριν τη φύτευσή τους. 

Ο ανάδοχος, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ θα εκτελέσει εργασίες βελτίωσης και φύτευσης, 

όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα 17. 

 

4.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

4.6.1 Προµήθεια και εγκατάσταση Οργάνων Παρακολούθησης Γεφυρών και 

Τεχνικών. 

Ο ανάδοχος, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, θα προµηθευτεί, εγκαταστήσει (µε όλα τα 

απαραίτητα µέσα στις γέφυρες και τεχνικά που θα του υποδεικνύονται) και παραδώσει στην 

ΕΟΑΕ όργανα παρακολούθησης της µηχανικής συµπεριφοράς τους, όπως: 

• Επιταχυνσιόµετρα µε το απαιτούµενο µήκος καλωδίου και το καταγραφικό 

(επιταχυνσιογράφο) τους. 

• Παραµορφωσιόµετρα οπτικών ινών µε το απαιτούµενο µήκος οπτικής ίνας και το 

καταγραφικό τους. 

• Κάτοπτρα υψηλής ευκρίνειας στόχευσης.  

• Ρωγµόµετρα.  

Τα επιταχυνσιόµετρα µε το καλώδιο τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις στη βάση των βάθρων, 

εσωτερικά του φορέα (στις γέφυρες µε κιβωτιοειδή διατοµή φορέα) ή στην κάτω παρειά των 

δοκών ή της πλάκας  (γέφυρες µε φορέα σε πλακοδοκούς ή πλάκα) ή κατά µήκος των 

πεζοδροµίων του καταστρώµατος, µε ενισχυµένη προστασία τόσο των καλωδίων, όσο και 

των αισθητηρίων. Τα καταγραφικά τους θα τοποθετηθούν εσωτερικά του φορέα ή µέσα στις 

γαλαρίες επιθεώρησης ακροβάθρων/µεσοβάθρων ή αν δεν γίνεται αλλιώς πάνω στο 

κατάστρωµα (πεζοδρόµιο) µέσα σε ειδικό µεταλλικό ή άλλου αποδεκτού υλικού κυτίο 

προστασίας. 
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Τα παραµορφωσιόµετρα θα τοποθετηθούν σε θέσεις εσωτερικά του φορέα (στις γέφυρες µε 

κιβωτιοειδή διατοµή φορέα) ή στην κάτω παρειά και στις κατακόρυφες παρειές των κορµών 

των δοκών ή της πλάκας (γέφυρες µε φορέα σε πλακοδοκούς ή πλάκα). Τα καταγραφικά 

τους θα τοποθετηθούν εσωτερικά του φορέα ή µέσα στις γαλαρίες επιθεώρησης 

ακροβάθρων/ µεσοβάθρων ή αν δεν γίνεται αλλιώς πάνω στο κατάστρωµα (πεζοδρόµιο) 

µέσα σε ειδικό µεταλλικό ή άλλου αποδεκτού υλικού κυτίο προστασίας µε προστασία από 

αντίξοες καιρικές συνθήκες και κλοπή. 

Τα κάτοπτρα υψηλής ευκρίνειας θα βιδωθούν στην βάση και στην κεφαλή των βάθρων και 

στην άκρη της κάτω παρειάς των προβόλων του φορέα των γεφυρών, σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν και αφού στοχευθούν προηγουµένως από κατάλληλες στάσεις από γεωδαιτικό 

σταθµό. 

Τα ρωγµόµετρα θα τοποθετηθούν κάθετα στις ρωγµές που θα υποδειχθούν σε θέσεις 

τεχνικών και γεφυρών της Εγνατίας Οδού, µε στερέωση/βίδωµα στις πέριξ της ρωγµής 

πλευρές. 

Τόσο για την προµήθεια όσο και για την εγκατάσταση και τη διάταξη και θέση των οργάνων ο 

ανάδοχος θα εφαρµόζει τις οδηγίες της επίβλεψης και του Τµήµατος Ελέγχου και 

Συντήρησης Κατασκευών της ∆/νσης Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου και 

Παραχωρήσεων της ΕΟΑΕ. Για την υλοποίηση της ενόργανης παρακολούθησης των 

γεφυρών και τεχνικών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια του έργου, θα τηρηθούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται στα άρθρα Τιµολογίου. Η σχετική δαπάνη περιλαµβάνει 

το σύνολο των υλικών, εξαρτηµάτων, λογισµικών, παρελκοµένων που είναι απαραίτητα, 

καθώς και την ειδικευµένη εργασία που συνεπάγεται κατά την εγκατάσταση και 

συνδεσµολογία, ώστε  να είναι δυνατή η απρόσκοπτη, υψηλής ταχύτητας ασύρµατη 

επικοινωνία και λήψη δεδοµένων µεγάλου όγκου από τα εγκατεστηµένα δίκτυα οργάνων στα 

γραφεία του Τµήµατος Ελέγχου και Συντήρησης Κατασκευών της Λειτουργίας & Συντήρησης 

∆ικτύου και Παραχωρήσεων. Η σύνδεση για παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία 

των υπό προµήθεια και εγκατάσταση δικτύων οργάνων θα καλυφθεί στο πλαίσιο του έργου. 

4.5.2 ∆ιάθεση Τηλεσκοπικού Γερανού Πρόσβασης Γεφυρών. 

Ο ανάδοχος θα ενοικιάσει και θα διαθέσει στην. ΕΟΑΕ τηλεσκοπικό γερανό µε κουβά τριών 

ατόµων για πρόσβαση και επιθεώρηση εξ' επαφής της κάτω παρειάς του φορέα και των 

βάθρων γεφυρών σε ύψος έως 15,0 µ, που θα υποδεικνύονται από την ΕΟΑΕ. Προβλέπεται 

η διάθεση να είναι διήµερη ή πολυήµερη. Το όχηµα αυτό θα έχει τα σχετικά πιστοποιητικά 

τηλεσκοπικού γερανού µε κουβά και όχι µετασκευασµένο όχηµα διαφορετικής προηγούµενης 

χρήσης. Θα είναι καλά συντηρηµένο και θα είναι εγγυηµένη η ασφάλεια χρήσης του κατά την 

επιθεώρηση σε µεγάλα ύψη.  
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Στην ενοικίαση του οχήµατος περιλαµβάνεται ο οδηγός και ο εξειδικευµένος χειριστής που θα 

είναι δηλωµένοι στην άδεια κυκλοφορίας του ειδικού οχήµατος. 

4.5.3 Χηµική – Πετρογραφική Ανάλυση ∆ειγµάτων – Πυρήνων – ∆οκιµίων 

σκυροδέµατος Γεφυρών. 

Ο ανάδοχος θα παρέχει στην ΕΟΑΕ τη δυνατότητα χηµικής και πετρογραφικής ανάλυσης 

διεγµάτων - πυρήνων ή δοκιµίων που θα εξάγει η ΕΟΑΕ µε δικά της µέσα από το σκυρόδεµα 

γεφυρών. Συγκεκριµένα, οι αναλύσεις προσδιορισµού περιεκτικότητας σκυροδέµατος σε 

χλωριώντα, σε θειικά και ο έλεγχος σε αλκαλοπυριτική αντίδραση αδρανών, θα γίνονται για 

τα δοκίµια που προσκοµίζονται από αναγνωρισµένο από το κράτος εργαστήριο 

σκυροδέµατος, που διαθέτει σχετική εµπειρία και έχει πιστοποιητικά πιστοποίησης ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Η πλήρης σχετική αναφορά µε τα αποτελέσµατα και την 

αρχική αξιολόγησή τους θα παρέχονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα, όχι µεγαλύτερο των 

15ηµερών από τον ανάδοχο στην ΕΟΑΕ 

4.5.4 Προµήθεια και εγκατάσταση Οργάνων Παρακολούθησης Γεωτεχνικών Έργων. 

Ο ανάδοχος θα προµηθευτεί, εγκαταστήσει και παραδώσει στην ΕΟΑΕ, όργανα 

παρακολούθησης Γεωτεχνικών Έργων, όπως: 

• Κλισιόµετρα 

• Πιεζόµετρα ανοιχτού τύπου 

• Πιεζόµετρα µε ηλεκτρικό αισθητήρα και σύστηµα αυτόµατης καταγραφής 

• Μαγνητικά καθιζησίµετρα 

• Μυκηνσιόµετρα (extensometer)  πολλών σηµείων 

• Τοπογραφικά βάθρα  

• Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής κλισιοµέτρων 

• Αυτόνοµους ψηφιακούς βροχογράφους 

• Αυτόµατα καταγραφικά ηλεκτρικών αισθητήρων.  

 

Τα κλισιόµετρα θα τοποθετηθούν σε γεωτρήσεις που θα εκτελέσει ο ανάδοχος σε θέσεις 

επιχωµάτων , ορυγµάτων, θεµελίωσης βάθρων τεχνικών κλπ.  

Τα πιεζόµετρα θα τοποθετηθούν σε γεωτρήσεις, σε θέσεις που υποδεικνύονται από την 

ΕΟΑΕ. Το τελικό βάθος και η θέση τοποθέτησης του ηλεκτρικού αισθητήρα ή του διαπερατού 

άκρου ανάλογα µε τον τύπο οργάνου που θα επιλεγεί, θα ορίζεται από τον επιβλέποντα της 

εγκατάστασης σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν κατά τις εργασίες διάτρησης.  

Τα Μαγνητικά καθιζησίµετρα (τύπου IDEL) θα τοποθετηθούν σε γεωτρήσεις σε θέσεις 

επιχωµάτων. Το βάθος, ο αριθµός και η θέση των µαγνητικών αισθητήρων θα ορίζεται από 
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το Τµήµα Παρακολούθησης Μεγάλων Τεχνικών Έργων και θα εγκρίνεται επί τόπου των 

εργασιών από τον επιβλέποντα του έργου. 

Σε όλα τα παραπάνω όργανα, η κεφαλή του οργάνου θα προστατεύεται µε την κατασκευή 

κατάλληλης βάσης, που θα θεµελιώνεται τουλάχιστον 40 εκ. στο έδαφος και η θέση της θα 

σηµαίνεται µε την τοποθέτηση ευκρινούς ταµπέλας. Επίσης, θα κατασκευάζεται κατάλληλη 

διάταξη µε λουκέτο για την προστασία των οργάνων από βανδαλισµό. 

Τα Μυκηνσιόµετρα (extensometers) πολλών σηµείων θα τοποθετηθούν σε διατρήµατα σε 

µέτωπα σηράγγων, σε βραχώδεις σχηµατισµούς µε σφηνοειδή µηχανισµό αστοχίας, σε 

πρανή ορυγµάτων κλπ. Το βάθος, ο αριθµός των µετρητικών στελεχών και το αντίστοιχο 

µήκος θα ορίζεται από το Τµήµα Παρακολούθησης Μεγάλων Τεχνικών Έργων και θα 

εγκρίνεται επί τόπου των εργασιών από τον επιβλέποντα του έργου. Η κεφαλή θα 

προστατεύεται από κατάλληλη διάταξη βιοµηχανικού τύπου. 

Οι µάρτυρες τοπογραφικών παρατηρήσεων, καθώς και τα τριγωνοµετρικά βάθρα, όπου 

απαιτούνται, θα κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις σε περιοχές κατολισθήσεων, υψηλών 

επιχωµάτων, οπλισµένων γαιών, υψηλών ορυγµάτων, µέτωπα σηράγγων κλπ. 

Οι βάσεις των οργάνων θα κατασκευάζονται από σωλήνα διαµέτρου 30-40 εκατοστών από 

PVC και θα πληρούνται µε σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ελαφρύ οπλισµό, σύµφωνα µε τα 

σχέδια προδιαγραφών της ΕΟΑΕ. Το βάθος θεµελίωσης θα είναι τουλάχιστον 40 εκ για τους 

µάρτυρες και 80 εκ για τα τριγωνοµετρικά βάθρα και θα διαθέτουν ορειχάλκινη βάση µε 

κατάλληλη διαµόρφωση στην οποία µπορούν να τοποθετηθούν τοπογραφικά κάτοπτρα ή 

κεραίες GPS. 

Το σύστηµα αυτόµατης καταγραφής κλισιοµέτρων θα αποτελείται από 2 ή περισσότερους 

αισθητήρες ανάλογα µε τις απαιτήσεις και θα συνδέεται µε καταγραφική προγραµµατιζόµενη 

µονάδα. Το σύστηµα θα τοποθετηθεί σε κλισιόµετρο που θα επιλεγεί από την ΕΟΑΕ. Η 

τροφοδοσία του συστήµατος θα γίνεται είτε µε τη χρήση υπάρχουσας παροχής ρεύµατος, 

είτε µε αυτόνοµη µονάδα µε χρήση συσσωρευτών και ηλιακών συλλεκτών παραγωγής 

ρεύµατος. 

Οι αυτόµατοι βροχογράφοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής βροχόπτωσης µε 

µεγάλη ανάλυση και αυτονοµία ενέργειας για τουλάχιστον ένα έτος. Η θέση τοποθέτησης θα 

πρέπει να µην επηρεάζεται από µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, να έχει 

προσβασιµότητα και να προστατεύεται από βανδαλισµό. 

Τα καταγραφικά ηλεκτρικών αισθητήρων θα έχουν δυνατότητα καταγραφής δεδοµένων από 

διάφορους αισθητήρες οργάνων τεχνολογίας VW ή Resistance (frequency, mA, MV) σε 

εσωτερική µνήµη. Επίσης, θα έχουν δυνατότητα ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων σε 

συγκεκριµένο κεντρικό µηχάνηµα από το οποίο θα είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήµατος 

µεταφοράς των δεδοµένων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ. Η τροφοδοσία τους θα γίνεται 

µε συσσωρευτές που θα έχουν διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον ένα έτος. 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών 

παρελκόµενων, λογισµικού που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
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αναφερθέντων οργάνων. Είναι υπεύθυνος για τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης, οι 

οποίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την µεθοδολογία και τα κατάλληλα µηχανήµατα που 

περιγράφονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές της ΕΟΑΕ. Επίσης θα αναλάβει τις τυχόν 

απαιτούµενες διανοίξεις, προµήθεια νερού, παροχή ρεύµατος κλπ. και την διάθεση 

εξειδικευµένου προσωπικού όπου απαιτείται. 

 

4.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

Σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ, επί των αυτοκινητοδρόµων/οδικών δικτύων 

Α2 και Α29, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση αρχικά της 

φέρουσας ικανότητας του οδοστρώµατος κατά τµήµατα (όπου απαιτείται) και τη διάστρωση 

αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το µήκος και πλάτος της οδού.  

 

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για το βέλτιστο επίπεδο συντήρησης και λειτουργίας του τµήµατος, ώστε αυτό να είναι 

διαθέσιµο σε κυκλοφορία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ο Aνάδοχος θα πρέπει να 

αναπτύξει κατά µήκος του εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και προσωπικό. 

Η ΕΟΑΕ έχει καθορίσει τους χώρους εγκατάστασης του Αναδόχου όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο Α-16 της ΕΣΥ καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο προκατασκευασµένο ή µη. 

Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει και πρόσθετες θέσεις εργοταξιακών χώρων µε στόχο την 

καλύτερη απόκρισή του. 

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει ύστερα από έγκριση της ΕΟΑΕ. 

5.1 Προσωπικό Αναδόχου - Εκπαίδευση 

Προσωπικό Τεχνικής Υποστήριξης Συντήρησης και Λειτουργίας 

Το προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης του Aναδόχου, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 3.3 και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, θα εγκατασταθεί στα γραφεία της 

ΕΟΑΕ, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ. 

Προσωπικό ΚΕΚ – Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ - Προσωπικό  ΟΑΕ 

Το προσωπικό των ΚΕΚ σηράγγων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4 και τα λοιπά 

τεύχη δηµοπράτησης θα εγκατασταθεί σε Αίθουσες των ΚΕΚ που θα υποδειχθούν από την 

ΕΟΑΕ. 

Το προσωπικό Συντήρησης Η/Μ και ειδικότερα οι Οµάδες Τεχνικής Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµών που εργάζονται σε βάρδια, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 2.2.1 και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, θα έχει ως βάση τις Αίθουσες των 

ΚΕΚ που θα ορίσει η ΕΟΑΕ. 

Το προσωπικό των ΟΑΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.5 και στα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης, θα έχει ως βάση τις Αίθουσες των ΚΕΚ που θα ορίσει η ΕΟΑΕ. 
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Εκπαίδευση του προσωπικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού του στα αντικείµενα που 

προσδιορίζονται στα Τεύχη της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των Λειτουργικών 

∆ιαδικασιών και των Οδηγιών Λειτουργίας και Συντήρησης, καθώς και στα θέµατα που 

περιγράφονται παρακάτω. 

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει κατά την έναρξη της σύµβασης και στη συνέχεια σε ετήσια βάση 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού του. Το πρόγραµµα που θα καταρτίζει ο 

Ανάδοχος για το προσωπικό του θα εγκρίνεται από την ΕΟΑΕ. 

 

Για τους χειριστές των ΚΕΚ των σηράγγων, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να µεριµνά για την 

αρχική κατάρτιση και για τη διαρκή εκπαίδευση του, τουλάχιστον στα εξής θέµατα: 

• Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Γενικής Νοµοθεσίας για θέµατα οδικής κυκλοφορίας, 

• Χρήσης λογισµικού SCADA 

• Χρήσης λογισµικού TMS 

• Χρήσης λογισµικού διαχείρισης CCTV 

• Χρήσης λογισµικού διαχείρισης τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης (SOS) 

• Χρήσης συστήµατος διαχείρισης ραδιοεπικοινωνιών και αναµετάδοσης µηνυµάτων 

• Χρήσης συστήµατος µεγαφωνικής εγκατάστασης 

• Χρήσης συστηµάτων λήψης αντιγράφων (back-up) βάσεων δεδοµένων και λοιπών 

αρχείων υπολογιστών ΚΕΚ 

• Χρήσης συστηµάτων αντιικής προστασίας υπολογιστών 

 

Για το προσωπικό Συντήρησης Η/Μ, αναλόγως της ειδικότητας, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να µεριµνά για την αρχική κατάρτιση και για τη διαρκή εκπαίδευση του τουλάχιστον στα εξής 

θέµατα : 

• Χρήσης λογισµικού SCADA 

• Χρήσης λογισµικού ΝΜS 

• Χρήσης συστηµάτων λήψης αντιγράφων (back-up) βάσεων δεδοµένων και λοιπών 

αρχείων υπολογιστών ΚΕΚ 

• Χρήσης συστηµάτων αντιικής προστασίας υπολογιστών 

• Παροχής Α΄ Βοηθειών σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας 

• Κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για εργασία σε χώρους Μέσης και Χαµηλής Τάσης 

και περιορισµένους/κλειστούς χώρους. 

• Κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για εργασία σε χώρους πιθανών έκλυσης αέριων 

αναθυµιάσεων και χηµικών υγρών (π.χ. χώροι µπαταριών UPS, κλπ.) 

• Κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για εργασία σε χώρους πιθανών υψηλών αέριων 

ρύπων (CO, NO, κλπ.) 

• Κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για εργασία σε χώρους εγκατάστασης 

ραδιοεξοπλισµού 
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Για το προσωπικό των ΟΑΕ ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να µεριµνά για την αρχική 

κατάρτιση και για τη διαρκή εκπαίδευση του τουλάχιστον στα εξής θέµατα : 

• Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Γενικής Νοµοθεσίας για θέµατα οδικής κυκλοφορίας 

• Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 

• Σήµανσης εργοταξίων και έκτακτων οδικών συµβάντων 

• Παροχής Α’ Βοηθειών για οδικά περιστατικά 

• Πυρόσβεσης και χρήσης πυροσβεστήρων 

• Εργασιών στοιχειώδους συντήρησης 

 

Σε ετήσια βάση, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει για κάθε µέλος του προσωπικού του 

υπογεγραµµένες βεβαιώσεις ότι έχει ενηµερωθεί και εκπαιδευθεί στα παραπάνω θέµατα. Οι 

εν λόγω βεβαιώσεις θα συνοδεύονται από το πρόγραµµα εκπαίδευσης που παρακολούθησε. 

Σε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης το νέο 

προσωπικό θα πρέπει να υποβάλλεται στο πρόγραµµα εκπαίδευσης και να υποβάλλει 

υπογεγραµµένη βεβαίωση εντός ενός (1) µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Η ΕΟΑΕ δύναται να διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα και σεµινάρια για το 

προσωπικό του αναδόχου σε θέση που ενδέχεται να είναι εκτός της γεωγραφικής περιοχής 

του εργοταξίου του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, µε δικές 

του δαπάνες, το προσωπικό του πέραν του προγραµµατισµένου ωραρίου εργασίας του. 

 

5.2 Οχήµατα και Μηχανήµατα Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τα οχήµατα και µηχανήµατα, όπως περιγράφονται στην παρούσα 

Τεχνική Περιγραφή, στην ΕΣΥ και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 

Μηχανήµατα Χειµερινής Συντήρησης 

Τα µηχανήµατα Χειµερινής Συντήρησης (πολυεργάτες, φρέζες, φορτωτές κ.λπ.) όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο B.1, στο Παράρτηµα 3 και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 

θα εγκατασταθούν στους προκαθορισµένους ΣΑ καθώς και στους ΣΑ που θα προταθούν 

από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την ΕΟΑΕ. 

 

Μηχανήµατα Συντήρησης 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο εργοτάξιο κατάλληλο µηχάνηµα καταστροφής 

ζιζανίων (χορτοκοπτικό) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται στην 

παράγραφο Α.1.4 στο Παράρτηµα 3. 

 

5.3 ∆ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, εντός δύο µηνών από την υπογραφή της 

σύµβασης, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, στα οχήµατα της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης και 
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στα αποχιονιστικά µηχανήµατα, πέραν του προβλεπόµενου εξοπλισµού του Παραρτήµατος 

3, τον απαραίτητο εξοπλισµό για την λειτουργία εφαρµογής διαχείρισης στόλου οχηµάτων 

(Fleet Management) καθώς και το απαραίτητο λογισµικό. 

Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει, ενδεικτικά, την ηλεκτρονική µονάδα εντοπισµού, τη βάση 

στήριξης αυτής, την καλωδίωση, την κεραία αποστολής και λήψης δεδοµένων, καθώς και τη 

συσκευή σύνδεσης µε το δίκτυο επικοινωνίας π.χ. GSM modem και SIM κάρτα για σύνδεση 

σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τους αισθητήρες θερµοκρασίας, κ.λπ. 

Επίσης, θα εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισµικό προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία η 

εφαρµογή διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 

Ο εξοπλισµός και το λογισµικό της εφαρµογής θα είναι προϊόντα της αγοράς. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συνάψει σύµβαση µε εταιρεία που ειδικεύεται στο αντικείµενο των δορυφορικών 

συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων τουλάχιστον τα δύο (2) τελευταία χρόνια. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος και της εφαρµογής παρατίθενται 

στο Παράρτηµα 4. 

 

6. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

6.1 Γενικά 

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 και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΕΟΑΕ. Ο ανάδοχος θα 

διαθέτει το σύνολο των µέσων σήµανσης και ασφάλισης που απαιτούνται για την εφαρµογή 

της εκάστοτε απαιτούµενης εργοταξιακής σήµανσης. 

6.2 Προµήθεια µέσων εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης 

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. 

Επιπλέον, κατά την έναρξη της σύµβασης ο Ανάδοχος θα προβεί στην προµήθεια των 

µέσων σήµανσης/ασφάλισης που προβλέπονται στα σχετικά Άρθρα Τιµολογίου και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 5.  

Μετά την περαίωση της σύµβασης το σύνολο των παραπάνω µέσων εργοταξιακής 

σήµανσης και ασφάλισης θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε καλή 

κατάσταση για χρήση, και θα µεταφερθεί και αποθηκευθεί σε θέση που θα του υποδειχθεί. 
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6.3 Εργοτάξια Μικρής ∆ιάρκειας και Έκτακτα οδικά συµβάντα 

Η προσωρινή σήµανση και ασφάλιση των Εργοταξίων µικρής διάρκειας και των Έκτακτων 

οδικών συµβάντων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τις λοιπές 

εγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΕΟΑΕ. 

� Ως εργοτάξιο µικρής διάρκειας θεωρείται αυτό που διαρκεί για περιορισµένο αριθµό 

ωρών χωρίς να υπερβαίνει τη µία συνεχόµενη ηµερολογιακή ηµέρα.  

� Ως έκτακτο οδικό συµβάν θεωρείται οποιοδήποτε περιστατικό λαµβάνει χώρα, το οποίο 

δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια ή την οµαλότητα της κυκλοφορίας. 

Για τη προσωρινή σήµανση και ασφάλιση των Εργοταξίων µικρής διάρκειας και των 

Έκτακτων οδικών συµβάντων ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τουλάχιστον τα µέσα 

εργοταξιακής σήµανσης/ασφάλισης που προµηθεύτηκε ή του διατέθηκαν σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο. Τα µέσα εργοταξιακής σήµανσης/ασφάλισης θα τοποθετούνται 

όσες φορές απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης, η δε δαπάνη για την µεταφορά, 

τοποθέτηση, θέση σε λειτουργία και αφαίρεση της σήµανσης αυτής καθώς και τυχόν 

αναλώσιµων (π.χ. µπαταρίες) και αντικατάστασης φθαρµένων πινακίδων και µέσων, δεν θα 

πληρώνεται ξεχωριστά. 

Η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης και 

αφαίρεσης οιονδήποτε λοιπών µέσων σήµανσης και ασφάλισης Εργοταξίων µικρής 

διάρκειας και Έκτακτων οδικών συµβάντων, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης, είναι ανηγµένη στον προϋπολογισµό του έργου και δεν πληρώνεται ξεχωριστά.  

 

6.4 Εργοτάξια Μεγάλης ∆ιάρκειας 

Η προσωρινή σήµανση και ασφάλιση των Εργοταξίων µεγάλης διάρκειας θα 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τις λοιπές εγκεκριµένες τεχνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΕΟΑΕ. 

� Ως εργοτάξιο µεγάλης διάρκειας θεωρείται αυτό που η διάρκειά του υπερβαίνει τη µία 

συνεχόµενη ηµερολογιακή ηµέρα. 

Για την προσωρινή σήµανση και ασφάλιση των Εργοταξίων µεγάλης διάρκειας ο Ανάδοχος 

θα χρησιµοποιεί το σύνολο των απαιτούµενων πινακίδων εργοταξιακής και θα 

αποζηµιώνεται µε βάση το χρόνο χρήσης των πινακίδων σύµφωνα µε το σχετικό Άρθρο 

Τιµολογίου (Πινακίδες Εργοταξιακής Σήµανσης). 

∆εν θεωρούνται ως εργοτάξια µεγάλης διάρκειας οι περιπτώσεις µακροχρόνιας (>1µήνας) 

τοποθέτησης µέσων εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης χωρίς την παράλληλη εκτέλεση 

εργασιών. 

 

6.5 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 
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σύµβασης. Η χρήση της ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης είναι καθοριστικής σηµασίας 

για την ασφάλεια του προσωπικού και των χρηστών της οδού, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά 

στάδια διαχείρισης της κυκλοφορίας σε ένα έκτακτο συµβάν.  

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.  

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. 

 

6.6 Προµήθεια Ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων  µε 

φωτεινή πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος VMS 

Ο ανάδοχος θα προβεί, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, στην προµήθεια ρυµουλκούµενης 

µονάδας σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων  µε φωτεινή πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος 

VMS, στις ποσότητες που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό µελέτης της σύµβασης.  

Η σύνθεση και η διάταξη της ρυµουλκούµενης µονάδας σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων  

µε φωτεινή πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος VMS µπορεί να είναι διαφορετικής µορφής από 

την περιγραφόµενη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στο σχετικό Άρθρο Τιµολογίου, 

µόνο κατόπιν έγκρισης από την ΕΟΑΕ.  

Μετά την περαίωση της σύµβασης οι ρυµουλκούµενες µονάδες σήµανσης εργοταξίου οδικών 

έργων  µε φωτεινή πινακίδα µεταβλητού µηνύµατος VMS θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο 

στην Υπηρεσία, σε καλή κατάσταση για χρήση, και θα µεταφερθούν και αποθηκευθούν σε 

θέση που θα του υποδειχθεί. 
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7 ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 

ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε 

ASCII files. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή 

τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.2 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως αναφέρεται και στην παραγρ. 6.3 του άρθρο Α-6 της ΕΣΥ 

να συντάξει έναντι της αµοιβής που θα του καταβληθεί, οποιεσδήποτε άλλες µελέτες που 

τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µετά από σχετική εντολή της 

ΕΟΑΕ. Η αµοιβή, εφόσον δεν προσδιορίζεται στα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα καθορίζεται 

σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης 

έργων της ΕΟΑΕ». 

 

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου 1650/86, "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02, οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου (κατασκευής, 

λειτουργίας ή συντήρησης) αποτελούν προϋπόθεση εκτέλεσής του και παράβασή τους 

µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο στις προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις, αλλά και στην 

ακύρωση αποφάσεων, όπως εντολές έργου, πληρωµές κλπ., από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρον. 

Για τα τµήµατα του παρόντος έργου έχουν εκπονηθεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) και έχουν εκδοθεί Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

που παρουσιάζονται στο Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

1. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Ηγουµενίτσα – Βροσίνα 

(Ψηλοράχη)» 

 

66967/19.11.1993 

2. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 66967/19.11.1993 για το έργο 

«Εγνατία οδός. Τµήµα Ηγουµενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη)» 

 

131503/31.07.2003 

 

3. 
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 66967/19.11.1993, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 131503/31.07.2003 Κοινή 

100808/27.01.2006 
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Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το 
έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Ηγουµενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη)» 

 

4. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµατα Ψηλοράχη – Αγία Αναστασία και 

∆ωδώνη – Πεδινή» 

 

67240/93/18.02.1994 

5. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
67240/93/18.02.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα 

Ψηλοράχη – Αγία Αναστασία» 

 

οικ. 

101249/10.02.2006 

6. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Αγία Αναστασία –   ∆ωδώνη» 

 

37500/29.12.1994 

7. 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Αγία Αναστασία – Πεδινή (νέα 

χάραξη σήραγγας ∆ωδώνης)» 

70915/22.10.1998 

 

8. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
70915/22.10.1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Αγία 
Αναστασία – Πεδινή (νέα χάραξη σήραγγας ∆ωδώνης)» 

οικ. 141988/08.07.2009 

9. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 37500/29.12.1994 για το έργο 

«Εγνατία οδός. Τµήµα Αγία Αναστασία –   ∆ωδώνη» 

 

146398/18.07.2005 

10. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Πεδινή – ∆ροσοχώρι» 

 

 

80182/96/15.07.1997 

11. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
80182/96/15.07.1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Πεδινή 
– ∆ροσοχώρι» 

 

109662/07.11.2008 

12. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ∆ροσοχώρι – Άραχθος» 

 

80178/96/17.07.1997 

13. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 80178/96/17.07.1997 για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ∆ροσοχώρι – Άραχθος» 

 

108806/18.10.2000 
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Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

14 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 80178/96/17.07.1997, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 108806/18.10.2000 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ∆ροσοχώρι – Άραχθος» 

 

100604/27.02.2006 

15. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
80178/96/17.07.1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 
108806/18.10.2000 και 100604/27.02.2006 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο 
«Εγνατία οδός. Τµήµα  ∆ροσοχώρι - Άραχθος» 

 

106629/07.11.2008 

16. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ποτ. Άραχθος – Περιστέρι» 

 

101802/14.3.2001 

17. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 101802/14.3.2001 για το έργο 

«Εγνατία οδός. Τµήµα ποτ. Άραχθος – Περιστέρι» 

 

142495/20.12.2005 

18. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Μεγάλο Περιστέρι – Σήραγγα 

Μετσόβου» 

 

31623/94/06.02.1995 

19. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 31623/94/06.02.1995 για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Περιστέρι – Ανθοχώρι» 

 

130356/17.09.2003 

20. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία 

οδός. Τµήµα Περιστέρι – Ανθοχώρι» 

 

103497/23.04.2008 

21. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Σήραγγα Ανθοχωρίου – Σήραγγα 

Μετσόβου» 

 

105406/25.01.2000 

22. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθµ. 
105406/25.01.2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα 

Σήραγγα Ανθοχωρίου – Σήραγγα Μετσόβου» 

 

οικ. 203973/03.10.2011 

23. Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα έξοδος Σήραγγας Ανηλίου – 

101820/27.02.2006 
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Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

είσοδος Σήραγγας Κωσταράκου» 

 

24. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ανατολικό στόµιο Σήραγγας 

Μετσόβου – Παναγιά» 

 

31205/94/06.02.1995 

25. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 31205/94/06.02.1995 για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ανατολικό στόµιο Σήραγγας Μετσόβου 
– Παναγιά» 

 

100615/27.02.2006 

26. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 31205/94/06.02.1995 όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 100615/27.02.2006 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα ανατολικό στόµιο Σήραγγας Μετσόβου 
– Παναγιά» 

 

128527/18.07.2007 

27. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Ανισόπεδος Κόµβος Παναγιάς» 

 

οικ. 142972/08.04.2005 

28. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά» 

 

106027/07.04.2000 

29. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 106027/07.04.2000 για το έργο 

«Εγνατία οδός. Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά» 

 

101389/08.08.2006 

30. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ’ αριθµ. 106027/07.04.2000 όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 101389/08.08.2006 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το 

έργο «Εγνατία οδός. Τµήµα Παναγιά – Γρεβενά» 

 

105167/05.08.2008 

31. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο « Εγνατία οδός. Τµήµα Παράκαµψη Γρεβενών» 

 

106989/07.04.2000 

32. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθµ. 
106989/07.04.2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο « Εγνατία οδός. Τµήµα 

Παράκαµψη Γρεβενών» 

 

Οικ.203975/3.10.2011 
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Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

33. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Γρεβενά  έως Κοζάνη» 

 

36750/5.12.1994 

 

34. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα 

Γρεβενά  έως Κοζάνη» 

 

66193/30.7.1999 

35. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
36750/5.12.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
66193/30.7.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα 
Γρεβενά  έως Κοζάνη» 

 

146395/18.7.05 

36. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ' αριθµ. 36750/5.12.1994, όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 66193/30.7.1999 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και 
παρατάθηκε χρονικά µε την υπ’ αριθµ. 146395/18.7.05 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το 

έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Γρεβενά  έως Κοζάνη» 

 

103495/23.04.2008 

37. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
36750/5.12.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 
66193/30.7.1999 και 103495/23.04.2008 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις  έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και παρατάθηκε µε 
την 146395/18.7.05 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα 

Γρεβενά  έως Κοζάνη» 

 

οικ.203962/3.10.2011. 

38. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Κουλούρα – Κοζάνη,  Υποτµήµατα  

Πολύµυλος – Γαλάνι & Κουλούρα – Βέροια» 

 

35158/5.12.1994 

39. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ. 
35158/5.12.1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός.Τµήµα 
Κουλούρα – Κοζάνη,  Υποτµήµατα  Πολύµυλος – Γαλάνι & 

Κουλούρα – Βέροια» 

 

146388/18.7.05 

40. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Βέροια – Πολύµυλος, νέα χάραξη» 

 

 

  61079/25.1.1999 
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Α/Α Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

  

41.  

Έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε έγκρισης της Συµπληρωµατικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Εγνατία 

Οδός. Τµήµα Βέροια – Πολύµυλος, νέα χάραξη» 

 

82492/2.4.2002 

42. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ.  
61079/25.1.1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Βέροια 
– Πολύµυλος, νέα χάραξη» 

 

οικ. 

142605/22.07.2009 

43. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 
το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα Κουλούρα – Κλειδί» 

 

105304/14.5.2001 

44. 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για  
την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Σταθµός Εξυπηρέτησης 

Αυτοκινητιστών Πλατάνου¨της Εγνατίας οδού 

103499/23.04.2008 

45. 

Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων υπ' αριθµ. 105304/14.5.2001 για το έργο 

«Εγνατία Οδός. Τµήµα Κουλούρα – Κλειδί» 

 

οικ. 

109809/14.11.2008 

46. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθµ.  
105304/14.5.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
οικ. 109809/14.11.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εγνατία Οδός. Τµήµα 

Κουλούρα – Κλειδί» 

 

  

οικ. 

200672/24.06.2011 

 

Β. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

Α/Α 

 

Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ 

1. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου «Σιάτιστα – Ν. Κωσταράζι» (45.1.1.-45.1.2.-

45.1.3.) του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» της 

Εγνατίας οδού. 

 

οικ. 140062/08.04.2005 

 

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου «Ν. Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό» (45.1.4.)  του 

Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας 

οικ. 109643/18.10.2001 
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Α/Α 

 

Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

ΕΥΠΕ 

οδού στο Νοµό Καστοριάς 

 

3. Έγγραφο για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου «Ν. 

Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό» (45.1.4.)  του Κάθετου Άξονα 45 

«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας οδού στο Νοµό 

Καστοριάς 

οικ. 134973/04.08.2003 

 

4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου  «Α/Κ Άργους Ορεστικού-Αεροδρόµιο Άργους 

Ορεστικού» (45.1.5) 

192/21.01.2002 

 

5. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μελέτη 

διαµόρφωσης εισόδου πόλεως Καστοριάς - Τµήµα ∆ισπηλιό – 

Καστοριά» (45.2) 

οικ. 113896/01.10.1998 

 

6. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου «Είσοδος πόλεως Καστοριάς - Τµήµα από 

διασταύρωση µε οδό Άργους - Αµπελοκήπων έως διασταύρωση 

µε οδό Άργους – ∆ισπηλιού» 

οικ. 106487/07.04.2000 

&  

100142/23.08.2001 

7. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου «Οδός ∆ισπηλιό - Κοροµηλιά, Τµήµα Μανιάκοι  - 

Κοροµηλιά» (45.3) 

οικ. 66730/19.05.1999 

 

8. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία 

του οδικού έργου «Α/Κ Άργους Ορεστικού-Είσοδος Καστοριάς» 

οικ. 108746/18.09.2001 

 

9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων οικ. 113896/1.10.1998 ΚΥΑ (45.2) &  οικ. 

66730/19.05.1999 (45.3) του Κάθετου Άξονα 45 της Εγνατίας 

οδού 

οικ. 142606/22.07.2009 

10. Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των τµηµάτων του 

Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» της Εγνατίας 

οδού: «Ν. Κωσταράζι – Άργος Ορεστικό» (45.1.4.) και «Είσοδος 

πόλεως Καστοριάς - Τµήµα από διασταύρωση µε οδό Άργους - 

Αµπελοκήπων έως διασταύρωση µε οδό Άργους – ∆ισπηλιού» 

οικ. 202020/25.09.2012 

 

Για τις ΚΥΑ που είναι σηµειωµένες µε αστερίσκο (*) έχει εκπονηθεί και αποσταλεί σχετική µελέτη και 

εκκρεµεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος 

τους , από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Στο παράρτηµα της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνονται οι προαναφερόµενες ΚΥΑ έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο καθ’  όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
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Σύµφωνα µε τις ανωτέρω Kοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

κατά τη συντήρηση και λειτουργία της οδού θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

• Οι παρά την οδό εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά και να υπάρχει 

µέριµνα για την αποµάκρυνση των απορριµµάτων και την διατήρηση της 

καθαριότητας των χώρων αυτών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα για την 

αποµάκρυνση των παραγόµενων απορριµµάτων από τους χρήστες της οδού σε όλο 

το µήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ακόµα, θα 

πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σηµεία 

που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ.), κυρίως τους 

καλοκαιρινούς µήνες που παρουσιάζεται αυξηµένος κίνδυνος από τα αναµµένα 

τσιγάρα των εποχούµενων. Η διαχείριση των συλλεγόµενων απορριµµάτων θα 

γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων, υλικών συσκευασίας κλπ. θα 

πρέπει να γίνονται σε θέσεις, που να µη δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο 

περιβάλλον βάσει της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

Περαιτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των παρακάτω: 

• Σε περίπτωση νεκρών ζώων που θα συλλέγονται από το οδόστρωµα, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συµπληρώνει ειδική φόρµα που θα του δοθεί από την ΕΟΑΕ, 

σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να σηµειώνονται, η χιλιοµετρική θέση της οδού 

στην οποία βρέθηκε το νεκρό ζώο, η πιθανή ώρα θανάτωσής του, το είδος του ζώου, 

κλπ. 

• Το όχηµα που θα χρησιµοποιείται για τις περιπολίες θα πρέπει να διαθέτει ειδικό 

χώρο συλλογής τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. λάδια ή άλλα απόβλητα 

ατυχηµάτων από διαρροές) τα οποία θα συλλέγονται µε χρήση στερεών µέσων όπως 

άµµου, πριονιδιού, κλπ. 

Ειδικά, όσον αφορά τις εργασίες διαγράµµισης: 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαγράµµισης, δεν επιτρέπεται ρύπανση του 

οδοστρώµατος ή του περιβάλλοντα χώρου µε υλικά διαγράµµισης. Σε τέτοια περίπτωση 

ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να καθαρίσει την επιφάνεια, που έχει 

ρυπανθεί, µέσα σε 24 ώρες. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την αστική και ποινική ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος 

εξαιτίας της απόρριψης των κενών δοχείων των υλικών διαγράµµισης. Εκτός αυτού, η 

ΕΟΑΕ έχει δικαίωµα να επιβάλλει ποινική ρήτρα ανάλογα µε την έκταση της ζηµίας του 

περιβάλλοντος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Σε περίπτωση χρήσης εύφλεκτων υλών (χρώµα, διαλυτικό κλπ), ο Ανάδοχος φέρει 

ακέραια την ευθύνη για πυρκαγιά και για οποιαδήποτε βλάβη των υλικών, των 



K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 118 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

µηχανηµάτων, του προσωπικού ή τρίτων. Είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει σχετικά 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να τηρεί τους ισχύοντες κανονισµούς ασφάλειας. 

9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική 

εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισµού Μελέτης, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 
Α. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 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. 

που 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 

 
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.) σε Κανονική 

Λειτουργία, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-417 
 
• Καθήκοντα Χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) για την Αντιµετώπιση 

Οδικών Συµβάντων, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-418 
 
• ∆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 από την Εγνατία Οδό, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ 210 
 
• Εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση του 

αυτοκινητοδρόµου, Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΞΟΝΑ & ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ/ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΕΟ (Α2), ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – Α/Κ 7Β ΠΑΝΑΓΙΑΣ (120,8 χλµ.) 
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Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΞΟΝΑ & ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ/ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  ΕΟ (Α2), Α/Κ 7Β ΠΑΝΑΓΙΑΣ – Α/Κ 17 ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ (167,8 χλµ.) 
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Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΞΟΝΑ & ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ/ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΚΑΘ. ΑΞ. Α29, Α/Κ 9Β ∆. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (70,9 χλµ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΟΧΗΜΑΤΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει αποκλειστικά για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας της 
παρούσας σύµβασης τον παρακάτω περιγραφόµενο εξοπλισµό σε οχήµατα και µηχανήµατα. 
Όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να εγκριθούν από την 
ΕΟΑΕ.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, να διατηρεί τα οχήµατα σε άριστη 
λειτουργική κατάσταση αλλά και εξωτερική εµφάνιση (συχνό πλύσιµο, άµεση αποκατάσταση 
εξωτερικών φθορών από µικροσυγκρούσεις, αντικατάσταση ραγισµένων κρυστάλλων, 
αντικατάσταση αποκολληθέντων αντανακλαστικών λωρίδων κλπ). 

 

Α. ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 

 

 Περιγραφή Τύπος Ποσότητα 
   Α2 Α29 
1.  Όχηµα Τεχνικής Αστυνόµευσης, και 

Οµάδας Άµεσης Επέµβασης 
ΒΑΝ 6 1 

2.  Όχηµα Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ mini ΒΑΝ  8 1 
3.  Όχηµα συνεργείου καθαριότητας Pick-Up 4×4 4 1 
4.  Όχηµα συνεργείου καθαριότητας Απορριµµατοφόρο 4 1 
5.  Μηχάνηµα καταστροφής ζιζανίων 

(χορτοκοπτικό) 
 2 1 

6.  Όχηµα Τεχνικής Υποστηριξης Οδού και 
Σηράγγων 

Jeep (4×4) 7 1 

7.  Όχηµα Τεχνικής Υποστήριξης Γεωτεχνι-
κών Έργων 

Jeep (4×4) 1  

 

Πίνακας Α.1 : Συγκεντρωτικός πίνακας οχηµάτων και µηχανηµάτων Λειτουργίας & Συντήρησης 
Οδού και Σηράγγων  

 

 

A.1    Προδιαγραφές Οχηµάτων Τεχνικής Αστυνόµευσης και Μηχανηµάτων Συντήρησης 
Οδού και Σηράγγων. 

Α.1.1 Όχηµα Τεχνικής Αστυνόµευσης & Οµάδας Άµεσης Επέµβασης 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει επτά οχήµατα τύπου ΒΑΝ µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
της τελευταίας 5ετίας. Συµπληρωµατικά των απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής 
ισχύουν και οι απαιτήσεις διαµόρφωσης του οχήµατος που περιλαµβάνονται στη Λ∆-ΕΟΑΕ-
ΛΕΣ-440. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στις απαιτήσεις υπερισχύει η παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή.  

∆ιαµόρφωση οχηµάτων 

Οι διαστάσεις και η διαµόρφωση των οχηµάτων που θα χρησιµοποιούνται κατά την Τεχνική 
Αστυνόµευση (Περιπολίες Ασφαλείας, Επιθεωρήσεις Ασφαλείας) και τις Οµάδες Άµεσης 
Επέµβασης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα οχήµατα να µπορούν να µεταφέρουν τα 
απαιτούµενα µέσα και προσωπικό, να φέρουν εξωτερικά τον πρόσθετο εξοπλισµό ασφαλείας 
και να διευκολύνεται η εγκατάσταση και απόσυρση των µέσων σήµανσης και ασφάλισης.  
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Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής: 

• Μήκος χώρου φόρτωσης: 2,5µ 
• Πλάτος χώρου φόρτωσης: 1,5µ 
• Ύψος χώρου φόρτωσης: 1,6µ 
• Ωφέλιµο φορτίο: 1,0tn 
• Ιπποδύναµη κινητήρα: 100PS 
• ∆ίφυλλη πόρτα στο πίσω µέρος 
• Πλαϊνές συρόµενες πόρτες και στις δύο πλευρές του οχήµατος 
 
Τα οχήµατα θα φέρουν: 

• ∆ύο (2) Περιστρεφόµενους πορτοκαλί φάρους εµπρός 

• ∆ύο (2) Προβολείς µε δυνατότητα περιστροφής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

• Σύστηµα ανοιχτής ακρόασης για το «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο της ΟΑΕ. 

• Σύστηµα ένδειξης εξωτερικής θερµοκρασίας. 

• Για την ασφάλεια του προσωπικού και της κυκλοφορίας είναι δυνατή η ενσωµάτωση, στο 
πίσω µέρος του οχήµατος, ειδικού συστήµατος απορρόφησης ενέργειας.  

• Στο πίσω µέρος του οχήµατος σύστηµα που συνδυάζει Πινακίδα Μεταβλητών 
Μηνυµάτων (ΠΜΜ) και Φωτεινού Καθοδηγητικού Βέλους όπως περιγράφεται παρακάτω. Το 
σύστηµα θα τροφοδοτείται από την µπαταρία του οχήµατος. Για τη στερέωση του συστήµατος 
επί του οχήµατος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανεµοπίεση κατά την κίνηση του οχήµατος  Το 
σύστηµα υπόκειται στην έγκριση της ΕΟΑΕ. 

o Η ηλεκτρονική ΠΜΜ θα καταλαµβάνει το πλήρες πλάτος του οχήµατος και θα έχει 
διαστάσεις οθόνης τουλάχιστον 2000x280 mm (π x υ). Η πινακίδα θα είναι µίας 
γραµµής, 12 χαρακτήρων, µε led κίτρινου χρώµατος, ρυθµιζόµενης φωτεινότητας µέχρι  
6.000 cd/m2, µε ενσωµατωµένη µνήµη για αποθήκευση µηνυµάτων και µε ειδικό 
ελεγκτή/χειριστήριο για την τροποποίηση των µηνυµάτων που θα βρίσκεται στο θάλαµο 
του οδηγού. Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουµίνιο και η πρόσοψη από 
άθραυστο υλικό το οποίο θα προστατεύει την πινακίδα από την υπεριώδη ακτινοβολία.   

o Το Φωτεινό Καθοδηγητικό Βέλος θα είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη αναδιπλούµενη 
κατασκευή επί της οροφής η οποία θα ανυψώνεται και καθηλώνεται στην κατακόρυφη 
ή οριζόντια θέση.  Το φωτεινό καθοδηγητικό βέλος πρέπει να είναι ορατό από 
απόσταση τουλάχιστον 500 µέτρων και θα αποτελείται από  τουλάχιστον 17 φανούς 
διαµέτρου Φ250, που ο καθένας αποτελείται από συστοιχίες led υπερυψυλής 
φωτεινότητας, έτσι ώστε να µπορεί να σχηµατίζεται αριστερόστροφο και δεξιόστροφο 
βέλος καθώς και το σχήµα Χ, µε σταθερό ή αναλάµποντα φωτισµό µε ρυθµιζόµενη 
συχνότητα αναλαµπών. Το ελάχιστο πλάτος και ύψος του φωτεινού βέλους είναι 1,75 
µέτρα. Η ανύψωση / καθήλωση του συστήµατος καθώς και η ενεργοποίηση των φανών 
θα γίνεται µε ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου (χειριστήριο) που θα βρίσκεται στο θάλαµο 
του οδηγού. Είναι επιθυµητό το χειριστήριο να είναι κοινό µε την ηλεκτρονική Πινακίδα 
Μεταβλητών Μηνυµάτων.  

Ενδεικτική διαµόρφωση της ΠΜΜ και του Φωτεινού Καθοδηγητικού Βέλους φαίνεται στο σχήµα: 
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Οι περιστρεφόµενοι φανοί, η πινακίδα µεταβλητών µηνυµάτων και το φωτεινό καθοδηγητικό 
βέλος επιτρέπεται να βρίσκονται σε λειτουργία µόνο όταν απαιτηθεί και όχι κατά την διεξαγωγή 
των συνήθων περιπολιών ή κατά τις άλλες µετακινήσεις των οχηµάτων. 

Πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η χρήση αναλαµπόντων φανών που είναι ορατοί και 
από το αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας καθώς και οποιαδήποτε µη απαραίτητα φώτα ή πηγές ήχου 
που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών του αντιθέτου ρεύµατος κυκλοφορίας. 

Τα οχήµατα θα είναι κίτρινου χρώµατος και η εξωτερική διαµόρφωσή τους θα έχει ως κάτωθι. Σε 
κάθε περίπτωση η τελική διαµόρφωση του οχήµατος θα εγκρίνεται από την ΕΟΑΕ. 
 

Εµπρόσθια 

όψη οχήµατος 

Θα επικολλάται η αναγραφή «ΟΜΑ∆Α ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ» 
ανεστραµµένη µε µπλε γράµµατα ύψους 100 χιλιοστών ως εξής: 

 

Πλαϊνές όψεις 

οχήµατος 

Θα επικολλούνται διαγώνιες λωρίδες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας 
(τύπου ΙΙΙ) χρώµατος πορτοκαλί, πλάτους 600 χιλιοστών, υπό γωνία 45 
µοιρών από την κάτω εµπρόσθια πλευρά προς τα πίσω. Η πρώτη λωρίδα 
θα ξεκινάει από το φτερό του εµπρόσθιου τροχού. 

Στο ύψος του παραθύρου οδηγού/συνοδηγού θα υπάρχει οριζόντια λωρίδα 
στην οποία θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα ύψους 150 χιλιοστών 
πάνω αριστερά «ΟΜΑ∆Α ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ», κάτω αριστερά 
«EMERGENCY PATROL», πάνω δεξιά «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα 
(χωρίς το Α.Ε.) και στην κάτω δεξιά πλευρά µε γράµµατα ύψους 100 
χιλιοστών η ονοµασία/λογότυπος του Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας. 
Όλες οι αναγραφές θα είναι µαύρου χρώµατος εκτός των λογότυπων. 

Ενδεικτικά, οι πλαϊνές όψεις του οχήµατος θα είναι ως εξής: 

 

Τα οχήµατα των Οµάδων Άµεσης Επέµβασης θα είναι αριθµηµένα (1, 2, 3 & 
4). Κάθε όχηµα θα φέρει σε διακριτή θέση στις δύο πλαϊνές και στην πίσω 
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όψη Αύξοντα Αριθµό του (πχ  ). 

Οπίσθια όψη 

οχήµατος 

Στην οπίσθια όψη του οχήµατος θα επικολλούνται λωρίδες υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) ερυθρού χρώµατος, πλάτους 250 
χιλιοστών, υπό γωνία περίπου 60 µοιρών έτσι ώστε να δηµιουργούν το 
σχήµα Λ.  

Στην πάνω πλευρά θα αναγράφεται «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα (χωρίς 
το Α.Ε.) και στην κάτω πλευρά θα αναγράφεται Οµάδα Άµεσης Επέµβασης 
µε µαύρα γράµµατα ύψους 100 χιλιοστών. 

 

 

Εξοπλισµός οχήµατος 

Τα οχήµατα της Τεχνικής αστυνόµευσης και της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης θα φέρουν κατ’ 
ελάχιστον τα παρακάτω εργαλεία, υλικά και µέσα σήµανσης. 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση και ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα υλικά καταστράφηκαν λόγω χρήσης ή έχουν φθαρεί.  
 

Εργαλεία και υλικά  

ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Γωνιακός τροχός κοπής µετάλλων (µε ανταλλακτικούς δίσκους) 1 τεµ. 

Εργαλεία: σκεπάρνι, πριόνι, συρµατόβουρτσα, λοστό, φτυάρι, σκούπα από 1 τεµ. 

Πριονίδι 50 χλγρ. 

Πλαστικοί σάκοι για τη συλλογή απορριµµάτων και νεκρών ζώων 10 τεµ. 

Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 9 kg 2 τεµ. 

∆οχείο καυσίµου γεµάτο µε αµόλυβδη βενζίνη 10 λίτρων 1 τεµ. 

∆οχείο νερού 10 λίτρων 1 τεµ. 

Μεγάφωνο χειρός 1 τεµ. 

Ιµάντας έλξης οχηµάτων 1 τεµ. 

Ταινία οριοθέτησης χώρων µε άσπρες-λευκές λωρίδες (ρολό των 100m) 2 ρολά 

Φακός 2 τεµ. 

3 
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Γάντια ασφαλείας 2 ζεύγη 

Γάντια µίας χρήσης (συσκευασία πακέτου min 20 τεµ) 1 πακ. 

Μάσκες υγιεινής  (συσκευασία πακέτου min 20 τεµ) 1 πακ. 

Υδραυλικός γρύλος & Σταυρός από 1 τεµ. 

Εργαλειοθήκη µε πλήρες σετ εργαλείων (γαλλικά κλειδιά όλα τα νούµερα, 
κατσαβίδια, πένσες κ.τ.λ.) 

1 τεµ. 

Κουτί πρώτων βοηθειών 1 τεµ. 

Κουβέρτα ∆ιάσωσης 5 τεµ. 

Τρίγωνο ατυχήµατος 1 τεµ. 

πρίζα 220V (ρευµατοληψίας εξοπλισµού συνεργείων τακτικής 
επιθεώρησης, καταστροφικών ελέγχων) ή inverter ή γεννήτρια  

1 τεµ. 

Μεγάλο αλφάδι µήκους 1 µέτρου 1 τεµ 

Μπαλαντέζα 50 µέτρων 1 τεµ 

Μετροταινία 50µ 1 τεµ 

Μονωτική ταινία  10 τεµ. 

Κορίνες προειδοποίησης  4 τεµ 

  

 

 

Μέσα Σήµανσης 

Κωδικός 
Κ.Ο.Κ. Τύπος Πινακίδας ∆ιαστάσεις Πινακίδα 

Ελάχ. 

Τεµάχια 
Σχόλια 

Ρ-52α 

Υποχρεωτική 

διέλευση από την 

αριστερή πλευρά 

της νησίδας ή του 

εµποδίου 

Πλευρά 

110cm   
2 τεµ. 

Ρ-52δ 

Υποχρεωτική 

διέλευση από την 

δεξιά πλευρά της 

νησίδας ή του 

εµποδίου 

Πλευρά 

110cm  
2 τεµ. 

Επισηµαίνει στους οδηγούς ότι πρέπει 

να διέλθουν από την πλευρά της 

πινακίδας που υποδεικνύει η φορά του 

βέλους. 

Πρέπει να στηρίζεται επαρκώς ώστε να 

αποφεύγεται το ενδεχόµενο περιστροφής 

της πινακίδας. 

Κ-20 Εκτελούµενα Έργα 
Πλευρά 

140cm   
1 τεµ. Η Κ-20 τοποθετείται σε επαρκή απόσταση 

για ενηµέρωση των  οδηγών αναφορικά µε 
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Μέσα Σήµανσης 

Κωδικός 
Κ.Ο.Κ. Τύπος Πινακίδας ∆ιαστάσεις Πινακίδα 

Ελάχ. 

Τεµάχια 
Σχόλια 

την ύπαρξη του εργοταξίου 

Κ-25  Άλλοι κίνδυνοι 
Πλευρά 

140cm  
2 τεµ. 

Η Κ-25 τοποθετείται σε περίπτωση κάποιου 

έκτακτου συµβάντος (πχ ατύχηµα) 

Κ-6α 

Επικίνδυνη 

στένωση 

οδοστρώµατος 

στην αριστερή 

πλευρά 

Πλευρά 

140cm   
1 τεµ. 

Κ-6δ 

Επικίνδυνη 
στένωση 
οδοστρώµατος 
στην αριστερή 
πλευρά 

Πλευρά 

140cm   

1 τεµ. 

Χρησιµοποιούνται για την αναγγελία 

στένωσης του οδοστρώµατος. Η απόσταση 

της πινακίδας από τη θέση στενώµατος 

πρέπει να είναι περίπου100 µέτρα 

Ρ-32 

Μέγιστη 

επιτρεπόµενη 

ταχύτητα 60 

χλµ/ώρα 

Πλευρά 

110cm  

1 τεµ. 

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών 

συντήρησης µικρής διάρκειας και 

αντιµετώπισης έκτακτων συµβάντων  

συνιστάται η χρήση ορίου ταχύτητας 60 

km/h 

Ρ-30 

Απαγόρευση 

προσπέρασης για 

οχήµατα κάθε 

είδους 

 

Πλευρά 

110cm  

1 τεµ. 

Απαγορεύσεις προσπέρασης για κάθε 

είδους οχήµατα πρέπει να επιβάλλονται 

όταν η προσπέραση είναι επικίνδυνη λόγω 

της στένωσης του οδοστρώµατος 

Ρ-7 

Απαγόρευση 

εισόδου σε όλα τα 

οχήµατα 

Πλευρά 

110cm  

1 τεµ. 

Στην πινακίδα Ρ-7 θα προστεθεί η 

αναγραφή «Ο∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ» όπως στο 

σχήµα. 

Χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που 

απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας, είτε 

για εκτροπή µέσω Α/Κ ή για επιτόπια 

ακινητοποίηση.   

Π-70 

Περιορισµός 
αριθµού 
κυκλοφοριακών 
λωρίδων 

Υ x Π 
160x125cm 

 

1+1 τεµ. 
Τοποθετούνται σε περιοχές εργοταξίων όταν 

υπάρχει  αφαίρεση µίας ή περισσοτέρων 

λωρίδων κυκλοφορίας 

 

Κυκλοφοριακοί 
κώνοι µε 
αντανακλαστική 
(µε λευκές και 
κόκκινες λωρίδες) 
επιφάνεια 
σύµφωνα µε 

Ύψος 
75cm 

 

40 τεµ. 

Οι κώνοι χρησιµοποιούνται για  να  

υποδεικνύουν  βραχυπρόθεσµα  τα  όρια  

ενός  διαδρόµου  κυκλοφορίας, µέσα από 

περιοχές έργων και κινητών ζωνών 

εργασίας.   

Οι πλαστικοί κώνοι πρέπει να 
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Μέσα Σήµανσης 

Κωδικός 
Κ.Ο.Κ. Τύπος Πινακίδας ∆ιαστάσεις Πινακίδα 

Ελάχ. 

Τεµάχια 
Σχόλια 

πρότυπο ΕΝ13422 
 

τοποθετούνται σε πυκνή διάταξη, δηλαδή 

ανά αποστάσεις µέχρι 10 m στις 

συναρµογές και ανά 20m στις ευθυγραµµίες, 

ώστε να δηµιουργείται στους οδηγούς 

αίσθηµα αποκλεισµού του οριοθετηµένου 

τµήµατος της οδού. Σε θέσεις µε οριζόντιες 

καµπύλες µικρής ακτίνας (κλειστές στροφές) 

ή µε µικρή ορατότητα οι κώνοι µπορεί να 

τοποθετούνται ανά αποστάσεις 5 m. 

 

Φανοί 
αναλάµποντος 
φωτός (µε 
µπαταρίες και 
κλειδί) 

 

 

15 τεµ. 

Οι φανοί τοποθετούνται για την επισήµανση 

των ορίων των επί τoυ oδoστρώµατoς 

εκτελoύµενων εργασιών στις περιπτώσεις 

που η εργοταξιακή ζώνη παραµένει και κατά 

τη διάρκεια της νύχτας. Τοποθετούνται σε 

ύψος τουλάχιστον 0,90m. 

 
Κόκκινες σηµαίες 
ασφαλείας  

 

2 τεµ. 

Για χρήση µόνο σε περιπτώσεις 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 

µικρής διάρκειας. Οι σηµαιοφόροι θα 

στέκονται πάντα σε προστατευµένη θέση 

(πίσω από στηθαία) εκτός του 

κυκλοφορούµενου οδοστρώµατος.  

 

Χειροκίνητη 
ράβδος 
προειδοποίησης 
µε αναλάµπου-σες 
λάµπες led  

ελάχιστου 
µήκους 

50cm και 
διαµέτρου 

3cm 

2 τεµ. Αντίστοιχα µε τις Σηµαίες Ασφαλείας 

• Όλες οι πινακίδες του πίνακα θα είναι κατασκευασµένες µε αντανακλαστικές µεµβράνες τύπου ΙΙΙ.  
• Κάθε πινακίδα θα περιλαµβάνει ενσωµατωµένη τη βάση στήριξης η οποία θα πρέπει να πληροί τις 

απαιτήσεις του άρθρου 3.4 της Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΦΕΚ 946 Β/9.7.03). 
• Το σύνολο του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης θα πρέπει να πληροί 

όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα. 
 
Ο παραπάνω εξοπλισµός θα αποθηκεύεται και στερεώνεται στο όχηµα κατά τρόπο που το 
φορτίο διασφαλίζεται έναντι ολίσθησης, κύλισης, πτώσης και αναστροφής χωρίς να 
δηµιουργείται κανένας κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.  
 

Ο εξοπλισµός θα αποθηκεύεται µε εργονοµικό και συστηµατικό τρόπο (συρταρωτά τµήµατα για 
πινακίδες, αποθηκευτικά ράφια, συρτάρια κλπ) ώστε να αξιοποιείται πλήρως ο ωφέλιµος χώρος 
και να είναι εύκολη η χρήση και επαναποθήκευση κάθε υλικού και εξοπλισµού. 

 

Α.1.2 Όχηµα Προσωπικού Συντήρησης Η/Μ 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει εννέα µικρά ΒΑΝ (τύπου Combo, Berlingo κλπ) µε ηµεροµηνία πρώτης 
άδειας κυκλοφορίας της τελευταίας 5ετίας. 
 

Το όχηµα θα φέρει σύστηµα επικοινωνίας καθώς και τα παρακάτω υλικά: 
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• Εργαλεία και όργανα ηλεκτροτεχνίτη (πολύµετρο (V,A,Ohm,H,F,κλπ), γειωσόµετρο Megger, 
µπαλαντέζα, δοκιµαστικά, κλπ.), 

• Πλήρη συλλογή εργαλείων µηχανοτεχνίτη, 

• Όργανο µέτρησης ισχύος φωτισµού (λουξόµετρο) ή λαµπρότητας (καντελόµετρο), 

• Πινακίδες σήµανσης (προειδοποιητικές, κινδύνου, κλπ) και κώνους, 

• Πτυσσόµενη σκάλα ύψους 5 µέτρων, 

• Ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 9 kg 

• Ένα σετ από κοινά και ευρέως χρησιµοποιούµενα ηλεκτρολογικά/µηχανολογικά 
ανταλλακτικά (ασφάλειες, ρελέ, καλώδια, κλέµες, κλεµοασφάλειες, φωτοκύτταρα, κλπ.). 

 

Τα οχήµατα θα φέρουν στο εσωτερικό τους σύστηµα ένδειξης εξωτερικής θερµοκρασίας. 

Το όχηµα θα είναι κίτρινου χρώµατος και θα φέρει περιµετρικά οριζόντια αντανακλαστική λωρίδα 
χρώµατος κόκκινου και λευκού (τύπου ΙΙ), ύψους 15 εκατοστών. Επάνω από την οριζόντια 
λωρίδα, θα αναγράφεται «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ» 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 Η/Μ» µε γράµµατα ύψους 100 χιλιοστών. 

Στην πίσω πλευρά του οχήµατος 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 µονάδα θα λειτουργεί µόνο όταν θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στην οδό. 

 

Α.1.3  Όχηµα Συνεργείου Καθαριότητας 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει πέντε οχήµατα τύπου Pick-Up 4×4 µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας 
κυκλοφορίας της τελευταίας 2ετίας. 
 
Το όχηµα θα φέρει φάρο και αναλάµποντες φανούς σε διάταξη βέλους υποχρεωτικής πορείας 
και θα µεταφέρει τα παρακάτω τουλάχιστον εργαλεία και υλικά: 

• Πλαστικούς σάκους για τη συλλογή απορριµµάτων, 

• Πλαστικούς κώνους, 

• Κατάλληλα µέτρα προστασίας του προσωπικού (γάντια, γιλέκα ασφαλείας, κτλ). 

• Φτυάρια, αξίνες, τσάπες κλπ. 

Τα οχήµατα θα φέρουν στο εσωτερικό τους σύστηµα ένδειξης εξωτερικής θερµοκρασίας. 

Το όχηµα θα είναι κίτρινου χρώµατος και θα φέρει περιµετρικά οριζόντια αντανακλαστική λωρίδα 
χρώµατος κόκκινου και λευκού (τύπου ΙΙ), ύψους 15 εκατοστών. Κάτω από την οριζόντια 
λωρίδα, θα αναγράφεται «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο∆ΟΥ» και «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα (χωρίς το 
Α.Ε.) µε χαρακτήρες ύψους 150 χιλιοστών και η ονοµασία/λογότυπος του Αναδόχου 
Συντήρησης & Λειτουργίας µε χαρακτήρες ύψους 100 χιλιοστών. Όλες οι αναγραφές θα είναι 
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µαύρου χρώµατος εκτός των λογότυπων. Η πίσω πλευρά του οχήµατος θα είναι διαµορφωµένη 
κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτό του οχήµατος των Οµάδων Άµεσης Επέµβασης. 

 

Α.1.4  Όχηµα συνεργείου καθαριότητας (Απορριµµατοφόρο) 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει πέντε (5) απορριµµατοφόρα οχήµατα, σε άριστη κατάσταση, η 
παλαιότητα των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη (από την ηµεροµηνία 
κατασκευής), κατά τη δηµοπράτηση του έργου. 

Τα οχήµατα θα διαθέτουν τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις για συλλογή και µεταφορά 

απορριµµάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

Το οχήµατα θα φέρουν περιµετρικά οριζόντια αντανακλαστική λωρίδα χρώµατος κόκκινου και 

λευκού (τύπου ΙΙ), ύψους 15 εκατοστών. Κάτω από την οριζόντια λωρίδα, θα αναγράφεται 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο∆ΟΥ» και «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα (χωρίς το Α.Ε.) µε χαρακτήρες 

ύψους 150 χιλιοστών και η ονοµασία/λογότυπος του Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας µε 

χαρακτήρες ύψους 100 χιλιοστών. Όλες οι αναγραφές θα είναι µαύρου χρώµατος εκτός των 

λογότυπων. 

Ο ακριβής τύπος των απορριµµατοφόρων θα οριστεί σε συνεννόηση µε την ΕΟΑΕ και µε την 

εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των απορριµµάτων. 

 

Α.1.5  Μηχάνηµα Καταστροφής Ζιζανίων (Χορτοκοπτικό) 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τρία µηχανήµατα καταστροφής ζιζανίων χορτοκοπτικό µε τα ελάχιστα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Ελάχιστο πλάτος κοπής καταστροφέα: 1,0µ 

• Τηλεσκοπικό βραχίονα µε δυνατότητα κοπής σε απόσταση µεγαλύτερη των 3,0µ από το όριο 
του αυτοκινητόδροµου, σε ύψος µεγαλύτερο του 1,5µ, δυνατότητα κοπής πίσω από 
οποιοδήποτε εµπόδιο (π.χ. στηθαίο ασφαλείας) και υπό γωνία και δυνατότητα κοπής σε 
αρνητικό υψόµετρο µεγαλύτερο του 1,0µ από το οδόστρωµα 

• Ελάχιστη ιπποδύναµη κινητήρα 70HP 

 

Α.1.6  Οχήµατα Τεχνικής Υποστήριξης Λειτουργίας & Συντήρησης Οδού και Σηράγγων 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει για την Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας & Συντήρησης Οδού και 
Σηράγγων, οκτώ (8) επιβατικά οχήµατα τύπου Jeep (τρία για την Π.Υ. Ιωαννίνων, τρία για την 
Π.Υ. Γρεβενών και δύο για τη ∆/νση Λ&Σ ∆Π), κυβισµού τουλάχιστον 1600cc, 4×4, χωρίς οδηγό, 
µε µικτή ασφάλιση και µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας της τελευταίας διετίας. 

Τα οχήµατα θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της επίβλεψης, µε σκοπό 
την εποπτεία των εργασιών της σύµβασης, τη διενέργεια καθηκόντων τεχνικής αστυνόµευσης 
και συνδροµής σε έκτακτα συµβάντα εκ µέρους της ΕΟΑΕ καθώς και τη γενικότερη εποπτεία της 
οδού και των σηράγγων καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

Α.1.7  Όχηµα για την Τεχνική Υποστήριξη Γεωτεχνικών Έργων 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει για την Τεχνική Υποστήριξη Γεωτεχνικών Έργων ένα (1) όχηµα τύπου 
Jeep 4×4, πετρελαιοκίνητο µε ιπποδύναµη τουλάχιστον 105PS, χώρο αποσκευών τουλάχιστον 
450lt (σε µέγιστη διαµόρφωση 1400lt), χωρίς οδηγό, µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
της τελευταίας 2ετίας. 
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Το όχηµα θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Γεωτεχνικών 
Έργων και θα διαθέτει τον παρακάτω απαραίτητο εξοπλισµό: 

∆ιαµόρφωση οχήµατος  

Θα διαθέτει πέντε θύρες και θα έχει ικανές διαστάσεις για την µεταφορά µε ασφάλεια του 
κατάλληλου εξοπλισµού και µηχανηµάτων. Επίσης θα φέρει διακριτικά της ΕΟΑΕ και φάρο. 

Εξοπλισµός οχήµατος 

Το όχηµα θα φέρει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω εργαλεία και µηχανήµατα: 

Περιγραφή Αναλυτικά-Προδιαγραφές 

Εργαλειοθήκη µε πλήρες σετ εργαλείων Σετ κατσαβίδια, πένσα µεγάλη, πένσα µικρή 
(µυτοτσίµπιδο), κόφτες, σετ κλειδιών, καστάνια 
µε καρυδάκια, σφυρί κλπ 

Εργαλεία - εξοπλισµός γενικά φτυάρι, κασµάς, πριόνι, σκεπάρνι, γάντια 
ασφαλείας (2 ζεύγη), φακός, µπαλαντέζα 
30µέτρων. 

Εξοπλισµός οχήµατος Υδραυλικός γρύλος, Σταυρός, φορητός 
πυροσβεστήρας ξηρής κόνεως, κουτί πρώτων 
βοηθειών. 

πρίζα 220V (ρευµατοληψίας εξοπλισµού 
συνεργείων τακτικής επιθεώρησης, 
καταστροφικών ελέγχων) ή inverter 

Η τροφοδοσία θα πρέπει να είναι ικανή να 
χρησιµοποιηθεί σε notebooks και αντίστοιχης 
ισχύος και απαιτήσεων µηχανήµατα καθώς και 
σε υψηλής ισχύος εργακεία όπως δράπανα 
κλπ (µέχρι 2500W). Πιθανόν να απαιτείται  
διαφορετικός inverter (2 τεµ.) για αυτές τις 
χρήσεις. 

 

Το λειτουργικό κόστος όλων των οχηµάτων (καύσιµα, συντήρηση, ασφάλιση) βαρύνει τον 
ανάδοχο.  

 

B. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Ποσότητα 
 Περιγραφή 

Α2 Α29 

1 Πολυεργάτες (αποχιονιστικά οχήµατα µε λεπίδα και 
αλατοδιανοµέα) 38 8 

2 Φρέζα αποχιονισµού 4 - 

3 Φορτωτής σε κάθε 
ΣΑ 

σε κάθε 
ΣΑ 

 

Πίνακας Α.2 : Συγκεντρωτικός πίνακας οχηµάτων Χειµερινής Συντήρησης 
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Σε όλα τα µηχανήµατα/οχήµατα Χειµερινής Συντήρησης θα υπάρχει σε εµφανείς θέσεις 
αναγραφή «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» µε το σήµα (χωρίς το Α.Ε.) µε χαρακτήρες ύψους 150 χιλιοστών 
και η ονοµασία/λογότυπος του Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας µε χαρακτήρες ύψους 100 
χιλιοστών. 

Επιπλέον, οι Πολυεργάτες θα φέρουν στις πόρτες οδηγού/συνοδηγού και στο πίσω µέρος του 

οχήµατος ευδιάκριτο µοναδικό Αύξοντα Αριθµό οχήµατος  (πχ        ) προκειµένου να είναι 

ευχερής η αναγνώριση και ο συντονισµός του οχήµατος. 

 

Β.1 Προδιαγραφές Μηχανηµάτων Χειµερινής Συντήρησης.  

 

α. Πολυεργάτες (Αποχιονιστικά οχήµατα µε λεπίδα και αλατοδιανοµέα) 

Οι πολυεργάτες χρησιµοποιούνται κατά τις εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού 
(διασπορά αλατιού). 

Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Η παλαιότητα των 
οχηµάτων/πολυεργατών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (από την ηµεροµηνία 
κατασκευής), κατά τη δηµοπράτηση του έργου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω: 

• Να έχουν κίνηση σε όλους τους τροχούς (4×4 ή 6×6) µε ξεχωριστό διαφορικό στον εµπρός 
άξονα του τράκτορα του οχήµατος και µε επιλογέα εµπλοκής ξεχωριστό από αυτό των 
ταχυτήτων. 

• Η ελάχιστη ιπποδύναµη του κινητήρα πρέπει να είναι 250 HP. 

• Στο εµπρόσθιο τµήµα θα φέρουν λεπίδα αποχιονισµού ελάχιστου µήκους 3,5 µέτρων και 
ελάχιστου ύψους 1,0µ µε δυνατότητα ανύψωσης και περιστροφής της λεπίδας αριστερά και 
δεξιά. Οι λεπίδες αποχιονισµού θα πρέπει να είναι καλυµµένες µε ειδικό λάστιχο ή τεφλόν 
πλάτους τουλάχιστον 20 εκ. και θα φέρουν ρυθµιζόµενους τροχούς κύλισης για να 
αποφεύγονται οι φθορές στο οδόστρωµα της οδού. 

• Στο οπίσθιο τµήµα θα φέρουν κατάλληλο αλατοδιανοµέα, που θα λειτουργεί µε ανοξείδωτο 
ατέρµονο κοχλία ή ιµάντα µεταφοράς και διασκορπιστή αλατιού, χωρητικότητας κατ’ελάχιστο 
πέντε (5) κυβικών µέτρων µε δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας ρίψης του αλατιού και της 
ποσότητας του (βαθµονοµηµένο δοσοµετρικό σύστηµα). 

• Το όχηµα θα είναι εξοπλισµένο µε περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος (δύο στο 
εµπρός και έναν πίσω µέρος), φώτα οµίχλης εµπρός και πίσω και ισχυρούς υπερυψωµένους 
προβολείς στο εµπρός µέρος. 

• Η λεπίδα αποχιονισµού θα φέρει σήµανση µε φώτα όγκου και σηµαιάκια στα άκρα. 

 

β. Φρέζες αποχιονισµού. 

Οι φρέζες χρησιµοποιούνται για την αποµάκρυνση του χιονιού που συσσωρεύεται στο 
κατάστρωµα της οδού µετά τη διέλευση των φορτηγών αποχιονιστικών ή όταν το ύψος του 
χιονιού είναι τέτοιο που απαιτεί τη χρήση φρέζας για την αποµάκρυνση του χιονιού από το 
κατάστρωµα της οδού. Ως Φρέζα νοείται ο συνδυασµός οχήµατος και κυλίνδρου (παρελκόµενο) 
και όχι µόνον ο κύλινδρος συγκέντρωσης και απόρριψης χιονιού. 

3 
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Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Η παλαιότητα των 
οχηµάτων/φρεζών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (από την ηµεροµηνία κατασκευής), 
κατά τη δηµοπράτηση του έργου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω: 

• Να έχουν κίνηση σε όλους τους τροχούς (4×4 ή 6×6) µε ξεχωριστό διαφορικό στον εµπρός 
άξονα του τράκτορα του οχήµατος και µε επιλογέα εµπλοκής ξεχωριστό από αυτό των 
ταχυτήτων. 

• Η ελάχιστη ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος πρέπει να είναι 230 HP. 

• Στο εµπρόσθιο τµήµα η φρέζα αποχιονισµού πρέπει να έχει δυνατότητα ανύψωσης και 
περιστροφής, το ελάχιστο πλάτος της πρέπει να είναι 2,50µ και η ελάχιστη απόσταση  
απόρριψης χιονιού 20 µέτρα. 

• Το όχηµα θα είναι εξοπλισµένο µε περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος (δύο στο 
εµπρός και έναν πίσω µέρος), φώτα οµίχλης εµπρός και πίσω και ισχυρούς υπερυψωµένους 
προβολείς στο εµπρός µέρος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (FLEET MANAGEMENT)  
1.    Ορισµοί 

� Σύστηµα: Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων περιλαµβάνει την ηλεκτρονική 
συσκευή εντοπισµού που τοποθετείται επάνω στο κινούµενο όχηµα – µηχάνηµα, τους 
ποµποδέκτες για την αποστολή και λήψη δεδοµένων, τυχόν αισθητήρες, το δίκτυο 
επικοινωνίας (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ.) και το λογισµικό που εγκαθίσταται στο 
κέντρο διαχείρισης του στόλου 

� ΠΥ: Περιφερειακή Υπηρεσία της ΕΟΑΕ 

� Τ-ΛΕΣ: Τοµέας Λειτουργίας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης της ΕΟΑΕ 

� Σύµβουλος: η εταιρία που παρέχει υπηρεσίες δορυφορικών συστηµάτων διαχείρισης 
στόλου οχηµάτων  

� ΧΘ: Χιλιοµετρική Θέση 

 

2.   Σκοπός Εφαρµογής  

Η εφαρµογή του συστήµατος έχει ως σκοπό τον άµεσο και ακριβή προσδιορισµό της κατάστασης, 
των διαδροµών, των θέσεων, του χρόνου κίνησης και στάσης καθώς και άλλων παραµέτρων  
(ταχύτητας, θερµοκρασίας, κ.λπ.) κάθε οχήµατος – µηχανήµατος. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα 
βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της διαχείρισης των κινήσεων των οχηµάτων – µηχανηµάτων 
και η αυξηµένη ασφάλεια του οδηγού και του οχήµατος. 

 

3.   Αντικείµενο Εφαρµογής  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης να θέσει σε εφαρµογή το σύστηµα 
διαχείρισης στόλου, µε σύµβαση που θα συνάψει µε Σύµβουλο, που δραστηριοποιείται, 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αντικείµενο των συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει, µέσω του Συµβούλου, την απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της 
ΕΟΑΕ. Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα παρέχονται µέσω του Συµβούλου, χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση της ΕΟΑΕ, υποστήριξη και συντήρηση του συστήµατος καθώς και τυχόν 
αναβαθµίσεις αυτού. Σε περίπτωση αναβάθµισης του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει 
εγγράφως την ΕΟΑΕ και η όλη διαδικασία δε θα πρέπει να δηµιουργήσει προβλήµατα στη 
λειτουργία της εφαρµογής. 

Το σύστηµα θα εφαρµοστεί στα οχήµατα Τεχνικής Αστυνόµευσης / ΟΑΕ καθώς και στα οχήµατα – 
µηχανήµατα αποχιονισµού του Αναδόχου. 

Γενικά, το σύστηµα διαχείρισης (συσκευές, εξοπλισµός, λογισµικό, GSM/GPRS κ.λπ.) θα το 
παρέχει ο Σύµβουλος, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας και 
συντήρησης του. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

4.   ∆ιάρκεια Εφαρµογής  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την έγκαιρη εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού 
στα οχήµατα – µηχανήµατα καθώς και για τη λειτουργία του λογισµικού. Το σύστηµα πρέπει να 
τεθεί σε λειτουργία εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει σε εφαρµογή το σύστηµα για τα οχήµατα Τεχνικής 
Αστυνόµευσης/ΟΑΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ενώ για τα οχήµατα - µηχανήµατα 
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αποχιονισµού µόνο κατά την χειµερινή περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3.1 της Τεχνικής 
Περιγραφής.  

 

5.    Εξοπλισµός Οχηµάτων και Εγκατάσταση  

Ο εξοπλισµός αποτελείται από την ηλεκτρονική µονάδα εντοπισµού µε τη βάση στήριξης της, την 
καλωδίωση, την κεραία αποστολής και λήψης δεδοµένων και τη συσκευή σύνδεσης µε το δίκτυο 
επικοινωνίας π.χ. GSM modem και SIM κάρτα για σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, καθώς 
και των απαραίτητων αισθητήρων για τη µέτρηση της θερµοκρασίας. 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του  Συµβούλου σε όλα τα 
οχήµατα – µηχανήµατα του στόλου και θα είναι µόνιµη. Ο εξοπλισµός στα οχήµατα – µηχανήµατα 
αποχιονισµού θα είναι σε χρήση µόνο κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου. Τους 
υπόλοιπους µήνες ο εξοπλισµός των οχηµάτων – µηχανηµάτων αποχιονισµού είναι στη διάθεση 
του Αναδόχου µε την υποχρέωση την έγκαιρης επανατοποθέτησης του για την κάθε χειµερινή 
περίοδο. 

Σε όλη τη διάρκεια της εφαρµογής του συστήµατος ο Ανάδοχος, µέσω του Συµβούλου, θα πρέπει 
να µεριµνά για την ορθή χρήση του εξοπλισµού και να επιλύει άµεσα τυχόν προβλήµατα 
εξοπλισµού (βλάβες, ζηµίες, κ.λπ.).     

 

6.   Χαρακτηριστικά Συστήµατος - Εφαρµογής 

Το σύστηµα - εφαρµογή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να είναι σύµφωνο µε τα ακόλουθα: 

6.1 Η αποστολή και η λήψη δεδοµένων από κάθε ηλεκτρονική συσκευή εντοπισµού και η 
διασύνδεση της µε τον κεντρικό server του Συµβούλου, θα γίνεται µέσω ειδικού modem 
κατάλληλου για σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξοπλίσει κάθε συσκευή εντοπισµού µε modem και κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, ο 
Ανάδοχος οφείλει να µεγιστοποιήσει την πληρότητα της παρεχόµενης κάλυψης στην περιοχή 
αρµοδιότητας του, και για τον λόγο αυτό µπορεί να συµβληθεί µε περισσότερους από έναν 
παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η επιλογή του τύπου της σύνδεσης (GSM, GPRS κλπ.) θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τεχνικού χαρακτηριστικού 3 της παρούσας (refresh 
rate). Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

6.2 Η θέση – στίγµα του κάθε οχήµατος – µηχανήµατος θα προσδιορίζεται σε πραγµατικό χρόνο 
και θα εµφανίζεται σε ψηφιακό χάρτη, κατάλληλης κλίµακας, όπου θα απεικονίζεται 
κωδικοποιηµένο, βάσει της ενιαίας χιλιοµέτρησης της ΕΟ-Α2 και του Καθ. Αξ. Α29, το οδικό 
δίκτυο της παρούσας σύµβασης. Το λογισµικό της εφαρµογής θα πρέπει να απεικονίζει τη 
θέση – στίγµα του κάθε οχήµατος – µηχανήµατος βάσει της ενιαίας χιλιοµέτρησης της ΕΟ-Α2 
και του Καθ. Αξ. Α29, όσο και βάσει συντεταγµένων, εφόσον κινείται στο οδικό δίκτυο της ΕΟ-
Α2. Οι κινήσεις στα τοπικά οδικά δίκτυα θα απεικονίζονται βάσει συντεταγµένων. Επίσης, 
στον ψηφιακό χάρτη θα προσδιοριστούν, κατόπιν υποδείξεων της ΕΟΑΕ, τα σηµεία-θέσεις 
ενδιαφέροντος, όπως Α/Κ, (µεγάλες) γέφυρες, σήραγγες, γραφεία ΠΥ και Αναδόχου, 
εργοτάξια συντήρησης, αποθήκες άλατος, κρατικές Υπηρεσίες (ΕΚΑΒ, Τροχαία, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία), κ.λπ. Τέλος, θα πρέπει να απεικονίζεται και το τοπικό (εθνικό και 
επαρχιακό) οδικό δίκτυο της περιοχής που συνδέεται µε την ΕΟ-Α2 και τον Καθ. Αξ. Α29. 

6.3 Η θέση – στίγµα του κάθε οχήµατος – µηχανήµατος θα προσδιορίζεται κάθε 10’’ 
(δευτερόλεπτα), θα µεταδίδεται κάθε 3’ (λεπτά) (refresh rate - time) και θα παρέχεται σε 
24ώρη βάση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Γενικά, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για 
αποθήκευση των προσδιορισµένων θέσεων και λοιπών µετρήσεων (ταχύτητα, θερµοκρασία) 
για ικανό χρονικό διάστηµα ώστε να µην χάνονται µετρήσεις σε περίπτωση αδυναµίας 
επικοινωνίας της µονάδας µε το κέντρο. 

6.4 Το λογισµικό της εφαρµογής θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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� Ελληνική γλώσσα (απεικόνιση και αναφορές). 

� ∆υνατότητα παραµετροποίησης. 

� Αναπαραγωγή παλαιότερων δροµολογίων. 

� Παρουσίαση παλαιότερων δεδοµένων. 

� ∆υνατότητα διανυσµατικής καταγραφής δροµολογίων. 

� Εύρεση οχήµατος στο χάρτη βάσει αριθµού κυκλοφορίας. 

� Απεικόνιση δεδοµένων (θέσης – στίγµατος, κ.λπ.) σε πραγµατικό χρόνο. 

� Εµφάνιση καταλόγου οχηµάτων που απεικονίζονται στο χάρτη και των στοιχείων τους. 

� Επεξεργασία χάρτη (µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση, εκτύπωση, µέτρηση 
αποστάσεων, εµφάνιση/απόκρυψη οχηµάτων, εµφάνιση δροµολογίου οχήµατος, αλλαγή 
συµβόλων, εύρεση πλησιέστερου οχήµατος από σηµείο του χάρτη, εµφάνιση 
πληροφοριών οχήµατος και σηµείων ενδιαφέροντος, κ.λπ.). 

� Λήψη στιγµάτων θέσης µε SMS ή κλήσεις δεδοµένων. 

� Λήψη δεδοµένων (download) της µνήµης της συσκευής. 

� Αναβάθµιση του λογισµικού της συσκευής (firmware). 

� Εκτύπωση αναφορών. 

 

6.5Τα δεδοµένα – πληροφορίες σε σχέση µε την ηµερήσια δραστηριότητα των οχηµάτων – 
µηχανηµάτων θα παρουσιάζονται από το µενού του λογισµικού, µε τη µορφή αναφορών, που 
κατ’ ελάχιστο, θα εµφανίζουν τα ακόλουθα για κάθε όχηµα – µηχάνηµα: 

� ∆ροµολόγιο οχήµατος – µηχανήµατος: Οδικό τµήµα και ΧΘ βάσει ΓΣΑ (για κινήσεις στο 
οδικό δίκτυο της ΕΟ) καθώς και αντίστοιχες συντεταγµένες (Φ, Λ, Χ, Υ, Ζ) ή µόνο 
συντεταγµένες (Φ, Λ, Χ, Υ, Ζ) για κινήσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο (εκτός δικτύου ΕΟ). 

� Ωράριο κίνησης οχήµατος – µηχανήµατος: Ώρες κίνησης και στάσης. 

� Ταχύτητα κίνησης: Χιλιοµετρικές ενδείξεις, µέγιστη ταχύτητα. 

� Θερµοκρασία περιβάλλοντος.  

� Συχνότητα (ανά ηµέρα) επίσκεψης σε θέσεις ενδιαφέροντος (βάσει ακτίνας δράσης π.χ. 
100µ). 

Το λογισµικό θα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών µε τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία για την ηµερήσια δραστηριότητα κάθε οχήµατος – µηχανήµατος. Συγκεκριµένα, τα 
στοιχεία αυτά θα αφορούν: 

� Συνολικό µήκος χιλιοµέτρων που διανύθηκαν (ανά ηµέρα), 

� Συνολικός χρόνος κίνησης και στάσης οχήµατος (ανά ηµέρα), 

� Συνολική διάρκεια και αριθµός στάσεων οχήµατος σε κάθε θέση ενδιαφέροντος, 

� Θέσεις στάσεων του οχήµατος, διάρκειας > 3’ (λεπτών), 

� Μέση ηµερήσια ταχύτητα κίνησης, 

� Μέγιστη ταχύτητα κίνησης, 

� Μέγιστη και ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία περιβάλλοντος (µε την ώρα και τη θέση 
καταγραφής). 

Για τις ανάγκες τεκµηρίωσης των µηνιαίων πιστοποιήσεων που αφορούν τις εργασίες 
αποχιονισµού (ώρες εργασίας οχηµάτων – µηχανηµάτων) το λογισµικό θα δηµιουργεί την 
παρακάτω αναφορά: 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Κίνησης Οχηµάτων / Μηχανηµάτων Αποχιονισµού 

Περιφερειακή Υπηρεσία:......................... 
Περιοχή: ............................................................. 
Μήνας / Έτος :.................../................... 
Αριθµός Οχήµατος / Μηχανήµατος: ............................... 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

∆ΙΑΝΥΘΕΝΤΑ 
ΧΛΜ. 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

ΣΥΝΟΛΟ     

 Για τον Ανάδοχο Για την Περ. Υπηρεσία 

 

 ......................... ................................... 
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Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα προσθήκης νέων αναφορών καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του 
συστήµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι, τα δεδοµένα – πληροφορίες για τα οχήµατα – µηχανήµατα 
αποχιονισµού θα καταγράφονται µόνο κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.  

 

6.6 Τα δεδοµένα για κάθε όχηµα - µηχάνηµα θα καταγράφονται σε κεντρικό υπολογιστή (server) 
του Συµβούλου, στον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης διαδικτυακά (µέσω 
Internet) στο λογισµικό της εφαρµογής, µε χρήση κωδικού, τουλάχιστον τριών (3) 
ταυτόχρονων χρηστών (concurrent users) της ΕΟΑΕ. Η πρόσβαση θα παρέχεται σε 24ώρη 
βάση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Ο Σύµβουλος εγγυάται για την αξιοπιστία και εγκυρότητα των 
δεδοµένων που θα καταγράφονται στον κεντρικό υπολογιστή του. Τα δεδοµένα θα τηρούνται 
στη βάση δεδοµένων του Συµβούλου σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης (Αναδόχου - ΕΟΑΕ). 
Τα δεδοµένα αποτελούν στοιχεία της ΕΟΑΕ και µε τη λήξη της σύµβασης (Αναδόχου - ΕΟΑΕ) 
ο Ανάδοχος θα τα παραδώσει σε ηλεκτρονική µορφή (DVD). Η δοµή των δεδοµένων θα είναι 
σε µορφή πινάκων (MS Access ή Excel files) µαζί µε την αναγκαία τεκµηρίωση της 
διασύνδεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προµήθεια των µέσων εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης στις 
ποσότητες που καθορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό.  

Το σύνολο των µέσων θα πληροί το σύνολο των απαιτήσεων που τίθενται στην ΟΜΟΕ  
σήµανσης εκτελούµενων έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) που εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθµ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011), 
τις λοιπές ισχύουσες εθνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές καθώς και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και του ΕΛΟΤ. Τα µέσα σήµανσης και ασφάλισης θα φέρουν 
πιστοποίηση και σήµανση CE.  

Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τα εξής µέσα σήµανσης και ασφάλισης: 

• Εργοταξιακές πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου, Ρυθµιστικές, Πληροφοριακές και Πρόσθετες 
• Φανούς επισήµανσης κινδύνου 
• Κυκλοφοριακούς Κώνους 
• Τους στύλους στερέωσης, τις κινητές βάσεις, τα αντίβαρα και οποιοδήποτε άλλο σύστηµα η 

εξοπλισµό απαιτείται για τη στήριξη και στερέωση των µέσων εργοταξιακής σήµανσης και 
ασφάλισης 

 
Στον ακόλουθο Πίνακα συνοψίζονται τα µέσα σήµανσης και ασφάλισης, ανά Τοµέα, οι ποσότητες 
των οποίων καθορίζονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό. 
 
 

Πίνακας: Προµήθεια µέσων εργοταξιακής σήµανσης και ασφάλισης 

Κατηγορία 
Κωδικός  

ΚΟΚ 

Αντανακλαστικό
τητα (υπόβαθρο / 

αναγραφές) 
Σχέδιο 

(ενδεικτικό) 
Αριθµός 
τεµαχών 

Αριθµός στύλων 
ή/και βάσεων 

στήριξης 

∆ιαστάσεις  
υxπ (m) -  
Χαράκτη-
ριστικά 

Πληροφοριακές             

  

 
Σε διαφορετικούς 
συνδυασµούς των 

πινακίδων: 
Π69-Π70/ΚΟΚ & 

Π101-ΠΠ104/ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ 

IΙΙ/- 

  

  

  

4+4 
4+4 
4+4 

4+4 
4+4 
4+4 

1,85x1,25 

  Π77-78 ΙΙ/ΙΙ 

 

100+100 100+100 1,00x0,25 

  
Π77/Ρ-52δ & Π78/Ρ-

52α 
  

 

10+10 10+10 1,00x0,25 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 145 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

Κατηγορία 
Κωδικός  

ΚΟΚ 

Αντανακλαστικό
τητα (υπόβαθρο / 

αναγραφές) 
Σχέδιο 

(ενδεικτικό) 
Αριθµός 
τεµαχών 

Αριθµός στύλων 
ή/και βάσεων 

στήριξης 

∆ιαστάσεις  
υxπ (m) -  
Χαράκτη-
ριστικά 

Πρόσθετες             

  
Με διάφορες 

αναγραφές/σύµβολα 
Πρ1-Πρ2 

ΙΙ/- 
Χµ
Km...1

 
20 - 0,42x0,75 

Κινδύνου             

  Κ20 III (κίτρινο) 
 

10 10 1,055x0,95 

  K24 III (κίτρινο) 
 

4 4 1,055x0,95 

Ρυθµιστικές             

  Ρ52   
   

15+15 15+15 0,85x0,85 

  Ρ32 III (κίτρινο) 
 

10 10 0,85x0,85 

  Ρ32 III (κίτρινο) 
 

10 10 0,85x0,85 

  Ρ32 III (κίτρινο) 
 

10 10 0,85x0,85 

  Ρ30 III (κίτρινο) 
 

10 10 0,85x0,85 

  Ρ36  III (κίτρινο) 
 

4 4 0,85x0,85 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

            

  
Αναλάµποντες φανοί 
(µε σετ µπαταριών) 

  
 

80   
min Φ180  

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ 
§5.2.4 

  
Κώνοι 
(για  

αυτοκινητόδροµο) 
  

 

200   

Ύψος=75cm, 
PVC, Ολόσωµο 

Βάρος:W3  
ΕΝ-13422 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ 
§5.2.1 

 
Κώνοι 
(εκτός  

αυτοκινητόδροµου) 
  

 

50   

Ύψος=50cm, 
Βάρος:W2 
ΕΝ-13422 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ 
§5.2.1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 

 

1. ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης των αρµών συστολο-διαστολής καταστρώµατος στις 

γέφυρες που περιγράφονται στον Πίνακα 1.  

Στις εργασίες συντήρησης των αρµών συστολο-διαστολής καταστρώµατος γεφυρών του 

οδικού άξονα, όπου εµφανίζονται οι αναµενόµενες βάσει του τύπου και της τρωτότητας των 

αρµοκαλυµµάτων βλάβες, περιλαµβάνονται: 

• η κοπή και αφαίρεση της µεταβατικής λωρίδας των αρµοκαλυµµάτων (βλ. 1.1),  

• η αποµάκρυνση των τεµαχίων του αρµού µε την βοήθεια γερανού (βλ. 1.6) 

• η αφαίρεση των αγκυρόβιδων µε µηχανική εξαγωγή (αερόκλειδο) στην περίπτωση 

που είναι πολύ χαλαρές, ή µε λήψη/αφαίρεση πυρήνα σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

επισκευή ή η αντικατάσταση των αγκυρόβιδων εφόσον κριθεί απαραίτητο (βλ. 1.2 και 

1.3), 

• η επισκευή της βάσης έδρασης του αρµού όπου κριθεί απαραίτητο (βλ. 1.4) 

• η επανατοποθέτηση των µεταλλικών τεµαχίων πλάτους µεγαλύτερου από το διάκενο 

του αρµού και µήκους ίσο µε το µήκος της φθοράς, µε την βοήθεια ανυψωτικού 

µηχανήµατος (βλ. 1.6) 

• η αποκατάσταση των µεταβατικών λωρίδων (βλ. 1.1) 

Όπου οι εργασίες αφορούν όλο το µήκος των αρµών, ή όπου έχει ήδη το διάκενο κάλυψη µε 

στεγανωτική µεµβράνη, ή όπου το απαιτήσει η ΕΟΑΕ, θα τοποθετείται ικανού 

πάχους/βάρους και πλάτους (ώστε να παραλαµβάνει τις αναµενόµενες αυξοµειώσεις του 

διακένου) στεγανωτική µεµβράνη στεγάνωσης του διακένου, πριν την επανατοποθέτηση του 

αρµοκαλύµατος ή του έγχυτου αρµού ασφαλτικής βάσης. Σε κάθε περίπτωση τα όµβρια του 

αρµού θα πρέπει να απάγονται εκτός µεσοβάθρου – ακροβάθρου µε κατάλληλη 

αποχετευτική διάταξη. Αναλυτικότερα, στις εργασίες περιλαµβάνονται: 

• η τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης στο διάκενο του αρµού για την άρση 

διαρροής όµβριων καταστρώµατος διαµέσου του αρµού (βλ. 1.5) 

• η τοποθέτηση αποχέτευσης-απαγωγής υδάτων που συγκεντρώνονται κατά µήκος 

της στεγανωτικής µεµβράνης του αρµού σε φυσικό αποδέκτη (βλ. 1.7) 

Για τον έγχυτο αρµό ασφαλτικής βάσης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες 

προδιαγραφές: 

• To συνδετικό υλικό του ασφαλτοδέµατος θα πρέπει να είναι άσφαλτος θερµής 

εφαρµογής τροποποιηµένη µε πολυµερή µε σηµείο µαλθώσεως >90οC, αντίσταση 
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ροής κατά ASTM D3407 <3mm (5 ώρες/60ο /75ο κλίση), ειδικό βάρος στους 25ο C 

1.05 – 1.25, σηµείο ανάφλεξης > 250ο C, ελαστική επαναφορά στους 25ο C >35% 

(κατά ASTM D3407), (D5 εισδυτικότητα µε κώνο) 25 – 40 dmm. 

• Tα αδρανή πρέπει να είναι διαβαθµίσεως 20mm, 14mm, 10mm, σύµφωνα µε το 

BS.63 και µε διερχόµενα ποσοστά από µέγεθος κόσκινου, κατά BS.63: 28mm-

(100%), 20%-(95-100%), 14 - (60-80%), 10-(28-50%), 6.3-(0-15%), 5-(0-5%), 2.36 

(0-2%). Τα αδρανή πρέπει να είναι πλυµένα και στεγνά, επί τόπου του έργου. Θα 

πρέπει να είναι σκληρά (βασάλτης, ανδεσίτης κ.λ.π.) µε αντίσταση σε στίλβωση 

PSV>50, αντοχή σε απότριψη ΑΑV<12, Los Angeles <25 και αντοχή σε κρούση AIV 

<25. Ειδικό βάρος αδρανών >2,60kg/cm3 και υγρασία απορρόφησης <1.50%. 

• Απαιτείται αναµικτήρας σκυροδέµατος χωρητικότητας 90- 150λίτρων για την 

ανάµειξη του υλικού και ειδικά κατασκευασµένο προθερµαντήρα συνδετικού υλικού 

µε χρήση προπανίου και µε οριζόντια ανάδευση. 

• Απαιτείται σύστηµα θέρµανσης αδρανών µε εκτοξευτήρα θερµού συµπιεσµένου 

αέρα. Τα αδρανή πρέπει να αναδεύονται σε περιστροφικό τύµπανο και να 

θερµαίνονται σε θερµοκρασία περίπου 800ο C, για να αποµακρυνθεί όλη η σκόνη και 

η υγρασία. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί όταν η θερµοκρασία των αδρανών 

φθάσει τους 120- 150ο  C. 

• Μετά την έγχυση και τη διάστρωση για την προσωρινή κατασκευή του έγχυτου 

αρµού, θα δονείται µε δονητικό κύλινδρο ικανό για συµπύκνωση µέχρι βάθους 

250mm. 

• Πριν την έγχυση απαιτείται να γίνεται προεπάλειψη των τοιχωµάτων και της βάσης  

του αρµού µε µία στρώση συνδετικού υλικού. 

• Για την κάλυψη του διάκενου του αρµού απαιτείται η τοποθέτηση χαλύβδινης πλάκας 

πάχους 1 έως 2 cm, αναλόγως του διάκενου του αρµού. 

Στην περίπτωση που η φθορά των ελαστοµεταλλικών αρµών αφορά τµήµα µόνο του αρµού, 

όπως µέρος των στοιχείων αγκύρωσής του, µέρος των µεταβατικών λωρίδων του, ή τµήµα 

της βάσης έδρασής του, είναι τεχνικά και οικονοµικά προτιµητέα η διεξαγωγή εργασιών 

επισκευής – αντικατάστασης τµηµάτων ή ολόκληρων αρµοκαλυµάτων συµφωνα µε την 

περιγραφή εργασιών που δίνεται ακολούθως 

 

1.1 Επανακατασκευή µεταβατικής λωρίδας 

 

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της µεταβατικής λωρίδας µεταξύ του ασφαλτικού  του 

καταστρώµατος και του σώµατος αρµού ξεκινούν µε την ευθύγραµµη και συνεχή κοπή της 
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ασφάλτου και την αφαίρεση µε αεροσυµπιεστή του παλαιού υλικού πλήρωσης σε συνολικό 

πλάτος τουλάχιστον 15εκ. Ακολουθεί ο καθαρισµός των επιφανειών της λωρίδας µε 

πεπιεσµένο αέρα. και η τοποθέτηση αποστραγγιστικού αγωγού σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή του αρµού, ο οποίος συγκρατείται µε εποξειδική κόλλα. 

Επίσης, τοποθετείται οπλισµός για την σύνδεση της µεταβατικής λωρίδας µε την βάση και 

τον φορέα. Ακολουθεί «αγρίεµα» των επιφανειών της προς πλήρωση λωρίδας, καθαρισµός 

και διαβροχή. Τέλος, γίνεται πλήρωση της µεταβατικής λωρίδας µε κατάλληλο µη 

συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλής αντοχής (τύπου emaco) οπλισµένο µε µεταλλικές 

ίνες σε ποσοστό 10%, το οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-20°C) να αναπτύσσει 

θλιπτική αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκυσµό 15Mpa. Στο τσιµεντοκονίαµα 

προβλέπεται η προσθήκη αδρανών ελάχιστης διαµέτρου 5mm και µέγιστης διαµέτρου 

10mm σε ποσοστό κατά βάρος 35%. Πρέπει επίσης να τηρούνται τα µέτρα συντήρησης και 

προστασίας του προµηθευτή του υλικού (προστασία από ακραίες θερµοκρασίες, διατήρηση 

υγρής άνω επιφάνειας κ.α.) για τη χρονική διάρκεια που προβλέπονται. Γενικώς δεν θα 

πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία πριν την παρέλευση 12 ωρών από τη σκυροδέτηση 

της µεταβατικής λωρίδας. 

 

1.2 Επισκευή Αγκυρόβιδων 

Αρχικά, αφαιρείται η σφράγιση της οπής, ξεβιδώνεται η ροδέλα και το παξιµάδι της 

αγκυρόβιδας µε την βοήθεια δυναµόκλειδου και καθαρίζεται η οπή ενσωµάτωσης των 

αγκυρόβιδων µε αεροσυµπιεστή. ∆ηµιουργείται νέο σπείρωµα µε την χρήση φιλιέρας και 

ακολουθεί η επάλειψη, µε αντιοξειδωτικό primer, των επιφανειών της αγκυρόβιδας. 

Σφραγίζεται η οπή µε εποξειδικό συγκολλητικό µέχρι την επιφάνεια έδρασης του αρµού και 

τοποθετείται η νέα ροδέλα και το παξιµάδι κοχλίωσης διαµέτρου ανάλογης µε αυτής του 

νέου σπειρώµατος. Η αγκυρόβιδα βιδώνεται µε δυναµόκλειδο, µε την ροπή που 

προδιαγράφει ο κατασκευαστής του αρµού. Σφραγίζεται η οπή µε κατάλληλο 

τσιµεντοκονίαµα, µη συρρικνούµενο και υψηλής αντοχής (τύπου emaco), οπλισµένο µε 

µεταλλικές ίνες σε ποσοστό 10%, το οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-20°C) να 

αναπτύσσει θλιπτική αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκυσµό 15Mpa. Επίσης, είναι 

δυνατή η πλήρωση της οπής µε ασφαλτική µαστίχη, συνήθως στις περιπτώσεις που έχει 

τοποθετηθεί το ίδιο υλικό και στην µεταβατική λωρίδα. 

 

1.3 Αντικατάσταση Αγκυρόβιδων 

Αφαιρείται η σφράγιση, αφαιρείται η ροδέλα και το παξιµάδι της αγκυρόβιδας, και τέλος η 

ίδια η αγκυρόβιδα, µε µηχανική εξαγωγή (αερόκλειδο) στην περίπτωση που είναι πολύ 

χαλαρή ή µε λήψη/αφαίρεση πυρήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Εφόσον δεν έχει 

διαταραχθεί η περιοχή της παλιάς αγκυρόβιδας που είναι µέσα στην βάση, κόβεται το τµήµα 

της παλιάς αγκυρόβιδας που προεξέχει από την βάση και διανοίγεται δίπλα της νέα οπή. Η 

διάνοιξη νέας οπής γίνεται µε την χρήση κρουστικού δράπανου ή καροταρίας σε βάθος και 

διάµετρο που προβλέπονται από τον κατασκευαστή για τον δεδοµένο τύπο αρµού και 

διαµέτρου σύµφωνα µε τη διάµετρο των αγκυρόβιδων, που προβλέπεται επίσης από τον 
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κατασκευαστή του αρµού, για τον τύπο και τις διαστάσεις του αρµού που επισκευάζεται. 

Καθαρίζεται η οπή ενσωµάτωσης των αγκυρόβιδων µε αεροσυµπιεστή. Στην οπή 

εφαρµόζεται ακολούθως ενέσιµο υβριδικό συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης (χηµικό 

αγκύριο), (µε χρόνο εφαρµογής φορτίων 50λεπτά στους 30°C και 6ώρες στους -5°C). 

Προσοχή απαιτείται στην εφαρµογή της ρητίνης ώστε να πληρωθεί απόλυτα η οπή χωρίς 

υπερχείλιση, η οποία θα εµπόδιζε την σωστή έδραση του αρµού στην βάση του. Επιπλέον η 

τοποθέτηση των κοχλιών πρέπει να είναι ορθή ώστε να είναι δυνατή η σωστή περίσφιξή 

τους µε το περικόχλιο. Η διαδικασία συνεχίζεται µε την τοποθέτηση νέας ροδέλας και 

περικόχλιου µε αντιοξειδωτική προστασία. Μετά από 2 ώρες περίπου σκλήρυνσης (ο 

χρόνος αυτός διαφέρει ανάλογα µε την θερµοκρασία και τις προδιαγραφές του υλικού), θα 

κοχλιωθεί η αγκυρόβιδα µε χρήση δυναµόκλειδου και µε ροπή στρέψης όπως αναφέρεται 

στο τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ακολουθεί η σφράγιση των οπών µε µη 

συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλής αντοχής (τύπου emaco), χωρίς γαρµπίλι, 

οπλισµένο µε µεταλλικές ίνες σε ποσοστό 10%, το οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 

5-20°C) να αναπτύσσει θλιπτική αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκυσµό 15Mpa. Οι 

νέες αγκυρόβιδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Σηµειώνεται ότι οι νέες αγκυρόβιδες κατάλληλης διαµέτρου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει για 

τον συγκεκριµένο τύπο αρµού ο κατασκευαστής του αρµού, θα πρέπει να είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 

1.4 Ανακατασκευή της βάσης έδρασης αρµού 

Αφαιρείται αρχικά η παλιά βάση έδρασης του αρµού µε αεροσυµπιεστή. Εφόσον είναι 

απαραίτητο αφαιρείται και τµήµα της επικάλυψης του φορέα ή του ακροβάθρου µε 

αεροσυµπιεστή ώστε να αποκαλυφθούν τα αδρανή. Για την συνάφεια της νέας βάσης µε τον 

φορέα της γέφυρας διανοίγονται οπές για την τοποθέτηση µε χηµική κόλλα του απαιτητού 

οπλισµού σύνδεσης. Τοποθετείται ανάλογα µε το πάχος της νέας βάσης ο ελάχιστος 

κατασκευαστικός οπλισµός. Σκυροδετείται η νέα βάση έδρασης του αρµού µε µη 

συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα υψηλής αντοχής (τύπου emaco) οπλισµένο µε µεταλλικές 

ίνες σε ποσοστό 10%, το οποίο πρέπει σε 2 ώρες (σε θερµοκρασία 5-20°C) να αναπτύσσει 

θλιπτική αντοχή ίση µε 23Mpa και αντοχή σε εφελκυσµό 15Mpa. Στο τσιµεντοκονίαµα 

προβλέπεται η προσθήκη αδρανών ελάχιστης διαµέτρου 5mm και µέγιστης διαµέτρου 

10mm σε ποσοστό κατά βάρος 35%, η οποία συντηρείται µε διαβρεχόµενες λινάτσες για 

τουλάχιστον ένα 6ωρο. 

 

1.5 Τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης στο διάκενο του αρµού για την άρση διαρροής 

όµβριων καταστρώµατος διαµέσου του αρµού 

Η τοποθέτηση της στεγανωτικής µεµβράνης, πάχους > 3χλστ, από PVC, οπλισµένης µε 

πολυεστερικό πλέγµα, γίνεται µε επικόλληση, τουλάχιστον κατά 10cm, πάνω στις δύο 

βάσεις του αρµού, µε εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. Η εφαρµογή της συγκολλητικής 
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ύλης γίνεται σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Το αναγκαίο πλάτος της µεµβράνης, ώστε να 

αντέχει στις συνεχείς σχετικές µετακινήσεις του αρµού, την πλήρωση της µε όµβρια κ.α. 

όπως και η επιφάνεια της συγκόλλησης µε την εποξειδική κόλλα εξαρτώνται από τις 

διαστάσεις και την διαστολή του αρµού.  

 

1.6 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ελαστοµεταλλικού αρµού 

Η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του ελαστοµεταλλικού  αρµού γίνεται µε την βοήθεια 

ανυψωτικού µηχανήµατος. Προηγείται η αφαίρεση του υλικού σφράγισης των οπών και η 

αφαίρεση των αγκυρόβιδων σύµφωνα µε τα παραπάνω. Στην συνέχεια το τεµάχιο δένεται 

στους ιµάντες του γερανού και αποµακρύνεται από την θέση του. Με τον ίδιο τρόπο 

τοποθετείται πάλι, αφού έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εργασίες. 

 

1.7 Τοποθέτηση αποχέτευσης-απαγωγής υδάτων αρµών σε φυσικό αποδέκτη 

Είναι απαραίτητη η αποχέτευση των οµβρίων υδάτων που συγκεντρώνονται κατά µήκος της 

στεγανωτικής µεµβράνης του αρµού, ώστε αν µην απορρέουν ελεύθερα στο µεταβατικό 

επίχωµα, διαβρώνοντας το σε ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικά. Μία προτεινόµενη διάταξη 

αποχέτευσης αρµού αποτελείται από φρεάτιο από ανοξείδωτη λαµαρίνα, διαστάσεων 

κατόψεως κατ’ελάχιστον 30×30εκ. και ύψους περίπου 50εκ., που καλύπτεται µε εσχάρα και 

στην κάτω πλευρά του οποίου υπάρχει µια οπή διαµέτρου περίπου 10εκ. Στην οπή 

εφαρµόζεται σωλήνας PVC κατάλληλου µήκους, διαφορετικού σε κάθε περίπτωση. Το 

φρεάτιο τοποθετείται µε µεταλλικούς κοχλίες στο χαµηλότερο άκρο της στεγανωτικής 

µεµβράνης του αρµού, ώστε να δέχεται το σύνολο της απορροής. Ο αγωγός αποχέτευσης - 

απαγωγής υδάτων, ο οποίος στηρίζεται µε µεταλλικούς κοχλίες πάνω στο ακρόβαθρο, 

καταλήγει στο φυσικό αποδέκτη ή στο σύστηµα αποχέτευσης της οδού κατά µήκος του 

µεταβατικού επιχώµατος, όπου και παροχετεύει τον συνολικό όγκο του νερού.  

Στον παρακάτω Πίνακα 1 αναφέρονται οι γέφυρες που έχουν αρµούς που παρουσιάζουν 

µία η περισσότερες από τις σηµερινές βλάβες και που θα πρέπει να επισκευασθούν µε 

µεθοδολογία και σε έκταση που θα οριστικοποιηθούν µετά από επιθεώρηση µαζί µε την 

επίβλεψη και συνεργείο του Τµήµατος Ελέγχου και Συντήρησης Κατασκευών και µε 

σύµφωνη γνώµη του τελευταίου.  

Σε όλες τις θέσεις των αρµών που αναφέρονται στο Πίνακα 1, είναι απαραίτητες εργασίες 

όλων των άνω κατηγοριών, ή συνδυασµός τους. Λόγω της γρήγορης δυσµενούς εξέλιξης 

των εντοπισµένων βλαβών των αρµών, η ποσότητα των απαιτούµενων εργασιών θα 

καθορίζεται κατά το χρόνο της επιθεώρησης και προετοιµασίας της επισκευής τους.  

Η ΕΟΑΕ δύναται στο πλαίσιο και µέχρις εξάντλησης των προµετρηµένων ποσοτήτων να 

αλλάξει προτεραιότητες, ώστε να επισκευασθούν αρµοί που σήµερα δεν έχουν βλάβη ή 

φθορά, αλλά δεν αποκλείεται λόγω της φύσης της συνεχούς καταπόνησής τους να 

παρουσιάσουν για πρώτη φορά βλάβη σηµαντική στη διάρκεια της εργολαβίας. 
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Πίνακας 1 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ.Θ. 

Συντήρησης 

1 1.1.3ΛΥΚΟΠΟ∆Ι-ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ Χαραδρογ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΓΕ02.01Α.02 11,29 

2 1.1.5 ΓΡΙΚΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ Κοιλαδογ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΓΕ02.02.03 22,66 

3 1.1.5 ΓΡΙΚΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ Κοιλαδογ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΓΕ02.03.02 22,66 

4 1.3.3 ΣΗΡΑΓΓΑ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-ΠΕ∆ΙΝΗ Κάτω ∆ιάβαση ΚΟΣΜΗΡΑΣ ΓΕ03.04.05 64,89 

5 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ13 ΓΕ06.04.05 71,00 

6 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ13 ΓΕ06.05.04 71,00 

7 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ20 ΓΕ08.05Α.06 75,37 

8 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕ18.05Α.06 81,84 

9 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα ΚΑΤΟΥΝΑ ΓΕ18.06.05A 81,84 

10 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα Τ8 ΓΕ19.05Α.06 88,14 

11 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα Τ8 ΓΕ19.06.05Α 88,14 

12 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΕ20.05Α.06 88,61 

13 2.3 ∆ροσοχώρι - Άραχθος Ποταµογέφυρα ΑΡΑΧΘΟΥ ΓΕ20.06.05A 88,61 

14 2.4 ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ποταµογέφυρα Τ5 ΓΕ02.06Α.06 91,81 

15 2.4 ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ποταµογέφυρα Τ10 ΓΕ05.06.06Α 97,90 

16 2.4 ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ποταµογέφυρα Τ10 ΓΕ05.06A.06 97,90 

17 3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Χαραδρογ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΕ01.07.07Α 180,48 

18 3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Χαραδρογ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΕ01.07A.07 108,48 

19 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ7 ΓΕ03.07Α.07Β 117,00 

20 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ7 ΓΕ03.07Β.07A 117,00 

21 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ8 ΓΕ04.07Α.07Β 120,00 

22 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ8 ΓΕ04.07Β.07Α 120,00 

23 4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο τµήµα Γέφυρα Γ1 ΓΕ01.07Β.08 120,80 

24 4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο τµήµα Γέφυρα Γ1 ΓΕ01.08.07Β 120,80 

25 4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο τµήµα Γέφυρα Γ1 ΚΛΑ∆ΟΣ 1 ΓΕ01Β.07Β.08 120,80 

26 4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο τµήµα Γέφυρα Γ2 ΓΕ02.07Β.08 123,77 

27 4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο τµήµα Γέφυρα Γ2 ΓΕ02.08.07Β 123,77 

28 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ6 ΓΕ06.08.08Α 143,83 

29 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ6 ΓΕ06.08Α.08 143,83 

30 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Ποταµογέφυρα Γ1 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΓΕ08.08.08Α 145,35 

31 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Ποταµογέφυρα Γ1 ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΓΕ08.08Α.08 145,35 

32 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Ποταµογέφυρα Γ2 ΓΕ11.08.08Α 149,57 

33 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Ποταµογέφυρα Γ2 ΓΕ11.08Α.08 149,57 

34 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Χαραδρογέφυρα Γ3 ΜΗΤΣΟΥ ΓΕ02.08Α.08Β 151,66 

35 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Χαραδρογέφυρα Γ3 ΜΗΤΣΟΥ ΓΕ02.08Β.08Α 151,66 

36 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ1 - Ρ. ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΓΕ10.09.09Α 170,26 

37 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ1 - Ρ. ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΓΕ10.09A.09 170,26 

38 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ5 - Ρ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕ03.09Α.09Β 173,75 

39 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ5 - Ρ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕ03.09B.09A 173,75 

40 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Τ6 ΓΕ06.09Α.09Β 175,80 

41 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Τ6 ΓΕ06.09B.09A 175,80 

42 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα   ΓΕ01.09Β.10 178,30 

43 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Άνω διάβαση Τ2 Α∆01.10.11 181,10 

44 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆03.11.12 194,01 
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Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ.Θ. 

Συντήρησης 

45 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση Ο∆ΟΥ Νο8 Α∆08.11.12 200,07 

46 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - ΓΕ10.11.12 204,30 

47 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα   ΓΕ10.12.11 204,30 

48 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆01.12.13 204,80 

49 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆02.12.13 204,80 

50 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.13.14 230,66 

51 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.14.13 230,66 

52 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ11 ΓΕ05.13.14 232,12 

53 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ11 ΓΕ05.14.13 232,12 

54 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ10 ΓΕ06.13.14 233,71 

55 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ10 ΓΕ06.14.13 233,71 

56 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ9 ΓΕ07.13.14 236,82 

57 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ9 ΓΕ07.14.13 236,82 

58 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ2 ΓΕ09.14.13 247,22 

59 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ1 ΓΕ10.13.14 247,74 

60 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ1 ΓΕ10.14.13 247,74 

61 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Κάτω διάβαση Κ.Ο. Νο1 Κ∆11.13.14 250,83 

62 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Κάτω διάβαση - ΓΕ01.14.15 253,00 

63 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Κάτω διάβαση - ΓΕ01.15.14 253,00 

64 5.3 Βέροια-Κουλούρα Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ05.14.15 255,77 

65 5.3 Βέροια-Κουλούρα   ΓΕ05.15.14 255,77 

66 6 Κουλούρα-Κλειδί Ποταµογέφυρα Τ4 ΓΕ02.15.16 263,21 

67 6 Κουλούρα-Κλειδί Ποταµογέφυρα Τ4 ΓΕ02.16.15 263,21 

68 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ1 ΓΕ02.16.17 282,88 

69 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ1 ΓΕ02.17.16 282,88 

70 6 Κουλούρα-Κλειδί Άνω ∆ιάβαση Κλειδιού Α∆03.16.17 288,32 

 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α29 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ.Θ. 

Συντήρησης 

71 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

ΓΕ 
Χωρίς 
κωδικοποίηση 

9+505,56 

72 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

ΓΕ Γ2 >> 0+211 

73 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

Γέφυρα ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ >>  

74 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

ΓΕ Τ4 >> 2+273 

75 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

ΓΕ πριν από Α/Κ Μανιακών >>  

76 
Κάθετος άξονα Σιάτιστας - 
Κρυσταλλοπηγής 

ΓΕ Τ12 >> 13+283 

∗ Η κωδικοποίηση των γεφυρών και των αρµών θα δοθεί στον ανάδοχο από την Ε.Ο.Α.Ε. 
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2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

 

2.1 Επισκευή σκυροδέµατος φορέα γεφυρών και βάθρων 

Ο ανάδοχος θα κληθεί, αναλόγως της σοβαρότητας και της έκτασης της επιφανειακής 

φθοράς, να εκτελέσει εργασίες επισκευής επιφανειακών φθορών σκυροδέµατος των 

παλαιότερων γεφυρών της Εγνατίας Οδού και του κάθετου άξονά της, στο υπόψη οδικό 

τµήµα, που περιλαµβάνουν : α) την αφαίρεση του διαβρωµένου σκυροδέµατος, β) τη 

διεξαγωγή καταστροφικών και µη καταστροφικών ελέγχων αναγνώρισης της σοβαρότητας 

της βλάβης (οξείδωση, διείσδυση διαβρωτικών παραγόντων στο σκυρόδεµα και στο χάλυβα 

κ.α.), γ) την προστασία του οπλισµού, δ) την αποκατάσταση του οπλισµού σε περίπτωση 

σηµαντικής απώλειας διατοµής του και ε) την αποκατάσταση της διατοµής σκυροδέµατος µε 

εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή µε τσιµεντοκονιάµατα υψηλής αντοχής. 

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Καθαρισµός διαβρωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος σε ακρόβαθρα και κατακόρυφες 

παρειές φορέα γεφυρών. Αναλόγως του βάθους και της έκτασης καθαίρεσης δύναται 

να χρησιµοποιηθούν : 

o ηλεκτροπνευµατική σφύρας ισχύος 300 - 800 w και βάρους έως 6,00 kg, 

διπλής µόνωσης 

o υδροκαθαίρεση µε υδροβολή υψηλής πίεσης µεγαλύτερης των 1000bar και 

ανάλογης παροχής νερού ακροφυσίου. Η τελική πίεση στην περίπτωση που 

επιλέγεται η χρήση της υδροβολής (σε κάθε περίπτωση άνω των 1000bar), 

επιλέγεται σε συνδυασµό µε την παροχή νερού (για πίεση χαµηλότερη των 

2800 bar απαιτείται πολύ µεγαλύτερη παροχή νερού). Σηµειώνεται πως η 

µέθοδος της υδροκαθαίρεσης είναι πιο αξιόπιστη καθώς ανιχνεύεται και 

καθαρίζεται το πραγµατικά σαθρό – ρηγµατωµένο σκυρόδεµα, και 

αποκαλύπτεται παντού εσωτερικά το υγιές σκυρόδεµα χωρίς να 

δηµιουργείται οποιαδήποτε βλάβη ή µικρορωγµή στο υγιές σκυρόδεµα και 

στον υφιστάµενο οπλισµό ενώ παράλληλα διαµορφώνεται κατάλληλη 

επιφάνεια για την πρόσφυση του νέου σκυροδέµατος πάνω στο υφιστάµενο. 

Η εργασία πραγµατοποιείται από ειδικευµένο προσωπικό, πλήρως 

εφοδιασµένο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

o υδροβολή µέσης πίεσης µεγαλύτερης των 500bar και ανάλογης παροχής 

νερού ακροφυσίου, για καθαρισµό λεπτόκοκκων επικαλύψεων βάθους λίγων 

χιλιοστών, για διάνοιξη πόρων, στην περίπτωση εφαρµογής επαλείψεων 

προστασίας από υγρασία. 

• ∆ιάνοιξη και προετοιµασία των οπών στις θέσεις αγκύρωσης των νέων οπλισµών 

στη περίπτωση που λαµβάνεται απόφαση ενίσχυσης των διατοµών από σκυρόδεµα. 

Σε αυτή τη περίπτωση οι νέοι οπλισµοί αγκυρώνονται µέσα στο σώµα του παλαιού 

σκυροδέµατος µε τη βοήθεια ρητινούχας κόλλας. Οι οπές διανοίγονται µε διάµετρο 
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µεγαλύτερη από τη διάµετρο των οπλισµών ώστε να υπάρχει  χώρος για την κόλλα, 

µε τη χρήση ηλεκτροπνευµατικού δράπανου (ισχύος 300 έως 800 watt) ή 

αεροδράπανου τρυπανιού πιέσεως λειτουργίας 0,7MPa. Τα τοιχώµατα των οπών 

µετά την διάνοιξή τους, εκτραχύνονται µε συρµατόβουρτσα ώστε να αυξηθεί η 

πρόσφυση της κόλλας πάνω σε αυτά. 

• Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε χρήση πεπιεσµένου 

αέρα και των οπών µε αναρρόφηση για την αποµάκρυνση των προϊόντων των 

προηγουµένων βηµάτων. 

• Αποµάκρυνση προϊόντων οξείδωσης των ράβδων οπλισµού που αποκαλύπτονται 

στην περίπτωση καθαίρεσης επιφανειακού σκυροδέµατος σε µεγάλο βάθος, 

εφαρµογή αντιδιαβρωτικής προστασίας µε βαφή µε αναστολέα διάβρωσης 

• Στην περίπτωση προχωρηµένης οξείδωσης µε σηµαντική απώλεια διατοµής 

οπλισµού (>10%), αποκατάσταση της απωλεσθείσας διατοµής µε  τοποθέτηση 

πρόσθετων ράβδων οπλισµού σε παράθεση ή στερέωση µε καβίλιες µε τον 

υφιστάµενο οπλισµό, ποιότητας αντοχής Β500s, κατάλληλης διαµέτρου, όπως θα 

προβλέπει η σχετική µελέτη που θα παρέχεται από την ΕΟΑΕ, αφού θα συντάσσεται 

βάσει και των αποτελεσµάτων της επιτόπιας καταστροφικής και µη καταστροφικής 

διερεύνησης και των εργαστηριακών ελέγχων από το Τµήµα Ελέγχου και 

Συντήρησης Κατασκευών. Οι νέοι συνδετήρες ή ράβδοι οπλισµού συρραφής θα 

αγκυρωθούν µε χρήση ρητινούχας κόλλας (χηµική πάκτωση) στις οπές που 

διανοίχτηκαν προηγουµένως. Εισάγεται επαρκής ποσότητα κόλλας στις οπές ώστε 

να γεµίσουν πλήρως και να αποµακρυνθεί ο εγκλωβισµένος αέρας. Στη συνέχεια 

µπήγεται ο νέος οπλισµός και αποµακρύνεται η κόλλα που (υποχρεωτικά) 

υπερχειλίζει από την οπή. 

• Τελικός καθαρισµός των επιφανειών µε νερό υπό πίεση και πεπιεσµένο αέρα και 

διαβροχή της επιφάνειας του υφισταµένου σκυροδέµατος τουλάχιστον έξι ώρες πριν 

την σκυροδέτηση του νέου σκυροδέµατος. 

• Όλες οι επιφάνειες του σκυροδέµατος, µετά την αφαίρεση του αποσαθρωµένου 

στρώµατος τους, θα επαλειφθούν µε στεγανωτικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς 

βάσης µε χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του σκυροδέµατος 

µε σκοπό την εξαγωγή της παραµένουσας υγρασίας από την έκθεση τόσων ετών, 

στο σώµα του σκυροδέµατος και την µελλοντική προστασία του από το νερό. Το 

υδαρές αυτό µείγµα δηµιουργεί κρυσταλλικούς σχηµατισµούς εσωτερικά στον όγκο 

του σκυροδέµατος γεµίζοντας τα κενά του σκυροδέµατος και απορροφώντας την 

υπάρχουσα υγρασία. Πριν την εφαρµογή του µείγµατος πρέπει οι επιφάνειες που θα 

εφαρµοστεί το µείγµα να είναι τραχιές και απαλλαγµένες από σαθρά υλικά και να 

έχουν διαβρεχτεί µε νερό για την µέγιστη διείσδυση του υλικού στο σκυρόδεµα. του 

• Αποκατάσταση διατοµής σκυροδέµατος που έχει αφαιρεθεί µε: 

o Εφαρµογή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος εκτός υπόγειων έργων κατηγορίας 

αντοχής µεγαλύτερης κατά 5 Mpa της κατηγορίας αντοχής του υφιστάµενου 
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σκυροδέµατος,  µε εφαρµογή στις παρειές των φορέων και των βάθρων 

τεχνικών έργων. σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην ΕΤΕΠ14-01-14-00. Η 

σκυροδέτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε επάλληλες στρώσεις µε το 

χρόνο αναµονής για την σκυροδέτηση της επόµενης στρώσης µετά την 

προηγούµενη να είναι µεταξύ 3 και 5 ωρών. Κατά την σκυροδέτηση 

απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα για τον έλεγχο των κατακόρυφων επιφανειών και 

χρήση οδηγών για την διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας. Μετά το τέλος 

της σκυροδέτησης για διάστηµα 48 ωρών απαγορεύονται εργασίες όπως 

πήχιασµα, αφαίρεση οδηγών και αλφάδιασµα. Τα υλικά αναπήδησης του 

σκυροδέµατος πάνω στην προσπίπτουσα επιφάνεια συλλέγονται και 

αποµακρύνονται από την περιοχή των εργασιών. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε 

κατάλληλη αναγωγή σε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας αντοχής 

C30/37. 

o Θιξοτροπικά κονιάµατα υψηλής αντοχής για τη νέα επικάλυψη σκυροδέµατος 

των οριζόντιων κάτω παρειών φορέα γέφυρας. Τα κονιάµατα αυτά είναι 

βασισµένα σε ειδικές συγκολλητικές ουσίες τσιµεντοειδούς βάσης και 

επιλεγµένα αδρανή, πυριτική παιπάλη, συνθετικές ίνες και άλλα πρόσθετα 

ενώ προσφέρει υψηλή εργασιµότητα για οριζόντιες και κατακόρυφες 

επιφάνειες. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος πριν την εφαρµογή των 

κονιαµάτων πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγµένη από σκόνη, προϊόντα 

διαβρώσεως, λάδια, λιπαρές ουσίες και χαλαρά προσκολληµένα σωµατίδια 

και είναι απαραίτητο να διαβρεχτεί µε νερό µέχρι κορεσµού χωρίς όµως το 

νερό να λιµνάζει. Τα συστατικά του κονιάµατος αναµιγνύονται µε ηλεκτρικό 

αναµικτήρα χαµηλών στροφών και η εφαρµογή του κονιάµατος 

πραγµατοποιείται µε συνήθη µηχανισµό εκτόξευσης. Στο τέλος γίνεται χρήση 

πήχη µόλις το κονίαµα αρχίζει να πήζει για την επίτευξη καλής τελικής 

επιφάνειας. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή σε ανάλογες ποσότητες 

τσιµεντοκονιάµατος, του σχετικού άρθρου του προϋπολογισµού. 

o Αποκατάσταση διατοµής µε σκυρόδεµα αντοχής µεγαλύτερης κατά 5 Mpa της 

κατηγορίας αντοχής του υφιστάµενου σκυροδέµατος, χαλίκια διαµέτρου 

κόκκου 2cm, χρήση δονητή και προσθήκη πρόσµικτου στεγανοποιητικού 

µάζας σε ποσοστό 0,5 % κατά βάρος τσιµέντου., στην περίπτωση 

σκυροδέτησης µε καλούπια σε κατάλληλες κατακόρυφες περιοχές 

αποκατάστασης διατοµής µεγάλου πάχους. 

 

Σε όλες τις θέσεις των γεφυρών που αναφέρονται στο Πίνακα 2, είναι απαραίτητες εργασίες 

όλων των άνω κατηγοριών, ή συνδυασµός τους. Λόγω της δυσµενούς εξέλιξης στον χρόνο 

των εντοπισµένων επιφανειακών φθορών σκυροδέµατος των υπόψη γεφυρών, η ποσότητα 

των απαιτούµενων εργασιών θα καθορίζεται κατά το χρόνο της επιθεώρησης και 

προετοιµασίας της επισκευής τους.  
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Η ΕΟΑΕ δύναται, στο πλαίσιο και µέχρις εξάντλησης των προµετρηµένων ποσοτήτων να 

αλλάξει προτεραιότητες, ώστε να επισκευασθούν επιφάνειες σκυροδέµατος που σήµερα δεν 

έχουν βλάβη ή φθορά, αλλά δεν αποκλείεται λόγω της φύσης της συνεχούς έκθεσής τους σε 

διαβρωτικές περιβαλλοντικές συνθήκες να παρουσιάσουν για πρώτη φορά σηµαντική 

φθορά στη διάρκεια της εργολαβίας. 

 

Πίνακας 2 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ. Θ. 

Συντήρησης 

1 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ2 ΓΕ10.02.03 38,98 

2 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ2 ΓΕ10.03.02 38,98 

3 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ3 ΓΕ11.02.03 39,25 

4 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ3 ΓΕ11.03.02 39,25 

5 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα - ΓΕ12.02.03 39,74 

6 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα - ΓΕ12.03.02 39,74 

7 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Γ5 ΓΕ13.02.03 41,10 

8 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Γ5 ΓΕ13.03.02 41,10 

9 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ14.02.03 41,31 

10 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ14.03.02 41,31 

11 1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ Ποταµογέφυρα Τ9 ΓΕ17.02.03 42,28 

12 1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ Ποταµογέφυρα Τ9 ΓΕ17.03.02 42,28 

13 4.2.1Γρεβενα-Κοζανη 1ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆04.09.09Α 164,11 

14 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Άνω διάβαση Τ3 Α∆01.09Α.09Β 171,70 

15 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Άνω διάβαση Τ2 Α∆01.10.11 181,10 

16 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Ποταµογεφ.- Κ∆02.11.12 193,30 

17 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Γέφυρα - Κ∆04.11.12 196,38 

18 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Ποταµογεφ.- ΓΕ05.11.12* 197,46 

19 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Ποταµογεφ.- ΓΕ05.12.11* 197,46 

20 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.13.14 230,66 

21 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.14.13 230,66 

22 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση ΚΟ 4 Κ∆04.14.15 254,25 

23 5.3 Βέροια-Κουλούρα 
Ποταµογέφυρα Τ6 (∆εξιός παλιός 
κλάδος) 

ΓΕ05.14.15 255,77 

24 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση ΚΟ Κ3 Κ∆06.14.15 256,67 

25 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση ΚΟ Κ2 Κ∆07.14.15 258,50 

26 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση - Κ∆08.14.15 260,55 

27 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση - Κ∆01.15.16 261,70 

28 6 Κουλούρα-Κλειδί 
Ποταµογέφυρα Τ4 (∆εξιός παλιός 
κλάδος) 

ΓΕ02.15.16 263,21 

29 6 Κουλούρα-Κλειδί 
Κάτω διάβαση Τ3 (∆εξιός παλιός 
κλάδος) 

ΓΕ03.15.16 265,18 

 

2.2  Ανακατασκευή σκυροδέµατος πεζοδροµίων 

Αφορά στις περιπτώσεις έντονης αποσάθρωσης σε µεγάλο βάθος πεζοδροµίων 

εκτεθειµένων σε έντονα διαβρωτικές συνθήκες (αντιπαγετικά άλατα, συχνοί κύκλοι 

παγώµατος – ξεπαγώµατος κ.α.). Στην περίπτωση που η περιοχή αποσάθρωσης επηρεάζει 

δυσµενώς την αγκύρωση των στηθαίων ασφαλείας, απαιτείται για διευκόλυνση των 
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εργασιών η προσωρινή αφαίρεση και µετά το πέρας των εργασιών συντήρησης η 

επανατοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας Σ.Τ.Ε.1.  

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Καθαίρεση των παλαιών πεζοδροµίων σε µέγιστο βάθος έως την αποκάλυψη των τριών 

σωλήνων ΟΚΩ (προστασία/ επισκευή µε µούφα εάν φθαρούν). Η καθαίρεση διενεργείται 

µε χρήση αεροσυµπιεστή κ.λ.π. συµβατών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένο αέρα, 

ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες). Η εργασία πραγµατοποιείται από ειδικευµένο 

προσωπικό, πλήρως εφοδιασµένο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό µε προσοχή ώστε να 

µην τραυµατιστεί το σκυρόδεµα της ανωδοµής του φορέα της γέφυρας. Η τελική 

διαµορφωµένη επιφάνεια του σκυροδέµατος της ανωδοµής καθαρίζεται επιµελώς µε 

χρήση πεπιεσµένου αέρα. Μετά το πέρας της καθαιρέσεως του υφιστάµενου 

σκυροδέµατος των πεζοδροµίων συλλέγονται και αποµακρύνονται τα προϊόντα της 

καθαιρέσεως.  

• Καθαρισµός οξειδωµένου οπλισµού και προστασία µέσω βαφής µε αναστολέα 

διάβρωσης. 

• Όλες οι επιφάνειες του σκυροδέµατος, µετά την αφαίρεση του αποσαθρωµένου 

στρώµατος τους, θα επαλειφθούν µε στεγανωτικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης 

µε χηµική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του σκυροδέµατος µε σκοπό 

την εξαγωγή της παραµένουσας υγρασίας από την έκθεση τόσων ετών, στο σώµα του 

σκυροδέµατος και την µελλοντική προστασία του από το νερό. Το υδαρές αυτό µείγµα 

δηµιουργεί κρυσταλλικούς σχηµατισµούς εσωτερικά στον όγκο του σκυροδέµατος 

γεµίζοντας τα κενά του σκυροδέµατος και απορροφώντας την υπάρχουσα υγρασία. Πριν 

την εφαρµογή του µείγµατος πρέπει οι επιφάνειες που θα εφαρµοστεί το µείγµα να είναι 

τραχιές και απαλλαγµένες από σαθρά υλικά και να έχουν διαβρεχτεί µε νερό για την 

µέγιστη διείσδυση του υλικού στο σκυρόδεµα. 

• Τοποθέτηση καλουπιών στην περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η ακραία, εσωτερική προς 

το ασφαλτικό ακµή του πεζοδροµίου. 

• Σκυροδέτηση των νέων πεζοδρόµιων µε τη χρήση έγχυτου σκυροδέµατος. Το 

σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατηγορίας C30/37. Κατά την παρασκευή 

του σκυροδέµατος θα προστεθεί στη µάζα του πρόσµικτο για την µελλοντική προστασία 

του κονιάµατος από τη δράση του νερού. Το πρόσµικτο αυτό που είναι τσιµεντοειδούς 

βάσης, προσδίδει στεγανότητα και αναπτύσσει κρυστάλλους στο εσωτερικό του 

σκυροδέµατος ώστε να ανθίσταται σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις και σε διαβρωτικά 

χηµικά. 

• Σχολαστική συντήρηση σκυροδετηµένων τµηµάτων (λινάτσες, διαβροχή) 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 158 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

• Αφαίρεση ξυλότυπου όπου έχει τοποθετηθεί. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών ή και 

χειρωνακτικών µέσων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης.  

Εργασίες επισκευής σκυροδέµατος φορέα, ακροβάθρων και πεζοδροµίων θα γίνουν στα 

ακόλουθα τεχνικά που περιγράφονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ. Θ. 

Συντήρησης 

1 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ2 ΓΕ10.02.03 38,98 

2 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ2 ΓΕ10.03.02 38,98 

3 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ3 ΓΕ11.02.03 39,25 

4 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ3 ΓΕ11.03.02 39,25 

5 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα - ΓΕ12.02.03 39,74 

6 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα - ΓΕ12.03.02 39,74 

7 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Γ5 ΓΕ13.02.03 41,10 

8 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Γ5 ΓΕ13.03.02 41,10 

9 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ14.02.03 41,31 

10 1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ14.03.02 41,31 

11 1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ Κάτω ∆ιάβαση Τ8Α Κ∆16.02.03 42,27 

12 1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ Ποταµογέφυρα Τ14 ΓΕ20.02.03 45,11 

13 1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ Ποταµογέφυρα Τ14 ΓΕ20.03.02 45,11 

14 
1.3.1 ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΗΡ 
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

Άνω ∆ιάβαση Ο∆ΟΥ Νο2 Α∆03.03.04 58,64 

15 3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Χαραδρογ. ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΓΕ02.06Α.07 103,61 

16 3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Χαραδρογ. ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ ΓΕ02.07.06A 103,61 

17 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ7 ΓΕ03.07Α.07Β 117,00 

18 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ7 ΓΕ03.07Β.07A 117,00 

19 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ2 ΓΕ03.08.08Α 137,37 

20 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ2 ΓΕ03.08Α.08 137,37 

21 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ3 ΓΕ04.08.08Α 139,01 

22 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ3 ΓΕ04.08Α.08 139,01 

23 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ4 ΓΕ05.08.08Α 140,01 

24 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ4 ΓΕ05.08Α.08 140,01 

25 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ6 ΓΕ06.08.08Α 143,83 

26 4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο τµήµα Γέφυρα Γ6 ΓΕ06.08Α.08 143,83 

27 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα Άνω διάβαση Α/Κ Γρεβενων Α∆01.08Β.09 156,20 

28 4.1.5/6Παρακαµψη Γρεβενων Άνω διάβαση Τ3  Α∆01.09.09Α 162,10 

29 4.1.5/6Παρακαµψη Γρεβενων Άνω διάβαση Τ3  Α∆02.09.09Α 162,10 

30 4.2.1Γρεβενα-Κοζανη 1ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆04.09.09Α 164,11 

31 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ1 - Ρ. ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΓΕ10.09.09Α 170,26 

32 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ1 - Ρ. ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ ΓΕ10.09A.09 170,26 

33 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ5 - Ρ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕ03.09Α.09Β 173,75 

34 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.Τ5 - Ρ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕ03.09B.09A 173,75 

35 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Τ6 ΓΕ06.09Α.09Β 175,80 
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Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας 
Χ. Θ. 

Συντήρησης 

36 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Ποταµογεφ.ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Τ6 ΓΕ06.09B.09A 175,80 

37 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Άνω διάβαση Τ2 Α∆01.10.11 181,10 

38 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆03.11.12 194,01 

39 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Ποταµογεφ.- ΓΕ05.11.12* 197,46 

40 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα   ΓΕ05.12.11* 197,46 

41 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Κάτω διάβαση - Κ∆06.11.12 197,88 

42 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Ποταµογεφ.- Κ∆07.11.12 199,40 

43 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Κάτω διάβαση Κ.Ο.Νο9 Κ∆09.11.12 202,43 

44 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - ΓΕ10.11.12 204,30 

45 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα   ΓΕ10.12.11 204,30 

46 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆01.12.13 204,80 

47 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆02.12.13 204,80 

48 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Κάτω διάβαση Κ.Ο.Νο11 Κ∆04.12.13 207,19 

49 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.13.14 230,66 

50 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.14.13 230,66 

51 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ11 ΓΕ05.13.14 232,12 

52 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ11 ΓΕ05.14.13 232,12 

53 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ2 ΓΕ09.13.14 247,22 

54 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ2 ΓΕ09.14.13 247,22 

55 5.3 Βέροια-Κουλούρα Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ05.14.15 255,77 

56 5.3 Βέροια-Κουλούρα Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ05.15.14 255,77 

57 6 Κουλούρα-Κλειδί Ποταµογέφυρα Τ4 ΓΕ02.15.16 263,21 

58 6 Κουλούρα-Κλειδί Ποταµογέφυρα Τ4 ΓΕ02.16.15 263,21 

59 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ3 ΓΕ03.15.16 265,18 

60 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ3 ΓΕ03.16.15 265,18 

61 6 Κουλούρα-Κλειδί Άνω διάβαση Τ2 Α∆01.16.17 276,20 

62 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ1 ΓΕ02.16.17 282,88 

63 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ1 ΓΕ02.17.16 282,88 

64 6 Κουλούρα-Κλειδί Άνω ∆ιάβαση Κλειδιού Α∆03.16.17 288,32 

65  Κ∆ Τ1 (Α/Κ Αλιάκµονα)  0+283 

66  Κ∆ Τ2   0+869,91 

67  ΓΕ  5+938 

68  Γέφυρα ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ   

69  Κ∆ Τ9  12+307 

70  Κ∆ Τ1   0+598 

71  Κ∆ Τ2   2+500 

72  Κ∆ Τ3   2+905 

73  Κ∆ Τ4   3+594,47 

74  Κ∆ Τ5   5+414 

75  Α∆ Τ11   13+010 

76  ΓΕ Τ12   13+283 

∗ Η κωδικοποίηση των γεφυρών θα δοθεί στον ανάδοχο από την Ε.Ο.Α.Ε. 
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3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και επισκευής του αποχετευτικού συστήµατος 

(τοποθέτηση κατακόρυφων αγωγών, επιδιόρθωση στεγάνωσης φρεατίων και τοποθέτηση 

δοχείων φρεατίων) των τεχνικών του τµήµατος που περιγράφονται στον Πίνακα 4. 

Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα τεχνικά που χρήζουν αποκατάστασης στεγάνωσης των 

φρεατίων τους, µε τον αριθµό των δεύτερων να δίνεται στην 2η στήλη: 

Για την αποκατάσταση της στεγάνωσης των φρεατίων περιµετρικά του στοµίου 

αποχέτευσης γέφυρας και για την καλύτερη απορροή των όµβριων της γέφυρας 

περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 

•  αποµάκρυνση του στοµίου αποχέτευσης γέφυρας 

•  αφαίρεση του ασφαλτοσκυροδέµατος περιµετρικά της θέσης του στοµίου µε 

ασφαλτοκόπτη και του σκυροδέµατος µε αεροσυµπιεστή  

•  κοπή του κορµού του στοµίου αποχέτευσης κατά 2 έως 4 εκατοστά µε 

αεροσυµπιεστή 

•  επιµελής καθαρισµός του στοµίου αποχέτευσης και των αποκαλυπτόµενων 

επιφανειών µε χρήση πεπιεσµένου αέρα και νερού 

•  αποκατάσταση της επιφάνειας των αποκαλυπτόµενων επιφανειών σκυροδέµατος µε 

ειδική µη συρρικνούµενη κονία 

•  τοποθέτηση της στεγανωτικής µεµβράνης πάχους >2χλστ. στη θέση έδρασης του 

στοµίου αποχέτευσης 

•  επανατοποθέτηση του καθαρισµένου στοµίου αποχέτευσης 

•  αποκατάσταση των κλίσεων απορροής, όπως ορίζεται από τα σχέδια της µελέτης, 

περιµετρικά του φρεατίου µε σκυρόδεµα 

•  επανατοποθέτηση της σχάρας του φρεατίου 

Επιπλέον, σε όποια τεχνικά δεν υπάρχουν σωλήνες κατακόρυφης απορροής ή υπάρχουν 

αλλά είναι ανεπαρκούς µήκους, µε συνέπεια να διαβρέχονται επιφάνειες του φορέα  ή των 

βάθρων τους, απαιτείται είτε στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών ή ανεξάρτητα να γίνουν 

τα ακόλουθα: 

• Προσωρινή αποµάκρυνση εσχάρας φρεατίων. 

• Τοποθέτηση ικανού µήκους, τουλάχιστον 2m, κατακόρυφου σωλήνα αποχέτευσης, 

PVC (spiral), κατάλληλης διατοµής που να διέρχεται από την οπή εκτόνωσης του 

φρεατίου. 

• Συγκόλληση του άνω τµήµατος στο φρεάτιο. 
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Πίνακας 4 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας 

Χ. Θ. 
Συντήρησης 

Είδος ενέργειας 

1 
1.1.1 ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Τ3 ΓΕ01.01.01Α 0,90 
Επισκευή οριζόντιων 

αγωγών 

2 1.1.3ΛΥΚΟΠΟ∆Ι-ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ 
Χαραδρογ 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ 

ΓΕ02.01Α.02 11,29 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

3 
1.1.6 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-
ΨΗΛΟΡΑΧΗ 

Χαραδρογέφυρα Γ7 ΓΕ07.02.03 26,79 
Επισκευή κατακόρυφων 

αγωγών 

4 
1.1.6 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-
ΨΗΛΟΡΑΧΗ 

Άνω ∆ιάβαση Γ11 Α∆09.02.03 32,00 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

5 
1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ποταµογέφυρα Τ2 ΓΕ10.02.03 38,98 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

6 
1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ποταµογέφυρα Τ3 ΓΕ11.02.03 39,25 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

7 
1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ποταµογέφυρα - ΓΕ12.02.03 39,74 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

8 
1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ποταµογέφυρα Γ5 ΓΕ13.02.03 41,10 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

9 
1.2.1 ΨΗΛΟΡΑΧΗ-
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ14.02.03 41,31 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

10 
1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 

Ποταµογέφυρα Τ9 ΓΕ17.02.03 42,28 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

11 
1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 

Ποταµογέφυρα Γ1 ΓΕ19.02.03 43,92 
Επισκευή κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

12 
1.2.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 

Ποταµογέφυρα Τ14 ΓΕ20.02.03 45,11 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

13 
1.3.1 ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΗΡ 
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

Άνω ∆ιάβαση Ο∆ΟΥ 
Νο2 

Α∆03.03.04 58,64 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

14 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ3N ΓΕ02.05.05Α 69,00 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

15 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ5N ΓΕ04.05.05Α 69,38 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

16 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ14 ΓΕ05.05.05Α 70,23 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

17 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ6Ν ΓΕ01.05Α.06 72,90 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

18 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ16 ΓΕ02.05Α.06 73,24 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

19 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Ποταµογέφυρα Γ8Ν ΓΕ04.05Α.06 73,90 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

20 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ17 ΓΕ05.05Α.06 74,20 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

21 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ19 ΓΕ07.05Α.06 74,97 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

22 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Γ20 ΓΕ08.05Α.06 75,37 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

23 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Ποταµογέφυρα Γ21 ΓΕ09.05Α.06 75,69 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

24 2.1/2 ΠΕ∆ΙΝΗ-∆ΡΟΣΟΧΩΡΙ Άνω ∆ιάβαση Γ10 Α∆11.05Α.06 76,43 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

25 2.4 ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κάτω ∆ιάβαση Τ4 ΓΕ01.06.06Α 91,50 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 
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Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας 

Χ. Θ. 
Συντήρησης 

Είδος ενέργειας 

26 2.4 ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ποταµογέφυρα Τ5 ΓΕ02.06.06Α 91,81 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

27 
3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Χαραδρογ. 
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ 

ΓΕ02.06Α.07 103,61 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

28 
3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Ποταµογ. 
ΜΕΓΑΛΟΡΕΜΑΤΟΣ 

ΓΕ03.06Α.07 104,62 
Επισκευή οριζόντιων 

αγωγών 

29 
3.2 ΑΝΘΟΧΩΡΙ-Α/Κ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Χαραδρογ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΕ01.07.07Α 180,48 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

30 
3.5.1/2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-
ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ 

Χαραδρογέφυρα  Γ8 ΓΕ04.07Α.07Β 120,00 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

31 
4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο 
τµήµα 

Γέφυρα Γ1 ΓΕ01.07Β.08 120,80 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

32 
4.1.1 Παναγιά -Γρεβενά 1ο 
τµήµα 

Γέφυρα Γ3 ΓΕ03.07Β.08 126,28 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

33 
4.1.2 Παναγιά -Γρεβενά 2ο 
τµήµα 

Γέφυρα Γ2 ΓΕ03.08.08Α 137,37 
Επισκευή κατακόρυφων 

αγωγών 

34 4.1.3Παναγια-Γρεβ.3οΤµηµα 
Ποταµογέφυρα Γ1 
ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ 

ΓΕ08.08.08Α 145,35 
Επισκευή κατακόρυφων 

αγωγών 

35 4.2.1Γρεβενα-Κοζανη 1ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆04.09.09Α 164,11 
Επισκευή κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

36 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα 
Ποταµογεφ.Τ1 - Ρ. 
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ 

ΓΕ10.09.09Α 170,26 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

37 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα 
Ποταµογεφ.Τ5 - Ρ. 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΓΕ03.09Α.09Β 173,75 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

38 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα 
Ποταµογεφ.ΑΛΙΑΚΜΟΝ
Α Τ6 

ΓΕ06.09Α.09Β 175,80 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

39 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 2ο Τµηµα Άνω διάβαση Τ2 Α∆01.10.11 181,100 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

40 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - Α∆03.11.12 194,01 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

41 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα 
Άνω διάβαση Ο∆ΟΥ 
Νο8 

Α∆08.11.12 200,07 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 
αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

42 4.2.4Γρεβενα-Κοζανη 4ο Τµηµα Άνω διάβαση - ΓΕ10.11.12 204,30 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

43   Α∆02.13.14  
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

44 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ12 ΓΕ04.13.14 230,66 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

45 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ11 ΓΕ05.13.14 232,12 
Επισκευή οριζόντιων 

αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

46 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ10 ΓΕ06.13.14 233,71 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

47 5.1Πολυµυλος-Λευκοπετρα Χαραδρογεφυρα Γ9 ΓΕ07.13.14 236,82 
Επισκευή κατακόρυφων 

αγωγών 

48 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Άνω διάβαση Γ5 Α∆08.13.14 242,42 
Επισκευή οριζόντιων 

αγωγών, Αποκατάσταση 
στεγάνωσης φρεατίων 

49 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Χαραδρογεφυρα Γ2 ΓΕ09.13.14 247,22 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

50 5.2Λευκοπετρα-Βεροια Κάτω διάβαση - ΓΕ01.14.15 253,00 
Επισκευή οριζόντιων 

αγωγών 

51 5.3 Βέροια-Κουλούρα Ποταµογέφυρα Τ6 ΓΕ05.14.15 255,77 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 
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Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας 

Χ. Θ. 
Συντήρησης 

Είδος ενέργειας 

52 6 Κουλούρα-Κλειδί Ποταµογέφυρα Τ4 ΓΕ02.15.16 263,21 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

53 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ3 ΓΕ03.15.16 265,18 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

54 6 Κουλούρα-Κλειδί Κάτω διάβαση Τ1 ΓΕ02.16.17 282,88 
Τοποθέτηση κατακόρυφων 

αγωγών 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α29 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας 

Χ. Θ. 
Συντήρησης 

Είδος ενέργειας 

55  ΓΕ Τ4 2+273  2+273 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

56  Α∆ Τ1   0+467 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

57  
ΓΕ πριν από Α/Κ 
Μανιακών 

  
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

58  Α∆ (Α/Κ Μανιακών)   
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

59  Α∆ Τ9   0+633 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

60  Α∆ Τ11   13+010 
Αποκατάσταση 

στεγάνωσης φρεατίων 

* Η κωδικοποίηση των γεφυρών θα δοθεί στον ανάδοχο από την Ε.Ο.Α.Ε. 

 

4. ΣΤΗΘΑΙΑ 

Θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης παλαιού τύπου στηθαίων των τεχνικών των 

τµηµάτων που περιγράφονται στον Πίνακα 5. 

Τα υφιστάµενα παλαιού τύπου στηθαία του καταστρώµατος θα αφαιρεθούν και θα 

αντικατασταθούν από νέα. Τα υφιστάµενα στηθαία ασφαλείας θα συλλεχθούν και θα 

αποµακρυνθούν από την περιοχή των εργασιών. Η καθαίρεση των υφιστάµενων στηθαίων 

θα πραγµατοποιηθεί σε ολόκληρο το µήκος της γέφυρας και στις δύο πλευρές του 

καταστρώµατος, όπως και η αντικατάσταση τους από νέα. Η εργασία θα προµετρηθεί ως 

αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας ΣΤΕ 1. 

 

Πίνακας 5 

 Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας Κωδικός Γέφυρας Χ.Θ. Συντήρησης 

1 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω ∆ιάβαση ΚΟ4 Κ∆04.14.15 254+249 

2 5.3 Βέροια-Κουλούρα 
Ποταµογέφυρα Τ6 ΠΑΛΙΑ 

ΓΕΦΥΡΑ 
ΓΕ05.14.15 255,766 

3 5.3 Βέροια-Κουλούρα Κάτω διάβαση - Κ∆01.15.16 261,700 

4 6 Κουλούρα-Κλειδί 
Ποταµογέφυρα Τ4 ΠΑΛΙΑ 

ΓΕΦΥΡΑ 
ΓΕ02.15.16 263,214 

5 6 Κουλούρα-Κλειδί 
Κάτω διάβαση Τ3 ΠΑΛΙΑ 

ΓΕΦΥΡΑ 
ΓΕ03.15.16 265,183 
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5. ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ 

Περιλαµβάνονται εργασίες προστασίας και συντήρησης µεταλλικών στοιχείων και τςη 

ελαστοµερούς επιφάνειας των εφεδράνων, που αφορούν : 

• στον καθαρισµό τους από µπάζα και άλλα υλικά που εµποδίζουν την πλήρη 

λειτουργία τους και την παραµόρφωσή τους 

• στην αφαίρεση προϊόντων οξείδωσης των στοιχείων αγκύρωσής τους και τη 

προστατευτική αντιοξειδωτική βαφή τους. Για τον καθαρισµό των επιφανειών 

χρησιµοποιείται σβουράκι ενώ η αντιοξειδωτική βαφή αποτελείται από δύο 

συστατικά µε ελάχιστο πάχος στρώσης 200µm. 

• στην αφαίρεση προϊόντων οξείδωσης των εσωτερικών πλακών ενίσχυσης των 

ελαστοµεταλλικών εφεδράνων αφού αφαιρεθεί η σκισµένη / φθαρµένη εξωτερική 

ελαστοµερής επικάλυψή τους και γίνει νέα προστατευτική επικάλυψή τους µε ψυχρό 

βουλκανισµό. 

 

Όσο αφορά στην συντήρηση και στην αποκατάσταση φθορών της εξωτερικής ελαστοµερούς 

επικάλυψης των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων, όπως ρωγµών, αποκολλήσεων, 

αλλοιώσεων, απώλειας υλικού µε ψυχρό βουλκανισµό οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι 

ακόλουθες : 

• Καθαρισµός µε χρήση εξοπλισµού υδροβολής µέσης πίεσης (της τάξεως των 500 

bar), στις θέσεις φθορών της εξωτερικής ελαστοµερούς επικάλυψης των 

ελαστοµεταλλικών εφεδράνων, όπως ρωγµών, αποκολλήσεων, αλλοιώσεων, 

απώλειας υλικού. 

• Καθαρισµός των εσωτερικών µεταλλικών πλακών που έχουν ήδη διαβρωθεί, από 

προϊόντα οξείδωσης. 

• Εκ νέου επιθεώρηση των καθαρισµένων επιφανειών του εφεδράνου για την 

ανίχνευση σηµείων όπου το πάχος της εξωτερικής µεµβράνης του ελαστοµερούς 

έχει µειωθεί τόσο και δεν είναι κατάλληλο για την προστασία των εσωτερικών 

µεταλλικών µερών του εφεδράνου.  

• Προστασία των εκτεθειµένων εσωτερικών πλακών µε επάλειψη αντιδιαβρωτικής 

βαφής.  

• Ενίσχυση των φθαρµένων επιφανειών του εφεδράνου µε χρησιµοποίηση 

µηχανισµού ψυχρού βουλκανισµού. Μετά τον καθαρισµό των επιφανειών του 

εφεδράνου µε τη χρήση της υδροβολής και εφόσον έχουν στεγνώσει πλήρως, 

εφαρµόζεται µέσω ψεκασµού ρευστή πάστα δύο συστατικών, αποτελούµενη από 

φίλλερ και µη οργανικούς διαλύτες µε πολυθειούχο συγκολλητικό υλικό. Το τελικό 
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προϊόν είναι ένα ελαστοµερές συνθετικό µε καλή πρόσφυση στο υφιστάµενο 

ελαστοµερές σώµα του εφεδράνου και υψηλές δυνατότητες επιµήκυνσης. 

 

Πίνακας 6 

α/α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας Χ.Θ. Συντήρησης Είδος ενέργειας 

1 1.3.1 
Αγ.Αναστασία-Σηρ. ∆ωδώνης Άνω ∆ιάβαση - Α∆01.04.05 59+700 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

2 1.3.3 
Σηρ. ∆ωδώνης-Πεδινή Κοσµηράς ΓΕ03.04.05 64+890 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

3 2.1/2 
Πεδινή-∆ροσοχώρι Κάτω ∆ιάβαση Γ1Ν ΓΕ04.04.05 66+300 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

4 2.1/2 
Πεδινή-∆ροσοχώρι Κάτω ∆ιάβαση Γ13 ΓΕ06.04.05 68+120 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

5 3.2 
Ανθοχώρι-Α/Κ Σηρ. Μετσόβου Μεγαλορέµατος ΓΕ03.06Α.07 104+622 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

6 3.2 
Ανθοχώρι-Α/Κ Σηρ. Μετσόβου Μετσόβου ΓΕ01.07.07Α 108+610 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

7 4.1.3 
Παναγια-Γρεβ.3ο τµήµα Γ3 – Μήτσου ΓΕ02.08Α.08Β 151+660 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

8 4.2.2 
Γρεβενά-Κοζάνη 2ο Τµήµα 

Ποταµογέφυρα Τ5 –
Ρ Καλογήρου ΓΕ03.09Α.09Β 173+748 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

9 4.2.2 
Γρεβενά-Κοζάνη 2ο Τµήµα 

Ποταµογέφυρα 
Αλιάκµονα Τ6 ΓΕ06.09Α.09Β 175+796 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

10 4.2.4 
Γρεβενά-Κοζάνη 4ο Τµήµαα 

Άνω ∆ιάβαση Ο∆ΟΥ 
Νο8 Α∆08.11.12 200+072 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

11 5.1 
Πολύµυλος-Λευκόπετρα Χαραδρογέφυρα Γ9 ΓΕ07.13.14 236+190 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

12 5.2 
Λευκόπετρα-Βέροια Κάτω ∆ιάβαση ΓΕ01.14.15 253+000 

Αφαίρεση προϊόντων 
οξείδωσης / βαφή 

13 
6 

Κουλούρα-Κλειδί 
Ποταµογέφυρα Τ4 
ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΓΕ02.15.16 263+214 

Αποκατάσταση φθορών 
ελαστοµερούς 

επιφάνειας 

 

6. AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 

 

Περιλαµβάνονται εργασίες αποκατάστασης/ ενίσχυσης έργων υδραυλικής προστασίας 

θεµελίων και µεταβατικών επιχωµάτων ποταµογεφυρών, καθώς και κοίτης/πρανών όχθης 

πριν κάτω και µετά από τις ποταµογέφυρες, σε θέσεις που έχουν εντοπισθεί υποσκαφές 

θεµελίων και µεταβατικών επιχωµάτων και διαβρώσεις κοίτης και οχθών: 

• τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων περιµετρικά της θεµελίωσης και στη συνέχεια 

επανεπίχωση µε τα προϊόντα των εκσκαφών όπου χρειάζεται. Τα συρµατοκιβώτια θα 

είναι διαστάσεων 1,0m x 1,0m x 0,5m (0,5m3), κατασκευασµένα από γαλβανισµένο 

συρµατόπλεγµα και πληρωµένα από κροκάλες ή λίθους λατοµείου.  

Η συναρµολόγηση και τοποθέτησή τους θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ΕΤΕΠ 08-02-01-00. Το απαιτούµενο για τη κατασκευή του κάθε κιβωτίου 

συρµατόπλεγµα απλώνεται σε οµαλή επιφάνεια, κόβεται και αφού υψωθούν οι τέσσερις 

έδρες γύρω από τη βάση συρράπτονται ισχυρά οι τέσσερις κατακόρυφες ακµές. Η έδρα που 
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θα αποτελέσει το κάλυµµα του κιβωτίου παραµένει ανοιχτή για την µετέπειτα πλήρωση. Το 

κενό κιβώτιο τοποθετείται στη σωστή θέση του εδραζόµενο σε υποκείµενο πληρωµένο 

κιβώτιο.  

• Οι ακµές των δύο εφαπτόµενων κιβωτίων (γεµάτου και κενού) συρράπτονται ισχυρά. 

Έπειτα διενεργείται η πλήρωση του κιβωτίου µε χάλικες, κροκάλες ή λίθους µε 

προσοχή ώστε οι ακµές του να παραµείνουν ευθύγραµµες και οι γωνίες του 

απαραµόρφωτες. Μετά την πλήρωση συρράφεται η ακµή του καλύµµατος.   

• Με την τοποθέτηση των συρµατοκιβωτίων και την επανεπίχωση µε τα προϊόντα των 

εκσκαφών όπου χρειάζεται η στάθµη των περιβαλλόντων χωµατισµών της 

θεµελίωσης θα επανέλθει υψοµετρικά στο σηµείο που ήταν πριν την έναρξη των 

εργασιών ενίσχυσης. 

Επίσης περιλαµβάνονται εργασίες γενικών εκσκαφών, µεταφορά υλικού, επιχώσεων και 

διαστρώσεων κοίτης στις περιπτώσεις όπου έχουν πληρωθεί µε φερτά και έχει µειωθεί το 

υδραυλικό άνοιγµα κάτω από τις ποταµογέφυρες ή στις περιπτώσεις όπου συστηµατική 

κατάντη αµµοληψία έχει προκαλέσει υποσκαφή θεµελίων. 

 

Πίνακας 7 

Α/Α Τµήµα Οδού-Α2 Όνοµα Γέφυρας 
Κωδικός 
Γέφυρας 

Χ. Θ. 
Συντήρησης Είδος ενέργειας 

1 2.1/2 
Πεδινή-∆ροσοχώρι 

Ποταµογέφυρα Γ18 ΓΕ06.05Α.06 74,566 Προστασία βάθρων, 
Επένδυση κυρίως κοίτης 

2 4.2.2Γρεβενα-Κοζανη 
2ο Τµηµα 

Ποταµογεφ. Τ6 - Ρ. 
Αλιάκµονα 

ΓΕ16.09.09Α 175,796 
Προστασία βάθρων, 
Επένδυση κυρίως κοίτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Το σχέδιο αποχιονισµού θα πρέπει περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω: 
 
• Περιγραφή της ζώνης ευθύνης της εργολαβίας καθώς και των ανισόπεδων κόµβων, των 

σηράγγων (µε καταγραφή των µηκών τους), των εγκαταστάσεων συντήρησης (ΣΑ, 
αποθήκες αλατιού µε αναφορά στις διαστάσεις και την χωρητικότητα τους, Κ∆Α, ∆ΕΚ) και 
των κρίσιµων περιοχών που παρουσιάζουν µεγάλο κίνδυνο να πληγούν από χιονόπτωση 
ή έχουν στρατηγική σηµασία για την κυκλοφορία (π.χ. περιοχή Μετσόβου, περιοχή 
∆ερβενίου) 

• Μνηµόνιο ενεργειών αντιµετώπισης ακραίων καιρικών φαινοµένων (π.χ. χιονοθύελλας) µε 
προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού από την Τροχαία, ενεργοποίηση 
εναλλακτικών διαδροµών και απεγκλωβισµό οδηγών. 

• Οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίµακα του άξονα της οδού στη ζώνη ευθύνης της 
εργολαβίας, η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον: 

 
1. Χ.Θ. των κόµβων και των ∆ΕΚ 
2. Χ.Θ. των σταθµών διοδίων 
3. Χ.Θ. των Κ∆Α και ΠΚ∆Α 
4. Χ.Θ. των Σ.Α. 
5. Χ.Θ. των ΣΕΑ, ΧΣΑ  
6. Βασικές πόλεις και οικισµούς που βρίσκονται πλησίον του άξονα της οδού 
7. Περιοχές ευθύνης των αποχιονιστικών µηχανηµάτων µε απεικόνιση του δροµολόγιου 

τους (βρόχοι ευθύνης) 
8. Θέσεις επιφυλακής προσωπικού (Οµάδες άµεσης επέµβασης, οδηγοί κ.λ.π.) 

 
• Εγχειρίδιο διαδικασιών επέµβασης αποχιονισµού που περιλαµβάνει: 
 

1. Τις αναγκαίες ενέργειες του προσωπικού του αναδόχου από την στιγµή της 
ενηµέρωσης από την Πολιτική Προστασία ή άλλη πηγή σχετικά µε επικείµενη 
κακοκαιρία. 

2. Την διαδικασία ενηµέρωσης του προσωπικού του αναδόχου και της ΕΟΑΕ σχετικά µε 
την κατάσταση επιφυλακής. 

3. Τις αρµοδιότητες και ευθύνες ενεργειών κάθε στελέχους. 
 
• Πίνακας προσωπικού του αναδόχου που λαµβάνει µέρος στις εργασίες αποχιονισµού µε 

διευθύνσεις, σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 
• Πίνακας προσωπικού της ΕΟΑΕ που λαµβάνει µέρος στις εργασίες αποχιονισµού µε 

διευθύνσεις, σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 
• Πίνακας όλων των µηχανηµάτων που διαθέτει ο ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισµού 

µε καταγραφή του αριθµού κυκλοφορίας τους, του τύπου τους (π.χ. Πολυεργάτης, 
φορτωτής), της µάρκας τους (π.χ. Mercedes, MAN) και του χειριστή τους (ονοµατεπώνυµο 
και κινητό τηλέφωνο). 

• Πίνακας µε τηλέφωνα άλλων Υπηρεσιών και Φορέων που εµπλέκονται στο έργο του 
αποχιονισµού (Γ.Γρ. Πολιτικής Προστασίας, Τµήµατα Τροχαίας, Πυροσβεστική, Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, ΕΚΑΒ, ΣΕΑ, Σταθµοί ∆ιοδίων κ.α.). 

 
Η ΕΟΑΕ εφόσον το κρίνει απαραίτητο µπορεί να αιτηθεί την χρήση περισσότερων 
µηχανηµάτων αποχιονισµού από τα συµβατικά, τα οποία θα συµπεριληφθούν στο σχέδιο 
αποχιονισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 20... - 20... 
Αρ. φύλλου : ...... 

Περιφερειακή Υπηρεσία: 
Κλιµάκιο ΛΕ.Σ.:  

 Γενική Περιγραφή 
Καιρικού Φαινοµένου:  

 

Έργο: 
Ανάδοχος  

Συντήρησης- Αποχιονισµού: 

 
Έναρξη  

Καιρικού Φαινοµένου: 

  

Περιοχή:  ∆ιάρκεια  
Καιρικού Φαινοµένου:  

 

 
 Μέτρα Αντιµετώπισης ΕΟΑΕ 

Πληγείσα από την Κακοκαιρία Περιοχή 
Συγκεκριµένη Περιγραφή 
Καιρικού Φαινοµένου: (1) Γενικά (2) Ποσοτικά (3) 

Σχόλια 
Παρατηρήσεις (4) 
 

1. Από:  
 Έως:   

    

... Από:  
 Έως:   

    

Συγκεκριµένα Τµήµατα  ΕΟ που επηρεάστηκαν: 
(ΧΘ, Τοπωνύµια, Κόµβοι, Τεχνικά, Σήραγγες κ.α.)     

1. Από:  
 Έως:   

    

2. Από:  
 Έως:   

    

... Από:  
 Έως:   

    

<Πόλη + Ηµεροµηνία> 
 
<Υπογραφή + Ονοµατεπώνυµο>      < Υπογραφή + Ονοµατεπώνυµο> 
Επιβλέπων Μηχανικός        ∆ιευθυντής   
 
Υπόµνηµα 
(1) <Ισχυρός Άνεµος>,<Ανεµοσούρια>, <Έντονη & Συνεχής Βροχόπτωση>, <Πληµµύρα>, <Πυκνή Χιονόπτωση>, κ.λ.π. 
(2) <Ρίψη Άλατος> <Άρση Καταπτώσεων> <∆ιακοπή Κυκλοφορίας> <Μέτρα Αντιστήριξης> <Συνεργασία µε ∆ΕΣΕ-Νοµαρχίες-∆ήµους> κ.λ.π. 
(3) <Ποσότητα (Τόνοι)  Άλατος> <Αριθµός & Είδος Μηχανηµάτων> <Λοιπός Εξοπλισµός και Προσωπικό> κ.λ.π. 
(4) Σχόλια – Παρατηρήσεις – Υποδείξεις – Προτάσεις (πχ. ∆ιακοπή κυκλοφορίας λόγω ισχυρού ανέµου στο τµήµα ............. – ............ από ωω της ηη/µµ/εε  έως ωω της ηη/µµ/εε  )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA/TMS ΥΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
 

ΤΜΗΜΑ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

(Server/Workstations/PLC)  

1 Κ∆Α Ιωαννίνων  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Βασιλικού 
έως ∆ωδώνης 

  

2 ΚΕΣ ∆ρίσκου (∆υτικό 
µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ3-Βασιλικής 
έως Τ6-Μπαλτούµας 

  

ΤΜΗΜΑ : ΑΡΑΧΘΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ 

1 ΚΕΣ Τ8-Αράχθου (∆υτικό 
µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ6-Ζαγορίου 
έως Τ8-Αράχθου 

  

2 πΚ∆Α Μετσόβου 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από CC1 
Περιστερίου έως Καλαµιών 
και ∆ιασυνδετήρια 
Μετσόβου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ 

1 Κ∆Α Ανηλίου  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Αγ. Νικολάου 
έως Μαλακάσι Γ 
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ΤΜΗΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

1 Κ∆Α Γρεβενών 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Παναγιάς 
έως Βενέτικου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 

1 ΚΕΚ Σ13   

2 ΚΕΚ Σ10 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ6 έως Σ12  

  

3 ΚΕΚ Σ1 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ1 έως Σ5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CCTV ΥΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
 

ΤΜΗΜΑ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

(Server/Workstations)  

1 Κ∆Α Ιωαννίνων  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Βασιλικού έως 
∆ωδώνης 

  

ΤΜΗΜΑ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ 

1 ΚΕΣ ∆ρίσκου (∆υτικό µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ3-Βασιλικής 
έως Τ6-Μπαλτούµας 

  

ΤΜΗΜΑ : ΑΡΑΧΘΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ 

1 ΚΕΣ Τ8-Αράχθου (∆υτικό 
µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ6-Ζαγορίου 
έως Τ8-Αράχθου 

  

2 πΚ∆Α Μετσόβου 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από CC1 
Περιστερίου έως Καλαµιών και 
∆ιασυνδετήρια Μετσόβου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ 

1 Κ∆Α Ανηλίου  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Αγ. Νικολάου 
έως Μαλακάσι Γ 
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ΤΜΗΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

1 Κ∆Α Γρεβενών 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Παναγιάς έως 
Βενέτικου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 

1 ΚΕΚ Σ13   

2 ΚΕΚ Σ10 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ6 έως Σ12  

  

3 ΚΕΚ Σ1 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ1 έως Σ5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
 

ΤΜΗΜΑ : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΡΑΧΘΟΣ 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

(Server/Workstations)  

1 Κ∆Α Ιωαννίνων  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Βασιλικού έως 
∆ωδώνης 

  

2 ΚΕΣ ∆ρίσκου (∆υτικό µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ3-Βασιλικής 
έως Τ6-Μπαλτούµας 

  

ΤΜΗΜΑ : ΑΡΑΧΘΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ 

1 ΚΕΣ Τ8-Αράχθου (∆υτικό 
µέτωπο) 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Τ6-Ζαγορίου 
έως Τ8-Αράχθου 

  

2 πΚ∆Α Μετσόβου 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από CC1 
Περιστερίου έως Καλαµιών και 
∆ιασυνδετήρια Μετσόβου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ 

1 Κ∆Α Ανηλίου  
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Αγ. Νικολάου 
έως Μαλακάσι Γ 
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ΤΜΗΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 

1 Κ∆Α Γρεβενών 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Παναγιάς έως 
Βενέτικου 

  

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 

1 ΚΕΚ Σ13   

2 ΚΕΚ Σ10 
 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ6 έως Σ12  

  

3 ΚΕΚ Σ1 

Με τις εποπτευόµενες 
σήραγγες από Σ1 έως Σ5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.1 Αντικείµενο των εργασιών είναι η στοιχειώδης συντήρηση, η αποκατάσταση ζηµιών 

και η βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης (ΦΣ) της Εγνατίας oδού στις 

ακόλουθες περιοχές που υπάγονται: 

 

Α Στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ιωαννίνων: 

- Σύνολο κόµβων 2, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρακάτω παράγραφο Α. 
 

Β Στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Γρεβενών: 

- Σύνολο κόµβων 2, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρακάτω παράγραφο Β. 
 

Όλες οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες Α και Β µε 

σειρά προτεραιότητας ως προς το χρόνο απόκρισης του Αναδόχου (βλέπε ορισµό στην 

παράγρ. 2.5 του παρόντος Παραρτήµατος), δηλαδή η κατηγορία Α απαιτεί µικρότερο χρόνο 

απόκρισης από πλευράς του Αναδόχου. Η κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων γίνεται 

ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο που εξυπηρετούν και τη σπουδαιότητα της θέσης τους. 

Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης και κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, να 

µεταβληθεί η κατηγορία µιας εγκατάστασης (π.χ. λόγω κυµαινόµενου εποχικού 

κυκλοφοριακού φόρτου µεταξύ θερινών και λοιπών περιόδων). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας 

της ΕΟΑΕ ανά Περιφερειακή Υπηρεσία όπως υφίστανται σήµερα και πρόκειται να 

συντηρούνται.  

 

Α. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Ιωαννίνων: 

 

Α/Α Περιγραφή 
Αρ.  

ρυθµιστών 
Τύπος – Τεχνολογία 

εγκατάστασης  
Κατηγορία 

εγκατάστασης  

1. Κόµβος Ιωαννίνων 1 Τεχνολογίας LED Α 

2. Κόµβος Περιστερίου 1 Συµβατικοί (πυρακτώσεως) Β 

 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 176 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

 

Β. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Γρεβενών: 

 

Α/Α Περιγραφή Αρ.  
ρυθµιστών 

Τύπος – Τεχνολογία 
εγκατάστασης  

Κατηγορία 
εγκατάστασης  

1. 
Κόµβος Κοίλα Κοζάνης 
– ∆ρέπανο 

1 Συµβατικοί (πυρακτώσεως) Α 

2. Κόµβος Βενέτικου 1 Συµβατικοί (πυρακτώσεως) Β 

 
Ο τύπος των ρυθµιστών κυκλοφορίας των παραπάνω εγκατεστηµένων ΦΣ είναι της 
εταιρείας SCAE. 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος παράλληλα προς τις εργασίες τακτικής συντήρησης των 

παραπάνω εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, να προβαίνει και στις αντίστοιχες 

εργασίες είτε για την αποκατάσταση φθορών-ζηµιών προερχόµενων από οποιαδήποτε αίτια, 

είτε για τη τροποποίηση και/είτε βελτίωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων ΦΣ, υπό τον 

όρο ότι προ της έναρξης των υπόψη εργασιών βελτίωσης των εγκ/σεων θα προηγηθεί 

σχετική εντολή της ΕΟΑΕ.  

 

1.2 Στο αντικείµενο των εργασιών και των υποχρεώσεων του Αναδόχου ανήκει και ο 

έλεγχος µε τηλεµατικά µέσα των εγκ/σεων για την επίτευξη των βέλτιστων χρόνων 

απόκρισης και αποκατάστασης της παραγράφου 2.5 του παρόντος Παραρτήµατος, καθώς 

και για τη συγκέντρωση/συλλογή των δεδοµένων της καταµετρώµενης κυκλοφορίας, τα 

οποία θα ενταµιεύονται σε προσωρινά αρχεία στην µνήµη του ρυθµιστή του αντίστοιχου 

κόµβου, µέχρις ότου µεταφερθούν δια του διαδικτύου σε κεντρική βάση δεδοµένων και 

κατάλληλο Η/Υ του Αναδόχου προς αποθήκευση. Τα δεδοµένα αυτά θα παραδίδονται (π.χ. 

µέσω e-mail) µηνιαία στην ΕΟΑΕ ή/και όποτε ζητηθούν, σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή 

(π.χ. csv) που θα συµφωνηθεί και θα µπορούν να είναι επεξεργάσιµα χωρίς την ανάγκη 

χρήσης ειδικού λογισµικού. 

1.3 Ο έλεγχος µε τηλεµατικά µέσα των προς συντήρηση εγκαταστάσεων θα 

πραγµατοποιείται από τον Ανάδοχο µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων ηλεκτρονικών 

διατάξεων και άλλου σχετικού ειδικού υλικού (π.χ. modem, Η/Υ) και λογισµικού εξοπλισµού. 

Ο Ανάδοχος, θα εξασφαλίσει τις παραπάνω προδιαγραφόµενες υπηρεσίες τηλεµατικού 

ελέγχου εξ’ αποστάσεως των εγκ/σεων ΦΣ µε την έναρξη της εργολαβίας και κατά συνέπεια 

οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την απόκτησή του κατάλληλου υλικού και 

λογισµικού για την εφαρµογή και λειτουργία του, βαρυνόµενος µε τις σχετικές δαπάνες και 

ενηµερώνοντας εγγράφως την ΕΟΑΕ. 

 

1.4 Το προαναφερόµενο σύστηµα τηλεµατικού ελέγχου, αποκαλούµενου εφεξής 

«Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικού Ελέγχου & Τηλεεπιτήρησης» (ΟΣΤΕΤ) κρίνεται 

απαραίτητο για τον κεντρικό έλεγχο και την αποδοτική ρύθµιση της κυκλοφορίας. Τα βασικά 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι λοιπές ιδιότητες και επιδόσεις που οφείλει να 

διαθέτει περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.8.2 του παρόντος Παραρτήµατος. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει µε δική του µέριµνα και δαπάνες τον αναφερθέντα 

στην προηγούµενη παράγραφο ειδικό εξοπλισµό, ώστε το ΟΣΤΕΤ να παρέχει τις αντίστοιχα 

ζητούµενες υπηρεσίες. ∆ιευκρινίζεται εξ άλλου ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στην ΕΟΑΕ το δικαίωµα της χρήσης του 

ΟΣΤΕΤ που πρόκειται να εγκαταστήσει. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 2.7(α.5) του παρόντος Παραρτήµατος. 

 

1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει την ικανότητα να εντάξει στο καθεστώς της 

τηλεεπιτήρησης και τηλελέγχου της παραγράφου 1.4 του παρόντος Παραρτήµατος και 

όποιες άλλες υφιστάµενες ή ενδεχόµενες νέες εγκ/σεις ΦΣ, οριστούν συµπληρωµατικά µε 

εντολή της ΕΟΑΕ, προβαίνοντας στις απαραίτητες εργασίες για το σκοπό αυτό και 

αµειβόµενος βάσει των σχετικών άρθρων του Τιµολογίου, ενώ παράλληλα οφείλει να 

µεριµνά για την παροχή τηλεφωνικής σύνδεσης τύπου GPRS στις εν λόγω θέσεις 

µισθώνοντας τις υπηρεσίες κατάλληλου παρόχου κινητής τηλεφωνίας και καταβάλλοντας τις 

ανάλογες δαπάνες για την χρησιµοποίηση των εν λόγω συνδέσεων, κατά την διάρκεια 

ισχύος της Σύµβασής του. 

 

1.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να µερινήσει µε δική του ευθύνη για θέµατα πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας για τη διασύνδεση του ΟΣΤΕΤ µε τους ρυθµιστές.κυκλοφορίας.  

 

1.7 Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να προσθέτει ή να αφαιρεί/καταργεί είτε ακόµη να 

µεταφέρει εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης της περιοχής αρµοδιότητάς της ανάλογα 

µε τις ανάγκες της και µε τους ίδιους όρους. Προϋπόθεση για την επιφόρτιση του Αναδόχου 

µε τις υποχρεώσεις της συντήρησης των προστιθέµενων αυτών εγκαταστάσεων θα είναι η 

χορήγηση σ’ αυτόν από την ΕΟΑΕ όλων των σχεδίων τους (οριζοντιογραφιών, 

µικτονοµήσεων κ.λ.π.) και των προγραµµάτων σηµατοδότησης που υπάρχουν, είτε που θα 

τεθούν σε εφαρµογή. 

 

Τέλος, σηµειώνεται ότι η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα για λόγους απρόσκοπτης και 

ασφαλούς λειτουργίας της οδού, να προβαίνει σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις και εφόσον 

απαιτηθεί αιτιολογηµένα, σε εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες ενδέχεται να 

προκληθούν σε εγκαταστάσεις αρµοδιότητας της από τρίτους είτε µε δικά της µέσα ή 

δίνοντας εντολή σε άλλους Αναδόχους Συντήρησης, που εργάζονται σε παρακείµενα οδικά 

τµήµατα της Εγνατίας Οδού. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ως “στοιχειώδης συντήρηση” των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης νοείται το 

σύνολο των ενεργειών, που απαιτούνται για: 

• τη διατήρηση του εξοπλισµού σε ανάλογη ποιότητα µε αυτήν του χρόνου εγκατάστασης, 

• τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους χρήστες της οδού και για το 

προσωπικό συντήρησης, 
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• την ελαχιστοποίηση της παρακώλυσης της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των 

εργασιών συντήρησης βάσει προσεκτικού σχεδιασµού αυτών των εργασιών. 

 

Οι προς εκτέλεση υπό του Αναδόχου προβλεπόµενες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

1. Επιθεώρηση της λειτουργικής κατάστασης των εγκαταστάσεων 

2. Εργασίες προληπτικής και τακτικής συντήρησης 

3. Εργασίες έκτακτης συντήρησης (αποκατάσταση φθορών - βλαβών από χρήση, από 

δυναµικά αίτια, κλπ.) 

4. Βελτιώσεις και/είτε τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ 

 

2.1 Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων 

Η επιθεώρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης περιλαµβάνει 

τις κάτωθι εργασίες: 

α.1 Τον επί τόπου τακτικό οπτικό και φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, µε σκοπό την 

επιβεβαίωση της κατάστασης κανονικής λειτουργίας τους και στην αντίθετη περίπτωση τη 

διορθωτική επέµβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους και άρση των βλαβών. 

Ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι κάτωθι έλεγχοι: 

• έλεγχος των σηµατοδοτών για την ύπαρξη καµένων λαµπτήρων σ' αυτούς, µε σκοπό 

την άµεση αντικατάστασή τους. ∆ιευκρινίζεται ότι προκειµένου να µεταβιβασθεί στον 

Ανάδοχο η ευθύνη της αντικατάστασης καµένων λαµπτήρων σε κάθε επί τόπου 

επιθεώρηση των εγκ/σεων, τούτος θα πρέπει µε την έναρξη της ανωτέρω εργολαβίας 

να προβεί προληπτικά στην άµεση ολική αντικατάσταση των λαµπτήρων των 

σηµατοδοτών και στην τακτική καθολική τους συντήρηση, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 2.4(γ) του παρόντος Παραρτήµατος, 

αποζηµιούµενος κατάλληλα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

• έλεγχος της λειτουργίας των ρυθµιστών και ανιχνευτών κυκλοφορίας (επαγωγικού είτε 

µικροκυµατικού τύπου) και των σχετικών επαγωγικών βρόχων, των µπουτόν κλήσης 

πεζών καθώς και των λοιπών υποστηρικτικών συστηµάτων αυτών (modem, 

τροφοδοσία ∆ΕΗ, ερµάριων µικτονόµησης, κλπ.). 

• έλεγχος στηριγµάτων σηµατοδοτών επί των ιστών, βάσης στήριξης ιστών, κλπ. 

• έλεγχος προσανατολισµού σηµατοδοτών, κλπ. 

• έλεγχος ασφάλειας εγκαταστάσεων, θυρών και στεγανότητας ερµαρίων. 

• καθαριότητα ερµαρίων, ιστών, κλπ. και του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων. 

 

Οι επί τόπου τακτικοί έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται τακτικά δύο φορές τον µήνα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έπειτα από κάθε επιτόπια επιθεώρηση να αναφέρει στην ΕΟΑΕ 

τα συµβάντα, καθώς και τον εντοπισµό τυχόν εµποδίων (πινακίδες, κλαδιά κ.λ.π.) που 

παρεµποδίζουν την ορατότητα των σηµατοδοτών. 
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α.2 Για τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις που θα ενταχθούν στο ΟΣΤΕΤ µε την έναρξη της 

εργολαβίας είτε και για όσες ενδεχόµενα πρόκειται µελλοντικά να ενταχθούν σε αυτό, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατά τις εργάσιµες ηµέρες σε καθηµερινό έλεγχο της 

λειτουργικής κατάστασης των ρυθµιστών κυκλοφορίας µέσω αυτού, στην αποκατάσταση της 

οµαλής λειτουργίας τους σε περίπτωση βλάβης είτε µε κατάλληλους χειρισµούς µέσω του 

λογισµικού (πχ. reset κλπ.) είτε εφόσον η βλάβη είναι παραµένουσα, µε επιτόπου επέµβαση 

από το τεχνικό του προσωπικό.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συγκέντρωση και παράδοση στην ΕΟΑΕ ηλεκτρονικά (µέσω 

CD ή µέσω e-mail) µηνιαίως όλων των ψηφιακών αρχείων που καταχωρεί το ΟΣΤΕΤ µε τις 

πληροφορίες του ιστορικού λειτουργίας (system log files) και των λοιπών δεδοµένων όλων 

των ρυθµιστών (data files). 

 

Για τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που θα πραγµατοποιεί ο Ανάδοχος θα 

συµπληρώνεται απ’ αυτόν «∆ελτίο Αναφοράς Επιθεώρησης», το οποίο θα κοινοποιείται 

στην ΕΟΑΕ ως εξής: 

• Για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις ΦΣ, αποστέλλεται στην ΕΟΑΕ µια Αναφορά (το 

εκάστοτε δελτίο επιθεώρησης) εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την επιθεώρηση. 

• Για τις καθηµερινές επιθεωρήσεις µέσω του συστήµατος της τηλεµατικής επιτήρησης, 

θα αποστέλλεται στην ΕΟΑΕ, µια µηνιαία ανακεφαλαιωτική (συγκεντρωτική) αναφορά, 

µε τις ηµερήσιες καταγραφές του ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης των 

εγκαταστάσεων, καθώς και µε σύντοµη περιγραφή τυχόν προβληµάτων που 

διαπιστώθηκαν και ενέργειες άρσης αυτών που έγιναν. 

 

Για κάθε διαπιστωθείσα κατά τις επιθεωρήσεις φθορά ή/και βλάβη, θα συντάσσεται από τον 

Ανάδοχο ξεχωριστά το σχετικό «∆ελτίο Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης», µε τις απαραίτητες 

τεχνικές λεπτοµέρειες, το οποίο θα κοινοποιείται στην ΕΟΑΕ την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Για βλάβες που δεν είναι παραµένουσες και δεν απαιτούν επιτόπου µετάβαση, αλλά 

αποκαθίστανται µέσω του ΟΣΤΕΤ (π.χ. reset συσκευής και επαναλειτουργία) δεν απαιτείται 

η σύνταξη «∆ελτίου Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης», παρά µόνο η καταγραφή τους στο σχετικό 

«∆ελτίο Αναφοράς Επιθεώρησης». Στην παράγραφο 3 του παρόντος Παραρτήµατος 

περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία διαχείρισης των αναφορών επιθεωρήσεων και 

βλαβών, ενώ δίνονται ενδεικτικά υποδείγµατα των απαιτούµενων δελτίων αναφορών. 

 

2.2 Κατηγορίες Φθορών - Βλαβών 

Οι φθορές και βλάβες που εντοπίζονται από τον Ανάδοχο κατά την επιθεώρηση των 

εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης ή επιβεβαιώνονται απ’ αυτόν µε επιτόπου φυσική 

µετάβαση κατόπιν ειδοποίησής του καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αξιόπιστη πηγή, 

εντάσσονται σε δύο κατηγορίες σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, 

Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση», Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003: 
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• Κατηγορία 1: φθορές και βλάβες που χρήζουν άµεσης προσοχής καθώς συνεπάγονται 

άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου ή για την αρτιότητα 

και ασφάλεια του εξοπλισµού. Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής: 

o µη λειτουργία εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης µερικώς ή ολικώς, 

o εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης σε κατάσταση αναλαµπής σε χρονικό 

διάστηµα µη προβλεπόµενο από το πρόγραµµα σηµατορύθµισης ή σβηστή 

(πλην των περιπτώσεων διακοπής ∆ΕΗ), 

o µη ορθή λειτουργία εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης µερικώς ή ολικώς, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα σηµατορύθµισης, 

o κατεστραµµένος ιστός σηµατοδότη ή πλαίσιο ανάρτησης σηµατοδότη,  

o κρεµάµενος σηµατοδότης ή πλαίσιο σηµατοδότη,  

o µη ορθά προσανατολισµένος σηµατοδότης ή συστραµµένος βραχίονας 

σηµατοδότη,  

o καµένος (µεµονωµένος ή όχι) λαµπτήρας/λαµπτήρες πράσινης ή κόκκινης 

ένδειξης,  

o σπασµένη ή παραβιασµένη θύρα ερµαρίου. 

 

• Κατηγορία 2: όλες οι λοιπές φθορές και βλάβες που δεν προκαλούν άµεσο κίνδυνο 

στους χρήστες του αυτοκινητόδροµου. 

 

Ως άλλες αξιόπιστες πηγές ενηµέρωσης του Αναδόχου περί της ύπαρξης φθορών και 

βλαβών µε τις οποίες οφείλει να συµµορφώνεται ανάλογα και να επεµβαίνει για την άρση 

τους, θα θεωρούνται: 

• η ΕΟΑΕ, όταν υποπέσει στην αντίληψη των εντεταλµένων µηχανικών/τεχνικών της ή 

κατόπιν ενηµέρωσης της από την περιπολία τεχνικής αστυνόµευσης της οδού,  

• η αρµόδια Υπηρεσία Τροχαίας, 

• το σύστηµα της τηλεµατικής επιτήρησης που µπορεί να καλεί σε περιπτώσεις βλαβών 

προκαθορισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς του προσωπικού του Αναδόχου ή/και της 

ΕΟΑΕ, το οποίο και θα προγραµµατίσει µε ευθύνη του ο Ανάδοχος κατά την έναρξη της 

εργολαβίας.  

 

Ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει για τις παραπάνω αναφερόµενες φθορές και βλάβες τα 

αντίστοιχα «∆ελτία Αναφοράς Φθορών-Βλαβών», τα οποία και θα κοινοποιεί στην ΕΟΑΕ 

κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Παραρτήµατος. 

 

2.3 Αποκατάσταση Φθορών - Βλαβών 

Οι φθορές-βλάβες Κατηγορίας 1, πρέπει να αποκαθίστανται αµέσως, εάν είναι πρακτικά 

εφικτό, από τους τεχνικούς που εκτελούν την επιθεώρηση ή µεταβαίνουν επιτόπου κατόπιν 

ειδοποίησης. 

Αν δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάσταση των φθορών-βλαβών Κατηγορίας 1, τότε θα 

πρέπει να καταβάλλεται από τον Ανάδοχο προσπάθεια τούτες να επισκευάζονται 
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προσωρινά εντός 24 ωρών, έτσι ώστε να αποκαθίσταται η ασφαλής λειτουργία της 

εγκατάστασης. Σε ειδικές περιπτώσεις ο παραπάνω χρόνος θα µπορεί να παρατείνεται κατά 

την απόλυτο κρίση της ΕΟΑΕ. Οι µόνιµες επισκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται το 

αργότερο εντός 7 ηµερών. Ειδικά για την περίπτωση αλλαγής των λαµπτήρων που δεν 

λειτουργούν (π.χ. καµένοι), η µόνιµη επισκευή –αλλαγή αυτών οφείλει να γίνεται εντός 2 

ηµερών. 

 

Οι φθορές-βλάβες Κατηγορίας 2, θα αποκαθίστανται στα πλαίσια προγραµµατισµένων - 

καθολικών εργασιών συντήρησης ή και κατά τη διάρκεια των επιτόπου επιθεωρήσεων ή και 

κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. 

 

Κάθε «∆ελτίο Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης», παραµένει «ανοικτό» (σε εκκρεµότητα) µέχρι 

τη µόνιµη-οριστική αποκατάσταση. Η ΕΟΑΕ θα πρέπει να ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο 

για την αποκατάστασή των φθορών-βλαβών µε υποβολή µηνιαίων ανακεφαλαιωτικών 

αναφορών φθορών-βλαβών υπό µορφή πίνακα, όπου θα περιλαµβάνεται, ο κωδικός 

αριθµός κάθε «∆ελτίου Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης» και η κατάσταση αυτής (οριστική 

αποκατάσταση, προσωρινή αποκατάσταση, σε εκκρεµότητα, κλπ.).  

 

2.4 Τακτική - Προληπτική Συντήρηση 

Οι εργασίες της τακτικής - προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηµατοδότησης περιλαµβάνουν τις εξής δραστηριότητες: 

 

α) Την εφάπαξ κατά την έναρξη της εργολαβίας, είτε οσάκις τούτη ζητηθεί από την ΕΟΑΕ, 

καθολική συντήρηση των ρυθµιστών κυκλοφορίας, των συσκευών επικοινωνίας και των 

ανιχνευτών της κυκλοφορίας, δηλαδή τον εσωτερικό καθαρισµό από σκόνες και λοιπούς 

ρύπους των ερµαρίων και των λειτουργικών βαθµίδων (πλακετών) των ρυθµιστών, των 

αποδιαµορφωτών, των ανιχνευτών και των κιβωτίων µικτονόµησης 1α, τον εξωτερικό 

καθαρισµό από ρύπους (αφίσες, κλπ.), την αποκατάσταση τυχόν ρωγµών στη βάση 

στήριξης του ερµαρίου, τον έλεγχο και µέτρηση των γειώσεων της εγκατάστασης, τον πλήρη 

έλεγχο του κυκλοφοριακού προγράµµατος, της σηµατασφάλισης και των λοιπών 

συστηµάτων ασφάλειας των ρυθµιστών, τον έλεγχο κανονικής λειτουργίας του συντονισµού 

και των διατάξεων της νυκτερινής αναλαµπής, την επισκευή ή αντικατάσταση των 

παρεµβυσµάτων στεγανότητας των ερµαρίων του ρυθµιστή και του ερµαρίου του κιβωτίου 

µικτονόµησης, το γρασάρισµα των µεντεσέδων των θυρών ερµαρίων, όπως και την 

επικαιροποίηση των ωρολογιακών διατάξεων του ρυθµιστή.  

 

β) Την εφάπαξ κατά την έναρξη της εργολαβίας, είτε οσάκις τούτη ζητηθεί από την ΕΟΑΕ, 

καθολική συντήρηση των ιστών σηµατοδότησης (απλών χαµηλών είτε µε βραχίονα), η 

οποία θα περιλαµβάνει τον έλεγχο της βάσης τους, των πτερυγίων στήριξης τους, των 

αγκυρίων τους, της θυρίδας τους, το άνοιγµα της θυρίδας, τον έλεγχο των ακροδεκτών των 

οριολωρίδων των ιστών και της σύσφιξης των καλωδίων ζεύξεως, τον καθαρισµό τούτων 
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από σκόνες, αράχνες, κ.λ.π., το κλείσιµο της θυρίδας και τη στερέωση τούτης υπό την 

προϋπόθεση ότι οι υποδοχείς των κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως και το 

κλείσιµο των αχρήστων οπών που τυχόν υπάρχουν στον ιστό µε σιδηρόστοκο. 

 

γ) Την τακτική ανά 4-µηνο καθολική συντήρηση των σηµατοδοτών (χαµηλών είτε 

αναρτηµένων) τεχνολογίας λαµπτήρων πυράκτωσης, ήτοι την προληπτική γενική αλλαγή 

των λαµπτήρων πυρακτώσεως της κόκκινης και της πράσινης ένδειξης των σηµατοδοτών 

(οχηµάτων & πεζών) συµβατικής τεχνολογίας, παράλληλα προς το στεγνό καθαρισµό των 

κατόπτρων και κρυστάλλων είτε των φωτ. δίσκων του οπτικού συστήµατος των 

σηµατοδοτών, όπως αναφέρεται λεπτοµερέστερα στα οικεία συµβατικά τεύχη του 

Τιµολογίου της Σύµβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών προληπτικής 

συντήρησης θα είναι ανάλογη της έκτασης των εγκ/σεων. 

 

Σηµειώνεται ότι η ισχύς των αντικραδασµικών λαµπτήρων πυρακτώσεως που θα 

χρησιµοποιηθούν θα είναι η ακόλουθη: 

 

Πεδία σηµατοδοτών Ισχύς Αντικραδασµικών 
Λαµπτήρων (W) 

Πεδία σηµατοδοτών οχηµάτων ή προειδοπ. Ø200 75 

Πεδία σηµατοδοτών οχηµάτων ή προειδοπ. Ø300 100 

Πεδία σηµατοδοτών πεζών Ø200 40 

 

Ειδικότερα για τους φωτεινούς σηµατοδότες τεχνολογίας LED, η καθολική συντήρηση 

τούτων, θα περιλαµβάνει και την επιθεώρηση για τυχόν υφιστάµενη δυσλειτουργία των 

φωτοδιόδων (LED) που απαρτίζουν ως δέσµη την φωτεινή τους πηγή. 

  

δ) Το τακτικό πλύσιµο, τον γενικό καθαρισµό και τη συντήρηση όλων γενικά των 

σηµατοδοτών οχηµάτων, προειδοποιητικών και πεζών που θα γίνει τουλάχιστον µια (1) 

φορά στη διάρκεια της εργολαβίας (κατά προτίµηση στην έναρξη τούτης) και στη συνέχεια 

µετά 12 µήνες, θα περιλαµβάνει δε τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης των σηµατοδοτών και 

των στηριγµάτων τους, τον υγρό καθαρισµό µε απορρυπαντικά και νερό εξωτερικά του 

κελύφους των σηµατοδοτών. Ειδικότερα εκείνων των οποίων η φωτεινή πηγή αποτελείται 

από λαµπτήρες πυράκτωσης ο καθαρισµός θα γίνεται και στο εσωτερικό τους, δηλαδή στα 

κάτοπτρα και στα κρύσταλλα είτε γενικότερα στους φωτεινούς δίσκους τους (διευκρινίζεται 

εδώ ότι τα κρύσταλλα θα καθαρίζονται χωρίς να αφαιρούνται), την αντικατάσταση είτε την 

συµπλήρωση των κοχλιών στερέωσης των σηµατοδοτών στον ιστό υπό την προϋπόθεση 

ότι οι υποδοχές των κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τον οπτικό έλεγχο του 

σωστού προσανατολισµού των σηµατοδοτών, τη σύσφιξη του κοχλία στερέωσης ως προς 

την περιστροφή του σηµατοδότη για την αποκατάσταση του ορθού προσανατολισµού του.  
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Όλες οι καθολικές συντηρήσεις καθώς και τα αποτελέσµατα των όποιων µετρήσεων 

(ωµοµετρήσεις, αντίσταση γείωσης, κλπ.) ανά συσκευή, θα αναφέρονται στο τηρούµενο από 

τον Ανάδοχο «∆ελτίο Αναφοράς Επιθεώρησης».  

 

2.5 Έκτακτη Συντήρηση 

2.5.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση φθορών-βλαβών των εγκ/σεων σε χρονικό 

διάστηµα, ανάλογο της κατηγορίας αυτών. Η διαπίστωση περί ύπαρξης φθοράς-βλάβης θα 

γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2 του παρόντος Παραρτήµατος. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην επιτόπου άφιξη στις εγκαταστάσεις ΦΣ εντός συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος από τη διαπίστωση της φθοράς-βλάβης ή τη λήψη ειδοποίησης περί 

φθοράς-βλάβης καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το χρονικό αυτό διάστηµα καλείται χρόνος 
απόκρισης και ορίζεται στην παρούσα να είναι: 

• Για εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης που χαρακτηρίζονται στην παρούσα ως 

«Κατηγορίας Α»: αυθηµερόν (έως 6 ώρες το µέγιστο) 

• Για εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης που χαρακτηρίζονται στην παρούσα ως 

«Κατηγορίας Β»: το βραδύτερο εντός 24 ωρών. 

 

Ο Ανάδοχος θα επεµβαίνει για να αντικαταστήσει κάθε κατεστραµµένο εξάρτηµα είτε 

ανταλλακτικό, ώστε η εγκατάσταση να επαναλειτουργήσει ασφαλώς στο µικρότερο δυνατό 

χρονικό διάστηµα και βάσει της κατηγορίας φθοράς. Ειδικότερα, εφόσον το ανταλλακτικό 

συµπεριλαµβάνεται σε αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου, τότε θα πρέπει να ενηµερώνεται η 

ΕΟΑΕ και το υπόψη αντικατασταθέν ανταλλακτικό να παραδίνεται σ' αυτήν για επισκευή ή 

για καταστροφή µε πρωτόκολλο, ο δε Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται σύµφωνα µε την 

αντίστοιχη τιµή µονάδος του συµβατικού Τιµολογίου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά τους καµένους ηλεκτρικούς λαµπτήρες 

πυράκτωσης που θα καταστραφούν µέσα στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών 

καθολικών συντηρήσεων των σηµατοδοτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται υπό µορφή 

εγγύησης και µετά από το πέρας της εργολαβίας, εφόσον δεν έχει περάσει 4-µηνο από την 

αντικατάσταση των λαµπτήρων.  

 

Για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

διατηρεί κατάλληλο τεχνικό προσωπικό σε επιφυλακή, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

αναλυτικότερα στο άρθρο 13  της Ε.Σ.Υ.  

 

Επισηµαίνεται ότι ορισµένες από τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις ΦΣ ενδεχόµενα να 

τελούν υπό καθεστώς εγγύησης κατασκευής, συνεπώς η υποχρέωση για την αποκατάσταση 

ενδεχόµενων βλαβών που οφείλονται σε αστοχία υλικού ή κακοτεχνία κατά την κατασκευή 

βαρύνει τον Ανάδοχο Κατασκευής και απορρέει από άλλη σχετική σύµβαση. Για λόγους, 
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όµως, εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας των σηµατοδοτών, ο Ανάδοχος του παρόντος 

τεχνικού αντικειµένου θα επεµβαίνει σε κάθε περίπτωση εµφάνισης βλάβης αυτών, πάντα 

εντός των προκαθορισµένων χρόνων απόκρισης, θα εξετάζει και θα αξιολογεί τη βλάβη, 

από οποιοδήποτε αίτιο και αν προέρχεται. Βλάβη οφειλόµενη σε αστοχία υλικού ή 

κακοτεχνία θα αποκαθίσταται -εάν τούτο είναι εφικτό- προσωρινά, ώστε αυτή να µην 

αποτελεί κίνδυνο για τους χρήστες της οδού ή τις εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια θα 

ειδοποιείται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για πιστοποίηση της βλάβης η οποία και θα µεριµνά 

για τη µόνιµη αποκατάστασή της. 

 

2.5.2 Αποκατάσταση Φθορών από ∆υναµικά Αίτια 

Στην έννοια της αποκατάστασης των φθορών περιλαµβάνεται η επαναφορά της εγκ/σης 

στην αρχική της µορφή, έπειτα από ζηµία που µεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναµικό 

αίτιο (όπως π.χ. πρόσκρουση οχήµατος) είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία δεν 

είναι δυνατόν να αποδοθεί άµεση ευθύνη στο συντηρητή, όπως π.χ. αν η ζηµία προκλήθηκε 

από διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, από κεραυνούς, από 

ζηµίες λόγω εκτέλεσης εργασιών από τρίτους (εκσκαφές ή παρόµοιου είδους 

δραστηριότητες), δράση τρωκτικών, από ζηµίες είτε βανδαλισµούς σε οµαδικές ή 

µεµονωµένες εκδηλώσεις διαφόρων ατόµων ή κατά τη διάρκεια ταραχών κλπ. Η 

διαπίστωση για τις ζηµίες είτε η ειδοποίηση του Αναδόχου για την ύπαρξή τους καθώς και η 

αποκατάσταση τους, θα γίνει µε αντίστοιχο τρόπο προς εκείνον που αναφέρεται στις 

παραγράφους 2.2 και 2.5.1 του παρόντος Παραρτήµατος.  

 

Οι βασικότερες από τις εργασίες αποκατάστασης φθορών αναφέρονται παρακάτω 

ενδεικτικά και θα εκτελούνται ύστερα από προφορική είτε γραπτή εντολή της ΕΟΑΕ, αφού 

έχει γίνει επιβεβαίωση της φθοράς από τον επιβλέποντα µηχανικό: 

α) Επισκευή είτε αντικατάσταση συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας που έχει υποστεί 

ζηµία από δυναµική αιτία (π.χ. πρόσκρουση οχήµατος). 

β) Αντικατάσταση σηµατοδοτών, ιστών ή κιβωτίου µικτονόµησης που υπέστησαν ζηµίες από 

δυναµική αιτία (π.χ. πρόσκρουση οχήµατος). 

γ) Αναζήτηση, εντοπισµός και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος ή διακοπής της συνέχειας 

καλωδίου που περιλαµβάνεται στο υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο των εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει «∆ελτίο Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης» και να 

αναφέρει το συµβάν, καθώς και τον τρόπο κατά τον οποίο περιήλθε εις γνώση του η 

πληροφορία περί δυσλειτουργίας του κόµβου στην οποία διαπιστώθηκε η υπόψη ζηµία. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί απόθεµα για καθένα είδος από τα υλικά που απαρτίζουν 

τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα της άµεσης επέµβασης προς 

αποκατάσταση των ζηµιών. ∆ιευκρινίζεται ότι καθόσον αφορά τους ρυθµιστές κυκλοφορίας 

ΦΣ, στην έννοια του αποθεµατικού νοείται η ύπαρξη κάθε είδους δοµικών µονάδων 

(πλακετών) ερµαρίων κλπ., από αυτές που συνθέτουν τους υπό συντήρηση ρυθµιστές και 

ανιχνευτές κυκλοφορίας, σε κατάλληλη ποσότητα.  
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2.6 Εργασίες Κυκλοφοριακής Βελτίωσης Εγκαταστάσεων Φωτεινής 

Σηµατοδότησης 

Ανάλογα προς τις εκάστοτε διαπιστωµένες ανάγκες της κυκλοφορίας, υπάρχει το 

ενδεχόµενο της αναγκαιότητας της εκτέλεσης εκ µέρους του Αναδόχου εργασιών βελτίωσης 

των υφιστάµενων εγκ/σεων και του τρόπου της λειτουργίας τους. Οι εργασίες αυτές της 

βελτίωσης των εγκ/σεων, θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν σχετικής εγγράφου εντολής 

της ΕΟΑΕ και θα µπορεί να περιλαµβάνουν τις εξής επί µέρους δραστηριότητες: 

α) Τροποποίηση και συµπλήρωση της διάταξης των σηµατοδοτών και κατ' αντιστοιχία της 

θέσης και του είδους των ιστών φωτεινής σηµατοδότησης, των φωρατών κυκλοφορίας και 

του υπόγειου δικτύου των καλωδίων ζεύξεως, ανίχνευσης και συντονισµού. 

β) Αντικατάσταση των φωτεινών σηµατοδοτών που διαθέτουν συµβατική πηγή φωτισµού 

(λαµπτήρες πυράκτωσης) από αντίστοιχους τεχνολογίας φωτοδιόδων (τύπου LED), υψηλής 

φωτεινής εντάσεως, συµφώνων µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ12368. Στην 

παρακάτω παράγραφο 2.8.1 του παρόντος Παραρτήµατος αναφέρονται συνοπτικά οι 

τεχνικές επιδόσεις που οφείλουν να διαθέτουν οι φωτεινοί σηµατοδότες, σε εφαρµογή των 

όρων του παραπάνω αναφερόµενου Ευρωπαϊκού Προτύπου και του Εθνικού Τεχνικού 

Κανονισµού «Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό Εθνικών Απαιτήσεων για Φωτεινούς 

Σηµατοδότες Ρύθµισης Κυκλοφορίας Οχηµάτων και Πεζών» (αρ. ∆ΜΕΟ/ο/4319, ΦΕΚ 

Β/3007/26-11-2013).  

γ) Τροποποίηση των κυκλοφοριακών προγραµµάτων σηµατορύθµισης των κόµβων, µε 

σκοπό την εξυπηρέτηση νέας τροποποιηµένης κυκλοφοριακής διάταξης τούτων, υπό το 

πρίσµα νέων αναγκών, είτε την βελτίωση της κυκλοφορίας τόσο από πλευράς τοπικής 

ρύθµισης όσο και από πλευράς προοδευτικής ρύθµισης (συντονισµού - "πράσινο κύµα"), 

χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε µεταβολή στην κυκλοφοριακή διάταξη των κόµβων. 

δ) Ένταξη κόµβων κατηγορίας Β στην αντίστοιχη Α, µε παράλληλη ένταξη του τηλεµατικού 

τους ελέγχου στο ΟΣΤΕΤ.  

ε) Κατασκευή νέων εγκ/σεων φωτεινής σηµατοδότησης λόγω επείγουσας ανάγκης για την 

αντιµετώπιση κινδύνων στην κυκλοφορία, είτε για την αποφυγή προβληµάτων 

κυκλοφοριακής συµφόρησης ή κυκλοφοριακής αναρχίας.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των αναγκαίων ενδεχοµένως επιτόπιων µετρήσεων 

κυκλοφορίας στους σηµατοδοτηµένους κόµβους και στις οδικές αρτηρίες προκειµένου να 

συνταχθούν ή να βελτιωθούν προγρ/τα σηµατορρύθµισης, θα γίνονται µε µέριµνα και 

δαπάνες της ΕΟΑΕ και θα χορηγούνται στον Ανάδοχο για την εκπόνηση του νέου 

κυκλοφοριακού προγράµµατος και για την εν συνεχεία ενταµίευση στις µνήµες των 

ρυθµιστών κυκλοφορίας.  

 

Η αποζηµίωση του Αναδόχου για τη σύνταξη και την εφαρµογή των νέων προγραµµάτων 

σηµατορρύθµισης στους ρυθµιστές και για την ανασύνταξη των σχετικών µητρώων των 

κόµβων και παράδοση τους στην ΕΟΑΕ, προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου.  
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2.7 Γενικές παρατηρήσεις επί των προς εκτέλεση εργασιών και των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των ανταλλακτικών και 

υλικών που χρειάζονται και δεν υπάρχουν διαθέσιµα αµέσως στο εµπόριο, 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 εγκ/σεις και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις Πρότυπες 

Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα υπόκεινται δε στην εκ των υστέρων έγκριση της ΕΟΑΕ, 

ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις οδηγίες της 

ΕΟΑΕ. 

 

α) Οι εργασίες που περιγράφονται στις παραγρ. 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 του παρόντος 

Παραρτήµατος, θα αµείβονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Για τις 

εργασίες όµως που αναφέρονται παρακάτω, δεν θα υπάρχει ξεχωριστή αµοιβή, αλλά αυτές 

θα περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και συνεπώς η δαπάνη τους νοείται ότι 

θα ενσωµατώνεται στη δαπάνη των επί µέρους άρθρων του Τιµολογίου. 

 

α.1) Προµήθεια και παράδοση µίας σειράς κλειδιών από τις συσκευές (ρυθµιστές) και τα 

κιβώτια µικτονόµησης 1α µαζί µε κλειδοθήκη στην ΕΟΑΕ, όταν προκύπτουν αλλαγές ή 

µεταβολές σε αυτές,. Όλα τα κλειδιά θα είναι κατάλληλα σηµασµένα, ενώ η κλειδοθήκη θα 

φέρει έντυπο κατάλογο αντιστοίχισης σήµανσης κλειδιού και συσκευής ρυθµιστού. 

 

α.2) Σύνταξη γενικού µητρώου για τις εγκαταστάσεις ΦΣ όταν προκύπτουν αλλαγές ή 

µεταβολές σε αυτές, στο οποίο για κάθε σηµατοδοτούµενο κόµβο θα φαίνονται ο αριθµός 

και ο τύπος του ρυθµιστού κυκλοφορίας, οι δοµικές µονάδες (πλακέτες) και τα υλικά που 

είναι ενσωµατωµένα σε αυτόν, ο αριθµός των κυκλοφοριακών κινήσεων, το πρόγραµµα του 

κόµβου σε έντυπη µορφή ως έχει σήµερα στον ρυθµιστή, η µήτρα αντιµαχόµενων, το σχέδιο 

των µικτονοµήσεων των καλωδίων ζεύξεως (ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. και 21Χ1,5 τ.χ.) και των 

καλωδίων συντονισµού, η ηµερολογιακή (ηµέρες, ώρες) εναλλαγή των προγραµµάτων 

έκαστου ρυθµιστή, κλπ. Το µητρώο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση των όποιων αλλαγών σε δύο (2) αντίγραφα.  

 

α.3) ∆ιακοπή της λειτουργίας της εγκ/σης φωτεινής σηµατοδότησης και θέση σε 

επαναλειτουργία (εφόσον τούτο απαιτείται για κυκλοφοριακούς λόγους), έπειτα από 

έγγραφη εντολή της ΕΟΑΕ.  
 

α.4) Η διάθεση στην ΕΟΑΕ της χρήσης του ΟΣΤΕΤ που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος για 

τον έλεγχο µε τηλεµατικά µέσα (τηλεεπιτήρηση) των εγκ/σεων φωτεινής σηµατοδότησης 

που αναφέρονται στην παραγρ. 1.1. Η χρήση από την ΕΟΑΕ θα αφορά ρητά µόνο την τηλε-
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επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΦΣ και όχι τη δυνατότητα χειρισµού (τηλε-

ελέγχου), την αποκλειστική δυνατότητα και ευθύνη του οποίου θα έχει µόνο ο Ανάδοχος. 

 

α.5) Η εγκατάσταση, η ρύθµιση και η θέση σε λειτουργία τριών θέσεων εργασίας, από µια 

στην Περιφερειακή Υπηρεσία Ιωαννίνων και Γρεβενών και µια στην Προισταµένη Αρχή για 

την τηλε-επτήρηση µέσω του ΟΣΤΕΤ των εγκαταστάσεων, θα γίνει από τον Ανάδοχο. Τον 

απαραίτητο για τις παραπάνω θέσεις εργασίας υλικό εξοπλισµό, δηλ. τους Η/Υ, θα τον 

διαθέσει η ΕΟΑΕ, η οποία θα βαρύνεται περαιτέρω και µε τα λειτουργικά έξοδα διασύνδεσης 

τους στο ∆ιαδίκτυο. 

 

α.6) Σε περίπτωση που χρειασθεί και απαιτηθεί από την ΕΟΑΕ, θα γίνει ενηµέρωση 

προσωπικού που θα υποδείξει η ΕΟΑΕ, (έως έξι (6) ατόµων και για χρονικό διάστηµα το 

πολύ δύο (2) εργάσιµων ηµερών 4 ώρες ηµερησίως), στα συστήµατα λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης και του λογισµικού του ΟΣΤΕΤ των ρυθµιστών, σε 

χώρο που θα ορίσει η ΕΟΑΕ από κοινού µε τον Ανάδοχο, µε ζωντανή επίδειξη των 

συστηµάτων. 

 

α.7) Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει 

κατάσταση τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 

τακτική συντήρηση και για την έκτακτη συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών και στο οποίο θα 

µπορεί να απευθύνεται η ΕΟΑΕ για την παροχή οδηγιών.  

Το προσωπικό τούτο θα πρέπει να διατηρείται σε ετοιµότητα (βάρδια) όλες τις εργάσιµες 

ώρες των καταστηµάτων ηλεκτρολογικών ειδών, ένα δε άτοµο από το προσωπικό 

συντήρησης θα παραµένει σε επιφυλακή επί 5-ωρο τουλάχιστον κατά τις ηµέρες του 

Σαββάτου και της Κυριακής όπως και των επισήµων αργιών, σύµφωνα µε τα 

περιλαµβανόµενα στο άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ., προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης 

επέµβασης προς αποκατάσταση ενδεχόµενης βλάβης που θα παρουσιασθεί.  

Η ΕΟΑΕ, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα τόσο για την ύπαρξη 

ενδεχόµενης φθοράς - βλάβης όσο και για την αποκατάσταση τούτων. Σε τυχόν περίπτωση 

µη άµεσης ενηµέρωσης της ΕΟΑΕ για αποκατάσταση της βλάβης, θα θεωρείται ότι η εγκ/ση 

συνεχίζει να παρουσιάζει ανωµαλία και θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 

2.6 της Ε.Σ.Υ. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του είναι ως εκ τούτου υποχρεωµένοι να 

βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µε την ΕΟΑΕ, µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για 

την ενηµέρωσή της και για την άµεση παροχή απ' αυτήν σχετικών οδηγιών προς αυτούς. 

 

2.8 Τεχνικές επιδόσεις του ειδικού εξοπλισµού της φωτ. σηµατοδότησης.  

2.8.1 Προδιαγραφές φωτεινών σηµατοδοτών οχηµάτων & πεζών 

Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα είναι κατάλληλοι για φωτεινή πηγή που θα αποτελείται είτε από 

λάµπες πυρακτώσεως, είτε από φωτοδιόδους (LED) κατάλληλης φωτεινής έντασης, ισχύος 

και προδιαγραφών. Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα είναι κατασκευασµένοι κατά το κέλυφός 

τους από υλικό polycarbonate (PC) το δε οπτικό τους σύστηµα θα περιλαµβάνει φακούς 
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οµοίως από PC σταθεροποιηµένο έναντι των ακτίνων UV. Οι φωτεινοί σηµατοδότες 

οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ12368, και του 

Εθνικού Τεχνικού Κανονισµού «Τεχνικός Κανονισµός για τον καθορισµό Εθνικών 

Απαιτήσεων για Φωτεινούς Σηµατοδότες Ρύθµισης Κυκλοφορίας Οχηµάτων και Πεζών» 

(αρ. ∆ΜΕΟ/ο/4319, ΦΕΚ Β/3007/26-11-2013) είτε οποιαδήποτε άλλη νεώτερη 

αντικαταστήσει ή τροποποιήσει την ανωτέρω. Οι φωτεινοί σηµατοδότες οφείλουν να έχουν 

τεχνικές επιδόσεις που να ανταποκρίνονται στις παραπάνω σχετικές προδιαγραφές, ενώ η 

ικανότητά τους αυτή θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις πιστότητος εκδοθείσες 

από πιστοποιηµένους φορείς (notified body), που ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει προς 

έγκριση στην ΕΟΑΕ, πριν από την προµήθεια και εγκατάστασή τους.  

 

2.8.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Τηλεµατικού 

Ελέγχου και Τηλεεπιτήρησης (ΟΣΤΕΤ) 

Το ΟΣΤΕΤ θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:  

1) Να βρίσκεται σε µόνιµη και ταυτόχρονη επικοινωνία µε όλους τους ρυθµιστές 

κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι ενταγµένοι σ’ αυτό, µε σκοπό αφενός µεν να ελέγχονται σε 

πραγµατικό χρόνο και ταυτόχρονα όλοι οι τηλεεπιτηρούµενοι κόµβοι, αφετέρου δε τα 

κυκλοφοριακά µεγέθη ή άλλα συµβάντα να µπορούν να µεταδίδονται άµεσα κατά τρόπο που 

να επιτρέπουν στον χειριστή του συστήµατος και υπό τον όρο να του έχει χορηγηθεί ειδική 

εξουσιοδότηση, να προβαίνει τούτος εκ του µακρόθεν στους κατάλληλους χειρισµούς 

λειτουργίας σε κάθε επιλεγόµενο γι αυτόν τον σκοπό κόµβο. Στην έννοια της διαχείρισης 

νοείται ότι θα µπορούν να επιλέγονται από τον εξουσιοδοτηµένο χειριστή και να εκτελούνται 

απ’ αυτόν χειρισµοί που αφορούν τις λειτουργίες των ρυθµιστών κυκλοφορίας, όπως αλλαγή 

τρόπου λειτουργίας, επιλογή τρέχοντος σηµατοδοτικού προγράµµατος κλπ. Στους 

χειρισµούς του συστήµατος και υπό τις παραπάνω επίσης προϋποθέσεις (χορήγησης 

ειδικής εξουσιοδότησης στον χειριστή), θα µπορεί επίσης να συµπεριλαµβάνεται η 

δηµιουργία νέου είτε η τροποποίηση υπάρχοντος σηµατοδοτικού προγράµµατος, η 

ενταµίευση τούτου στη µνήµη του ρυθµιστή, η αναβάθµιση του λογισµικού του κ.α. Για 

λόγους ασφαλείας και µε το δεδοµένο ότι η ΕΟΑΕ δεν διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό για 

επέµβαση στο σύστηµα και χειρισµούς που αφορούν τις λειτουργίες των ρυθµιστών 

κυκλοφορίας, όπως αλλαγή τρόπου λειτουργίας, επιλογή τρέχοντος σηµατοδοτικού 

προγράµµατος κλπ. θα δοθεί κατόπιν γραπτής εντολής του επιβλέποντα στην ΕΟΑΕ µόνο 

κωδικός πρόσβασης για την επιτήρηση του συστήµατος και όχι για επέµβαση στο σύστηµα. 

2) Στο σύστηµα θα απεικονίζεται σε πραγµατικό χρόνο η τρέχουσα κατάσταση των 

ρυθµιστών κυκλοφορίας και οι τυχόν βλάβες τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση βλαβών 

των εγκ/σεων φωτεινής σηµατοδότησης, το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει 

µηνύµατα στα υπεύθυνα για την συντήρηση των εγκ/σεων άτοµα µε διάφορους τρόπους, 

όπως π.χ. αυτόµατα µέσω του κεντρικού Η/Υ του ΟΣΤΕΤ του Αναδόχου και (προαιρετικά) 

µέσω SMS είτε e-mail. 

3) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώνει µέσω του συστήµατος της τηλεεπιτήρησης τις 

µετρήσεις κυκλοφορίας, οι οποίες συλλέγονται από τους ρυθµιστές στους επιτηρούµενους 

κόµβους και συγκεκριµένα από θέσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί αντιστοίχως 
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κατάλληλα αισθητήρια ανίχνευσης της κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτών των µετρήσεων 

προβλέπονται να αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση δεδοµένων που διατίθεται γι’ αυτόν 

τον σκοπό στο λογισµικό του συστήµατος, το οποίο θα πρέπει επίσης να παρέχει την 

δυνατότητα ώστε ο χειριστής του να µπορεί να επεξεργάζεται τις συλλεγόµενες µετρήσεις 

κυκλοφορίας και να δηµιουργεί αναφορές και/είτε διαγράµµατα κατάλληλα για την ανάλυση 

της κυκλοφοριακής κατάστασης των κόµβων. Τα δεδοµένα θα παραδίδονται στην ΕΟΑΕ 

κατά τα αναφερόµενα στην παράγρ. 1.2. 

4) Οποιαδήποτε µεταβολή συµβαίνει στην κανονική λειτουργία των ρυθµιστών κυκλοφορίας 

(βλάβη, απώλεια επικοινωνίας κ.τ.λ.) θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται στην αντίστοιχη 

βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισµικό 

για την επεξεργασία και εµφάνιση του αρχείου µε το «ιστορικό» λειτουργίας του συνόλου, 

µέρους είτε ενός εκάστου εκ των ρυθµιστών, όπως και για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών 

σχετικών αναφορών (reports). 

5)Το σύστηµα θα διαθέτει την ικανότητα απεικόνισης των προγραµµάτων σηµατορύθµισης 

των κόµβων, µε τις αντίστοιχες µήτρες αντιµαχοµένων, όπως και των οριζοντιογραφιών τους 

µε τη διάταξη των φωτεινών σηµατοδοτών. Οι επιτηρούµενοι κόµβοι θα εµφανίζονται µε 

γραφικό παραστατικό τρόπο τόσο σε ένα γενικό χάρτη της περιοχής όσο και ανά ιδιαίτερη 

κυκλοφοριακή ζώνη, η οποία θα καθορίζεται κατά την γενική οργάνωση (Configuration) του 

υπόψη αρχείου του χάρτη. Στο ιδιαίτερο σχέδιο (οριζοντιογραφία) αποτύπωσης του κάθε 

κόµβου που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης (κυκλοφ. διαµόρφωση, 

σηµατοδότες, αισθητήρια κυκλοφορίας κ.λ.π.), θα εµφανίζονται σε πραγµατικό χρόνο οι 

τρέχουσες ενδείξεις όλων των σηµατοδοτών (πράσινο – κίτρινο – κόκκινο - παλλόµενο), 

όπως και οι αντίστοιχες τιµές των µετρήσεων των ανιχνευτών οχηµάτων (εάν βεβαίως τούτοι 

προβλέπεται να υπάρχουν), η ταυτότητα του τρέχοντος προγράµµατος και η τρέχουσα 

κατάσταση του ρυθµιστή. 

6) Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ορισµού διαφορετικών δικαιωµάτων 

χρησιµοποιήσεώς του ανά χειριστή (διαφοροποιηµένος κωδικός πρόσβασης), ώστε µόνο τα 

ενδεδειγµένα άτοµα να έχουν πρόσβαση και να µπορούν να εκτελούν τις αντίστοιχες 

διατεταγµένες λειτουργίες. 

Η πρόσβαση στο ΟΣΤΕΤ θα ελέγχεται ως εκ τούτου µε µεθόδους ψηφιακής υπογραφής 

(digital certificate) και στην συνέχεια µε σειρά κλειδαρίθµων (passwords), µέσω των οποίων 

θα είναι δυνατόν ο χειριστής να λαµβάνει γνώση ανάλογα προς το επιτρεπόµενο σ’ αυτόν 

επίπεδο πρόσβασής του, της κατάστασης λειτουργίας των εγκ/σεων και να προβαίνει 

αφενός στην επέµβαση που επιβάλλεται να γίνει κατά περίπτωση για την διαπίστωση είτε 

για την άρση ενδεχόµενων βλαβών ή ανωµαλιών και αφετέρου στην λήψη και αν απαιτηθεί 

την ανάλυση των δεδοµένων από το «ιστορικό» λειτουργίας και βλαβών των ρυθµιστών 

κυκλοφορίας. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα είναι διαθέσιµες στους χειριστές µέσω του 

∆ιαδικτύου (Internet), που αποτελεί βασικό στοιχείο της προδιαγραφόµενης τεχνολογίας της 

ολοκληρωµένης τηλεεπιτήρησης. Η επικοινωνία των ρυθµιστών κυκλοφορίας µε τον 

∆ιακοµιστή (server) του Αναδόχου θα γίνεται επίσης µέσω του ∆ιαδικτύου και θα πρέπει να 

παρέχεται η δυνατότητα επιλογής είτε ενσύρµατης (ADSL) είτε ασύρµατης (GPRS) 

σύνδεσης. 
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Tο προαναφερόµενο ΟΣΤΕΤ θα πρέπει εκτός των άλλων να εξασφαλίζει την ακεραιότητα 

και τη µυστικότητα των δεδοµένων κατά τη διακίνησή τους στο ∆ιαδίκτυο, µέσω ασφαλούς 

ιστοσελίδας σύγχρονων µεθόδων κρυπτογράφησης, ενώ θα πρέπει να απαγορεύει την 

πρόσβαση τρίτων µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στο σύστηµα, εφόσον τούτα δεν θα 

διαθέτουν κατάλληλο κωδικό πρόσβασης. Συµπληρωµατικά προς την χρήση κλειδαρίθµου η 

σύνδεση ενός χρήστη µε το διακοµιστή (server) του Αναδόχου που θα εξασφαλίζει τις 

υπηρεσίες της τηλεεπιτήρησης, θα µπορεί να επιτυγχάνεται µόνο µέσω συγκεκριµένων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι θα διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση (digital 

certificate) για την ταυτοποίησή τους από το σύστηµα. Τέλος, το σύστηµα θα πρέπει να 

καταγράφει τις ενέργειες και τις εντολές που διαβιβάζουν σ’ αυτό οι χειριστές, ώστε να είναι 

δυνατή στο µέλλον η πιστοποίηση της ταυτότητας του εκδώσαντος την οποιαδήποτε σχετική 

υπό έρευνα εντολή.  

 

2.8.3 Επίβλεψη λειτουργίας (monitoring) και τηλεχειρισµός ρυθµιστών κυκλοφορίας 

Το ΟΣΤΕΤ θα πρέπει να παρουσιάζει στην οθόνη του υπολογιστή του χειριστή τους 

αντίστοιχα ελεγχόµενους απ’ αυτό κόµβους υπό την µορφή ενεργών εικονιδίων σε τρία 

ιεραρχικά επίπεδα: 

Α.  Σε γενικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. 

Β.  Σε αριθµό Ζωνών, δηλαδή περιοχών αλληλοεξαρτώµενης κυκλοφοριακής 

συµπεριφοράς, σε κάθε µία από τις οποίες εντάσσεται ορισµένος αριθµός κόµβων είτε 

ακόµη έστω και ένας µοναδικός (µεµονωµένος). 

Γ.  Στην οριζοντιογραφία του κόµβου, του οποίου η εγκ/ση Φ.Σ. τηλεεπιτηρείται. 

 
 

2.8.4 ∆ηµιουργία αρχείων «Ιστορικού» µε την λειτουργία των Ρυθµιστών 

κυκλοφορίας 

Το ΟΣΤΕΤθα πρέπει να είναι ικανό για την δηµιουργία και την τήρηση βάσης δεδοµένων, 

στην οποία θα αποθηκεύονται χρονολογικά οι παρακάτω πληροφορίες: 

α) Οι ενέργειες και οι εντολές προς τους ρυθµιστές που διενεργούνται από τους χειριστές 

του συστήµατος (log file), η ταυτότητα του εξουσιοδοτηµένου χειριστή που τις εξετέλεσε, 

τέλος δε ο χρόνος που έγιναν οι χειρισµοί σε συνδυασµό προς τον αριθµό του ρυθµιστή 

που εκείνες αφορούσαν.  

β) Οι βλάβες που καταγράφηκαν στις εγκ/σεις των κόµβων, που θα αποδίδονται µε 

συνοπτική και όχι κωδικοποιηµένη περιγραφή. 

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει την εκτύπωση των παραπάνω στοιχείων 

υπό µορφή αναφοράς (Log file report). 

 

2.8.5 ∆ηµιουργία αρχείων µετρήσεων κυκλοφορίας 

1) Το ΟΣΤΕΤ θα πρέπει εξάλλου να είναι ικανό να συλλέγει, να ενταµιεύει και να αναλύει τα 

στοιχεία των µετρήσεων κυκλοφορίας που καταγράφουν οι ρυθµιστές κυκλοφορίας που 

είναι ενταγµένοι σ’ αυτό. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει οπωσδήποτε να υφίσταται, υπό την 
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προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες οι ρυθµιστές είναι εγκατεστηµένοι θα είναι 

εξοπλισµένες µε τα κατάλληλα αισθητήρια µέτρησης της κυκλοφορίας. 

2) Το σύστηµα θα πρέπει ως εκ τούτου να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ανά ορισµένο 

ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, που θα µπορεί να προγραµµατίζεται, τα κατωτέρω 

κυκλοφοριακά µεγέθη: 

α) τον κυκλοφοριακό φόρτο  

β) το ποσοστό κατάληψης 

γ) την µέση ταχύτητα (µε την βοήθεια κατάλληλου αισθητηρίου, όπως π.χ. διπλού 

επαγωγικού βρόχου, µικροκυµατικού ανιχνευτή ψηφιακού τύπου κ.λ.π.)  

δ) την σύνθεση της κυκλοφορίας, µε τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγρ. (γ).  

3) Η πραγµατοποίηση των µετρήσεων αυτών θα προϋποθέτει τον προηγούµενο κατάλληλο 

προγραµµατισµό των ρυθµιστών κυκλοφορίας αντιστοίχως, ενώ οι µετρήσεις θα 

µεταφέρονται από αυτούς στο σύστηµα, προς αποθήκευση, στην αντίστοιχη 

προβλεπόµενη βάση δεδοµένων. 

Το λογισµικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλα φίλτρα για την ανάλυση και την 

προβολή των στοιχείων των καταµετρήσεων σε διαγράµµατα.  

4) Όλες οι γραφικές παραστάσεις θα µπορούν εκτός από του να απεικονίζονται, να 

εκτυπώνονται, τα δε δεδοµένα τους θα πρέπει να µπορούν να µεταγλωτίζονται και να 

εξάγονται προς περαιτέρω επεξεργασία σε αντίστοιχα γνωστά προγράµµατα (π.χ. excel) 

Τέλος το σύστηµα θα έχει την ικανότητα του προγραµµατισµού του, µε σκοπό την 

αυτόµατη δηµιουργία και την περιοδική αποθήκευση προς εξαγωγή των παραπάνω 

στοιχείων σε γνωστά προγράµµατα π.χ (excel).  

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ-

ΒΛΑΒΩΝ 

 

Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης 

Κατά τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης (ΦΣ), το Προσωπικό 

Συντήρησης του Αναδόχου υποχρεούται να ελέγχει την ορθή λειτουργία, να εκτελεί τους 

απαραίτητους χειρισµούς, ρυθµίσεις και δοκιµές µε φυσική παρουσία επί τόπου του έργου 

και µέσω των συστηµάτων τηλε-επιτήρησης των εγκαταστάσεων (όπου υπάρχουν), 

σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων θα 

καταγράφονται από το Προσωπικό Συντήρησης σε ειδική έντυπη ή/και ηλεκτρονική φόρµα 

επιθεώρησης καλούµενη «∆ελτίο Αναφοράς Επιθεώρησης» ΦΣ. Υπόδειγµα δελτίου 

αναφοράς επιθεώρησης δίνεται στη συνέχεια. 

 

Για κάθε διαπιστωθείσα κατά τις επιθεωρήσεις φθορά/ βλάβη, θα συντάσσεται από τον 

Ανάδοχο και σχετικό «∆ελτίο Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης» ΦΣ, µε τις απαραίτητες 

τεχνικές λεπτοµέρειες, υπόδειγµα του οποίου δίνεται επίσης ακολούθως.  
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Για βλάβες που διαπιστώνονται µέσω του συστήµατος τηλε-επιτήρησης και δεν είναι 

παραµένουσες ή/και δεν απαιτούν επιτόπου µετάβαση επειδή είναι εφικτή η αποκατάσταση 

τους µέσω του συστήµατος τηλε-επιτήρησης (π.χ. reset συσκευής και επαναλειτουργία), δεν 

απαιτείται η σύνταξη δελτίου αναφορά φθοράς-βλάβης, παρά µόνο η καταγραφή τους στο 

δελτίο αναφοράς επιθεώρησης (στα πεδία του δελτίου “Λεπτοµέρειες Βλάβης” και “Λοιπές 

Παρατηρήσεις”). 

 

Συσχετιζόµενο Τεύχος 

Οι «Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, Τεύχος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση, Υπουργική 

Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆3β/156/10-Ω/30-06-2003». 

 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 193 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 

Ονοµ/µο: ........................................ 

 

.......................................................... 

 

Ηµερ/νία: ……………….…. 

 

 

Ώρα έναρξης: ….......... 

 

Ώρα λήξης: ….............. 

Είδος Επιθεώρησης:  �  Μέσω modem           �  Εβδοµαδιαία           �  Μηνιαία 

 

Θέση Εγκατάστασης: 

 

 

 

Η εγκατάσταση λειτουργεί οµαλά ; 

 

� ΝΑΙ            � OΧΙ 

 

Υπάρχει τµήµα της εγκατάστασης εκτός λειτουργίας ; 
Αν ΝΑΙ διευκρινίστε: 
 

 

� ΝΑΙ            � OΧΙ 

 

Υπάρχουν λαµπτήρες σηµατοδότη εκτός λειτουργίας ; 

(µόνο για εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης) 

 

� ΝΑΙ            � OΧΙ 

 

Το σύστηµα τηλε-επιτήρησης λειτουργεί οµαλά ; 

(µόνο για εγκαταστάσεις µε σύστηµα τηλεεπιτήρησης) 

 

� ΝΑΙ            � OΧΙ 

 

Η εγκατάσταση συλλέγει τα προβλεπόµενα δεδοµένα ; 

 

� ΝΑΙ            � OΧΙ 

Λεπτοµέρειες για κάθε Βλάβη που διαπιστώθηκε 

(παραθέστε τον Α/Α του αντίστοιχου Φύλλου Αναφοράς Βλάβης): 
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Λοιπές Παρατηρήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ανάδοχος Συντήρησης: 
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∆ΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ-ΒΛΑΒΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Ονοµατεπώνυµο 
 

 

Ηµεροµηνία  Ώρα Καταγραφής  

Τρόπος ∆ιαπίστωσης 

Βλάβης 

 

 

Κατηγορία 

Φθοράς (�) 

 
1  2  

 

ΘΕΣΗ ΦΘΟΡΑΣ / ΒΛΑΒΗΣ 

Τοµέας/Τµήµα 

Συντήρησης 
Α2 /_________/_________ 

Χιλιοµ. 

Θέση 
_____________ 

 

 Εγκάρσια Θέση: 

  

1. ∆εξί Πρανές 
2. ∆εξί Έρεισµα 
3. ΛΕΑ 
4. Λωρίδα 1 

5. Λωρίδα 2 
6. ∆ιαχωριστική Νησίδα 
7. Αριστ. Έρεισµα 
8. Αριστ. Πρανές 
9. Αλλού 

 

 

 Περιγραφή Θέσης 

 

 

ΦΘΟΡΑ / ΒΛΑΒΗ 

 

 

 

Περιγραφή 

Φθοράς/Βλάβης 

 

Σχόλια  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ανάδοχος Συντήρησης: 
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∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Αναφορών Επιθεωρήσεων και Βλαβών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της λειτουργικής διαδικασίας Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 και 

των εκεί προβλεπόµενων συγκεντρωτικών πινάκων αναφορών επιθεωρήσεων και φθορών-

βλαβών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ Ο∆ΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1    Γενικά 

 

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) έχει δηµιουργήσει το µητρώο οδού RMMS, που περιέχει 
δεδοµένα θέσης και χαρακτηριστικών των στοιχείων – εξοπλισµού του αυτοκινητοδρόµου 
της ΕΟ (Α2), σε µήκος 535 χλµ. κύριου άξονα (ανά κατεύθυνση) καθώς και σε περίπου 240 
χλµ. κλάδων ανισόπεδων κόµβων (Α/Κ). Τα στοιχεία του µητρώου οδού τηρούνται στη βάση 
δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης συντήρησης οδού (RMMS) καθώς 
και σε αρχεία βίντεο και χρησιµοποιούνται για τις καθηµερινές ανάγκες της συντήρησης. 

Σκοπός των υπόψη εργασιών είναι η δηµιουργία του µητρώου οδού RMMS για τα τµήµατα 
της παραγράφου 1.2, στα τµήµατα α) Ηγουµενίτσα – Παναγιά (αρµοδιότητας ΠΥ Ιωαννίνων) 
και β) Παναγιά – Κλειδί (αρµοδιότητας ΠΥ Γρεβενών) της Εγνατίας Οδού (Α2) καθώς και η 
δηµιουργία αντίστοιχου µητρώου οδού RMMS στον κάθετο άξονα Α29, Σιάτιστα – 
Κοροµηλιά – Κρυσταλλοπηγή (αρµοδιότητας ΠΥ Γρεβενών) 

 

1.2 Περιγραφή των τµηµάτων στα οποία θα γίνει καταγραφή και βιντεοσκόπηση 
των στοιχείων του Μητρώου Οδού RMMS 

 

Α. Αρτηρία και Κλάδοι Α/Κ Εγνατίας Οδού (Α2)   

-   Aρµοδιότητα ΠΥ Ιωαννίνων 

 

Η καταγραφή και βιντεοσκόπηση των στοιχείων/εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στα 
παρακάτω οδικά τµήµατα της αρτηρίας (ανά κατεύθυνση, από Α/Κ σε Α/Κ) και των κλάδων 
των Α/Κ της Εγνατίας Οδού (Α2), που βρίσκονται σε κυκλοφορία: 

 

1. Α/Κ 3 Σελλών/Τύρια – Α/Κ 4 ∆ωδώνης: ~ 11*2 χλµ. 

2. Α/Κ 5Α Παµβώτιδας – Α/Κ 6Α Περιστερίου: ~ 27*2 χλµ. 

3. Α/Κ 7 Μετσόβου – Α/Κ 7Β Παναγιάς: ~ 13*2 χλµ. 

 

Τα τµήµατα του άξονα είναι διπλού καταστρώµατος, µε ΛΕΑ και διαχωριστική νησίδα, και το 
συνολικό µήκος είναι περίπου 102 χλµ. (51 χλµ. ανά κατεύθυνση).  

Η καταγραφή αφορά και τα στοιχεία των κλάδων των Α/Κ µεταξύ των ανωτέρω τµηµάτων 
του άξονα: 
 
1. 06 (Αράχθου)  
2. 07Α (Ανηλίου)  
3. 07Β (Παναγιάς)  
 
καθώς και τους ακόλουθους κλάδους Α/Κ: 
 
1. Α/Κ 03, κλάδος 05 (έξοδος προς Ζ. Πηγή) 
2. A/K 05A, κλάδος 03  
 
Συνολικό µήκος όλων των κλάδων, περίπου 7 χλµ. 
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Επίσης, στις ακόλουθες περιοχές θα πραγµατοποιηθεί λήψη βίντεο, συνένωση (µοντάζ) 
αυτών µε τα υπάρχοντα (παλιά) αρχεία βίντεο στην εκάστοτε περιοχή (παρακείµενων 
τµηµάτων), διόρθωση του υπάρχοντος (παλιού) µητρώου (αρχείο . inv) και διασύνδεση του 
βίντεο µε αυτό, προκειµένου να υπάρχει ολοκληρωµένο αρχείο (βίντεο και µητρώο) από Α/Κ 
σε Α/Κ (συνολικό µήκος, περίπου 2,6 χλµ.).  
 
1. Α/Κ 01Α Βασιλικού, Α2-ΚΛ01Α-02, αρχή για περίπου 100µ, ΧΘ ενιαίας: ~ Κ10,5 
2. Α2-0203-01, στη ΧΘ ~ 26+000 και αντίστροφα Α2-0302-01, στη ΧΘ ~ 1+500, περιοχή 

(πριν και µετά) διοδίων Τύρια (600+600µ*2 = 2,4 χλµ.),  ΧΘ ενιαίας: ~ 45,5 
3. Α/Κ 03, κλάδος 05 (έξοδος προς Ζ. Πηγή), επί του άξονα Α2-0403-01, στη ΧΘ ~ 6+600, 

για 500µ, ΧΘ ενιαίας: ~ Η 53,1 
 
Σύνολο καταγραφής, βιντεοσκόπησης και συνένωσης (µοντάζ) αρχείων βίντεο, άξονα και 
κλάδων Α/Κ της Εγνατίας Οδού (Α2): 102+7+3= 112 χλµ. 
 
 
- Αρµοδιότητα ΠΥ Γρεβενών 
 

Η καταγραφή και βιντεοσκόπηση των στοιχείων/εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στα 
παρακάτω οδικά τµήµατα της αρτηρίας (ανά κατεύθυνση, από Α/Κ σε Α/Κ) και των κλάδων 
των Α/Κ της Εγνατίας Οδού, που βρίσκονται σε κυκλοφορία: 

 

1. Α/Κ 7Β Παναγιάς – Α/Κ 8Α Βενέτικου: ~ 29*2 χλµ. 

2. Α2-1314-01, στις ΧΘ 0+000 έως 0+400 (και αντίστροφα Α2-1413-01, τελευταία 400µ) και 
ΧΘ ~ 18+900 έως ~ 22+100 (σήραγγες Σ1 και Σ2, κατεύθυνση προς Ανατολικά): ~ 4 χλµ. 

 

Τα τµήµατα του άξονα είναι διπλού καταστρώµατος, µε ΛΕΑ και διαχωριστική νησίδα, και το 
συνολικό µήκος είναι περίπου 62 χλµ. (29 χλµ. ανά κατεύθυνση + 4 χλµ).  

 

Η καταγραφή αφορά και τα στοιχεία των κλάδων του Α/Κ 09Α (Ταξιάρχη) καθώς και τους 
κλάδους 09 και 10 του Α/Κ 12 (Κοζάνης). 

 

Συνολικό µήκος όλων των κλάδων, περίπου 7 χλµ. 

 

Επίσης, στις ακόλουθες περιοχές θα πραγµατοποιηθεί λήψη βίντεο, συνένωση (µοντάζ) 
αυτών µε τα υπάρχοντα (παλιά) αρχεία βίντεο στην εκάστοτε περιοχή (παρακείµενων 
τµηµάτων), διόρθωση του υπάρχοντος (παλιού) µητρώου (αρχείο . inv) και διασύνδεση του 
βίντεο µε αυτό, προκειµένου να υπάρχει ολοκληρωµένο αρχείο (βίντεο και µητρώο) από Α/Κ 
σε Α/Κ (συνολικό µήκος, περίπου 13 χλµ.).  

 

1. Α/Κ 09 Αν. Γρεβενών, επί του άξονα, αρχή (0 – 400) του Α2-0909Α-01 & 400µ πριν το 
τέλος του Α2-09Α09-01 (400µ*2 = 0,8 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 162,1 

2. Α2-0909Α-01, στη ΧΘ ~ 7+750 και αντίστροφα Α2-09Α09-01, στη ΧΘ ~1+700, θέση ΧΣΑ 
Ταξιάρχη (500µ*2=1 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 170 

3. Α/Κ 09Α Ταξιάρχη, επί του άξονα, πριν και µετά τον Α/Κ ανά κατεύθυνση (500µ+500µ*2 
= 2 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 171,7 

4. Α/Κ 09B ∆υτ. Σιάτιστας, επί του άξονα, πριν και µετά τον Α/Κ ανά κατεύθυνση  
(750µ+750µ*2 = 3 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 178,3 

5. Α2-1211-01, στη ΧΘ ~5+850, θέση ΧΣΑ Καλαµιάς (1000µ), ΧΘ ενιαίας: ~ Η 199 
6. Α2-1314-01, στη ΧΘ ~ 0+000 έως 1+300 και αντίστροφα, Α2-1413-01, στη ΧΘ ~ 24+700 

έως τέλος (26+000), περιοχή Α/Κ 13 έως διόδια Πολυµύλου, επί του άξονα (1300µ*2 = 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 200 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

2,6 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 227 – 228,3 
7. Α2-1314-01, στη ΧΘ ~ 19+000 έως ~ 22+000, σήραγγες Σ1 και Σ2, ΧΘ ενιαίας: ~ 246 - 249 
8. Α2-1617-01, στη ΧΘ~ 7+300 και αντίστροφα, Α2-1716-01, στη ΧΘ ~ 5+100, θέση ΣΕΑ 

Πλατάνου, επί του άξονα (1250µ*2 = 2,5 χλµ), ΧΘ ενιαίας: ~ 283,5 

 

Σύνολο καταγραφής, βιντεοσκόπησης και συνένωσης (µοντάζ) αρχείων βίντεο, άξονα και 
κλάδων Α/Κ της Εγνατίας Οδού: 62+7+13= 82 χλµ. 

 

Σηµείωση: το τµήµα Α2-0910-01 έχει “σπάσει” στα: 1) Α2-0909Α-01, 2) Α2-09Α09Β-01 και 3) 
Α2-09Β10-01 – και αντίστροφα. Ο Α/Κ 09Α ∆υτ. Σιάτιστας, έχει αλλάξει αρίθµηση, και είναι ο 
09Β. 

 

Β. Αρτηρία και Κλάδοι Α/Κ Κάθετου Άξονα Α29  

 

- Αρµοδιότητα ΠΥ Γρεβενών 

 

Η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων/εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί (αρχικά) στο 
παρακάτω οδικό τµήµα αυτοκινητοδρόµου (ανά κατεύθυνση, από Α/Κ σε Α/Κ) και των 
κλάδων των Α/Κ του κάθετου άξονα Α29 που βρίσκονται σε κυκλοφορία: 

 

Α/Κ 09Β ∆υτ. Σιάτιστας – Ι/Κ 06 Κοροµηλιάς: ~ 50,5*2 χλµ 

 

Τα τµήµατα του άξονα είναι διπλού καταστρώµατος, µε ΛΕΑ και διαχωριστική νησίδα, και το 
συνολικό µήκος είναι περίπου 101 χλµ. (50,5 χλµ. ανά κατεύθυνση).  

 

Η καταγραφή αφορά και τα στοιχεία των κλάδων των Α/Κ µεταξύ των ανωτέρω τµηµάτων 
του άξονα: 

 

1. Α/Κ 01 Μικρόκαστρου 

2. Α/Κ 02 Αλιάκµονα 

3. Α/Κ 03 Βογατσικού 

4. Α/Κ 04 Αργ. Ορεστικού 

5. Α/Κ 05 Μανιακών 

 

Συνολικό µήκος όλων των κλάδων, περίπου 17 χλµ. 

 

Σύνολο (αρχικά) καταγραφής και βιντεοσκόπησης, άξονα και κλάδων Α/Κ του κάθετου 
άξονα Α29: 101 + 17 = 118 χλµ. 

 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος Κοροµηλιά – Κρυσταλλοπηγή και των 
ενδιάµεσων Α/Κ, συνολικού µήκος περίπου 50 χλµ. θα πραγµατοποιηθούν οι σχετικές 
εργασίες δηµιουργίας µητρώου οδού RMMS, προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή για 
όλο το µήκος του κάθετου άξονα Α29. 

 

Σύνολο (τελικό) καταγραφής και βιντεοσκόπησης, άξονα και κλάδων Α/Κ του κάθετου άξονα 
Α29: 118 + 50 = 168 χλµ. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2.1 Γενικά 

 

Η διαχείριση του µητρώου οδού πραγµατοποιείται µε το RMMS “Atlas Highways” της 
εταιρίας “Bentley”, ενώ η παρουσίαση των βίντεο της οδού και η διασύνδεση αυτών µε το 
µητρώο οδού, µε χρήση του λογισµικού παρουσίασης/προβολής (µε δυνατότητες 
προσδιορισµού ΧΘ και διαστάσεων) βίντεο “RoadShow v2.96”, της εταιρίας “Impulse 
Geophysics Ltd”. Κατά συνέπεια, τα δεδοµένα που θα εισαχθούν στις ανωτέρω δύο 
εφαρµογές-λογισµικά θα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µε τη δοµή (format) αυτών. 

 

Η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων-εξοπλισµού (items) του µητρώου θα 
πραγµατοποιηθεί ανά τµήµα (section), κυρίως µε χρήση ψηφιακής κάµερας και 
συµπληρωµατικά (για τα µη εµφανή στην κάµερα στοιχεία π.χ. οχετοί, φρεάτια, περίφραξη 
κ.λπ.) πεζή, µε χρήση οδοµέτρων και ηλεκτρονικών Συσκευών Συλλογής ∆εδοµένων (DCD).  

 

Η δηµιουργία του µητρώου οδού RMMS θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Τ-ΛΕΣ της ΕΟΑΕ για το Γραµµικό Σύστηµα Αναφοράς (ΓΣΑ), το Μητρώο 
Οδού RMMS (ΜO RMMS) και τους Κανόνες Καταγραφής. 

 

Ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί λεπτοµερώς από την ΕΟΑΕ για τα στοιχεία-δοµή του µητρώου 
που θα συλλέξει/καταγράψει, προκειµένου να προσαρµόσει και διαµορφώσει αναλόγως το 
λογισµικό των DCD καθώς και το λογισµικό επεξεργασίας των βίντεο. Επίσης, θα 
ενηµερωθεί για το ΓΣΑ και τους Κανόνες Καταγραφής. Τα στοιχεία-δοµή του ΓΣΑ, του ΜO 
RMMS, οι Κανόνες Καταγραφής, τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν καθώς και οτιδήποτε 
σχετίζεται µε το λογισµικό RMMS και το λογισµικό παρουσίασης/προβολής των βίντεο, 
ανήκουν στην ΕΟΑΕ, θεωρούνται εµπιστευτικά και απαγορεύεται να δηµοσιοποιηθούν ή να 
χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΟΑΕ.   

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλεια του προσωπικού στο πεδίο 
εργασιών (γιλέκα, κώνοι, οχήµατα ασφαλείας κ.λπ.) καθώς και σε συνεννόηση µε τις κατά 
τόπους περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ, για τυχόν ανάγκη διαχείρισης κυκλοφορίας, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και οδηγίες. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του 
δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε ο 
µόνος υπεύθυνος και φέρει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για 
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σε αυτόν 
προσωπικό.  

 

Η οµάδα καταγραφής θα αποτελείται από τον επιβλέπων µηχανικό και έναν (1) εργοδηγό. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον της οµάδας καταγραφής να διαθέτει και οδηγό για το όχηµα 
ασφαλείας και βιντεοσκόπησης καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών.  

 

, 

2.2     Μέθοδος βιντεοσκόπησης 

 

Η βιντεοσκόπηση θα πραγµατοποιηθεί µε όχηµα εξοπλισµένο µε δύο ψηφιακές κάµερες ή 
εναλλακτικά µε µία ευρυγώνιου φακού, κινούµενο κατά τη διεύθυνση της κυκλοφορίας, στη 
δεξιά πλευρά (ΛΕΑ) του οδοστρώµατος, µε µέση ταχύτητα 50-60 χλµ./ώρα. Η λήψη πρέπει 
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να εκτείνεται σε όλο το πλάτος της οδού (π.χ. από δεξί πρανές µέχρι κεντρική νησίδα). Η 
καταγραφή των ΧΘ θα γίνεται µε κατάλληλο οδόµετρο ακριβείας, το οποίο έχει 
προηγουµένως βαθµονοµηθεί και συνδεθεί µε το λογισµικό επεξεργασίας της 
βιντεοσκόπησης. Οι εικόνες της βιντεοσκόπησης θα είναι υψηλής ανάλυσης. Σε όλη τη 
διάρκεια της βιντεοσκόπησης των τµηµάτων θα είναι παρόν στο όχηµα ο επιβλέπων 
µηχανικός. 

 

Η βιντεοσκόπηση θα πραγµατοποιεί ανά τµήµα (section) της Εγνατίας Οδού σύµφωνα µε το 
ΓΣΑ. Η καταγραφή για κάθε τµήµα (κύριου άξονα και κλάδων Α/Κ) θα αρχίζει από τη ΧΘ: 
0+000 (αρχή τµήµατος), όπως αυτή ορίζεται από το Χ∆Σ επί της οδού και θα τερµατίζει στο 
τέλος του τµήµατος, το οποίο επισηµαίνεται επίσης µε σχετικό Χ∆Σ (Χ∆Σ επόµενου 
τµήµατος για τον κύριο άξονα ή Χ∆Σ τέλους κλάδου). Για κάθε τµήµα της οδού θα 
δηµιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο βίντεο.  

 

Σηµειώνεται ότι η καταγραφή των στοιχείων της οδού µέσω βιντεοσκόπησης δεν καλύπτει 
το σύνολο αυτών καθώς ορισµένα δεν είναι ορατά. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα στοιχεία δεν 
µπορούν να καταγραφούν στην κάµερα και θα συλλεχθούν/καταγραφούν πεζή: 

 

1. Φρεάτια   
2. Βαθµιδωτά Ρείθρα  
3. Τάφροι   
4. Στραγγιστήρια υπό Γωνία στην Οδό  
5. Οχετοί    
6. Έξοδοι Αγωγών Αποχέτευσης  
7. Επιχώµατα   
8. Περίφραξη   
9. Κάτω ∆ιαβάσεις   
10. Τοίχοι Αντιστήριξης  

 

Σε περίπτωση που και άλλα στοιχεία της οδού δεν είναι εµφανή στην κάµερα θα 
καταγραφούν και αυτά πεζή. 

 

Κάθε είδους επεξεργασία θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο, προκειµένου να εξαχθούν 
τα δεδοµένα στην κατάλληλη µορφή (exor’s inventory loader format) για την εισαγωγή τους 
στο RMMS και συγχρόνως τα βίντεο να µπορούν να εφαρµοστούν στο λογισµικό 
παρουσίασης/προβολής “RoadShow v2.96”. 

 

2.2.1   Χαρακτηριστικά λογισµικού παρουσίασης  

 

Ενδεικτικά, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισµικού παρουσίασης 
/προβολής “RoadShow v2.96” των βίντεο: 

 

• Επιλογή παρουσίασης όψης - πλευράς (αριστερής – δεξιάς) της οδού. 

• ∆υνατότητα αυξοµείωσης της ταχύτητας ροής του βίντεο. 

• Εµφάνιση της ΧΘ κάθε καρέ (frame) κατά τη συνεχή ροή βίντεο. 

• ∆υνατότητα µέτρησης της ΧΘ σε stop καρέ. 

• ∆υνατότητα επιλογής καρέ, stop καρέ καθώς και µετακίνησης καρέ-καρέ. 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης (save) καρέ. 

• ∆υνατότητα εστίασης (zoom). 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 203 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

• Εργαλείο µέτρησης διαστάσεων της οδού και των στοιχείων αυτής (π.χ. πλάτος οδού, 
ύψος πινακίδας σήµανσης, κ.λπ.) µε ακρίβεια ± 10cm. 

• ∆υνατότητα παράλληλης παρουσίασης σε “παράθυρο” (window), χάρτη των τµηµάτων 
που εµφανίζονται στα βίντεο και επισήµανσης της εκάστοτε θέσης (π.χ. µε κουκκίδα). 

• “Παράθυρο” (window) παρουσίασης της διασύνδεσης του βίντεο κάθε τµήµατος µε το 
αντίστοιχο µητρώο οδού RMMS. 

 

Τα αρχεία βίντεο που θα καταγραφούν πρέπει να µπορούν να εφαρµοστούν στα ανωτέρω 
βασικά χαρακτηριστικά του λογισµικού “RoadShow v2.96”. 

 

2.3 Μέθοδος συλλογής/καταγραφής πεζή 

 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. 2.2), τα στοιχεία της οδού που δεν µπορούν να καταγραφούν 
µέσω βιντεοσκόπησης, θα συλλεχθούν πεζή µε χρήση οδοµέτρων και DCD του Αναδόχου. 
Το λογισµικό των DCD θα είναι απόλυτα συµβατό µε το RMMS (exor highways – exor’s 
inventory loader format) της ΕΟΑΕ. Ανάγκη χρήσης τυχόν άλλου εξοπλισµού π.χ. 
µετροταινίες, κλισιόµετρα κ.λπ., όπως και το GPS χειρός αποτελεί υποχρέωση του 
Αναδόχου. Ο εξοπλισµός πρέπει να ελεγχθεί και να βαθµονοµηθεί (calibration) από αρµόδιο 
τεχνικό του Αναδόχου πριν την έναρξη των εργασιών πεδίου. Ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί 
για την επιθυµητή ακρίβεια µέτρησης κάθε στοιχείου της οδού βάσει του ΜO RMMS. 

 

Η οµάδα καταγραφής ((επιβλέπων µηχανικός και εργοδηγός/οι) + οδηγός οχήµατος 
ασφαλείας) θα πραγµατοποιεί τις µετρήσεις ως επί το πλείστον από τη ΛΕΑ. Σε όλη τη 
διάρκεια των εργασιών καταγραφής πεζή, το όχηµα ασφαλείας (τύπου ηµιφορτηγού, µε 
κατάλληλο εξοπλισµό: φάρο, βέλος κ.λπ.) θα ακολουθεί τους καταγραφείς σε απόσταση 
ασφαλείας. Σε περίπτωση µη διάθεσης οχήµατος ασφαλείας δε θα πραγµατοποιείται η 
καταγραφή. Όπου είναι αναγκαίο οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται µέσα από τη 
διαχωριστική νησίδα, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Για την καταγραφή 
εντός σηράγγων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνεται η εκάστοτε περιφερειακή 
Υπηρεσία και να είναι παρόν το όχηµα Τεχνικής Αστυνόµευσης/ΟΑΕ της περιοχής.  

 

Κάθε στοιχείο του µητρώου θα αναγνωρίζεται και θα καταγράφεται στην ακριβή θέση του 
(ΧΘ Αρχής – Τέλους και ΕΘ) µε όλες τις περιγραφικές πληροφορίες. Ο Προµηθευτής θα 
χρησιµοποιεί ως αναφορά τους Χ∆Σ που είναι τοποθετηµένοι στα τµήµατα προς καταγραφή 
και υλοποιούν στο πεδίο το ΓΣΑ. Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν Χ∆Σ σε κάποια 
τµήµατα, ο Ανάδοχος θα σηµειώνει επί του οδοστρώµατος την αρχή (ΧΘ: 0+000) κάθε 
τµήµατος (κύριου άξονα και κλάδων Α/Κ) καθώς και ενδιάµεσα σηµεία ανά 500m επί του 
κύριου άξονα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί στην καταγραφή στοιχείων που 
εκτείνονται σε όλο το πλάτος του αυτοκινητοδρόµου και καταγράφονται (βλ. Κανόνες 
Καταγραφής) µόνο στην κύρια κατεύθυνση (βάσει ΓΣΑ από ∆ύση προς Ανατολή για τον Α2 
και από Νότια προς Βόρεια για τον Α29). 

 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα καταγράψει µε χρήση GPS (χειρός ή προσαρµοσµένο στο λογισµικό 
βιντεοσκόπησης) τις γεωγραφικές συντεταγµένες (φ, λ - µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και τα 
αντίστοιχα x, y, z στο ΕΓΣΑ 87, των σηµείων αρχής και τέλους των παρακάτω γραµµικών 
στοιχείων καθώς και των σηµείων αρχής (=τέλους) των σηµειακών στοιχείων του 
αυτοκινητοδρόµου: 

 

α. Πινάκων ∆ιανοµής Οδοφωτισµού – σηµειακό 

β. Γεφυρών – γραµµικό 

γ. Σηράγγων – γραµµικό 
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δ. Άνω διαβάσεων – σηµειακό (µόνο στην κύρια, κατά ΓΣΑ, κατεύθυνση) 

ε. Κάτω διαβάσεων – σηµειακό (µόνο στην κύρια, κατά ΓΣΑ, κατεύθυνση) 

στ. Οχετών – σηµειακό (µόνο στην κύρια, κατά ΓΣΑ, κατεύθυνση) 

 

2.3.1 ∆ιαχείριση, επεξεργασία και έλεγχος δεδοµένων 

 

Τα δεδοµένα των στοιχείων που θα παραδοθούν στην ΕΟΑΕ, θα είναι σε ASCII format 
(exor’s inventory loader format ) και στην Ελληνική γλώσσα, ενώ και τα “µεταδεδοµένα” 
(metadata) που θα εισάγονται στα DCD κατά τη διάρκεια της καταγραφής θα είναι επίσης 
στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε είδους επεξεργασία των δεδοµένων θα πραγµατοποιηθεί από 
τον Ανάδοχο. 

 

Βάσει των ανωτέρω αρχείων ascii (“.inv” των καταγραφικών/DCDs) η ΕΟΑΕ θα προβεί σε 
δειγµατοληπτικό έλεγχο της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της εγκυρότητας των µετρήσεων 
του Αναδόχου. Τα δεδοµένα για κάθε τµήµα πρέπει να καταγραφούν µε ακρίβεια (θέσης και 
χαρακτηριστικών) σε ποσοστό τουλάχιστον 95% για κάθε τµήµα. Σε περίπτωση σφάλµατος 
µεγαλύτερου του αποδεκτού (> 5%), ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει τις εργασίες 
καταγραφής για όλο το τµήµα. 

 

Ο Ανάδοχος, µε το πέρας των εργασιών πεδίου και τον έλεγχο της ακρίβειας των 
δεδοµένων, θα εισάγει (π.χ. ο επιβλέπων µηχανικός) τα δεδοµένα στο RMMS (αντίγραφο 
των δεδοµένων θα υπάρχει και σε CD για λόγους ασφαλείας). Τα δεδοµένα θα 
αποθηκευτούν και θα παραδοθούν για κάθε τµήµα ξεχωριστά. Η ΕΟΑΕ θα επιβεβαιώσει την 
ορθή εισαγωγή των δεδοµένων στη βάση δεδοµένων του RMMS. Σε περίπτωση 
προβληµάτων κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, που οφείλονται σε µη σωστή χρήση του 
λογισµικού κατά τη διάρκεια της καταγραφής των δεδοµένων ή/και για οποιοδήποτε άλλη 
αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως επιλύσει τα προβλήµατα. 

 

Με το πέρας των βιντεοσκοπήσεων, παράλληλα µε την εισαγωγή των δεδοµένων στο 
RMMS, ο Ανάδοχος θα εισάγει και τα αρχεία βίντεο, τόσο στον κεντρικό υπολογιστή 
(Θέρµη), όσο και στην περιφερειακή Υπηρεσία Ιωαννίνων ή Γρεβενών της ΕΟΑΕ. 

 

2.4 ∆ιασύνδεση του βίντεο µε το µητρώο οδού RMMS 

 

Ο Ανάδοχος θα διασυνδέσει τα στοιχεία που εµφανίζονται στο βίντεο κάθε οδικού τµήµατος 
της παραγράφου 1.2, µε τα αντίστοιχα στοιχεία του µητρώου οδού (exor RMMS inventory) 
του ιδίου τµήµατος. Η διασύνδεση αφορά περίπου το 75% των στοιχείων του µητρώου, 
καθώς ορισµένα στοιχεία (π.χ. φρεάτια, περίφραξη, κάτω διαβάσεις, οχετοί, κ.λπ.) δεν 
καταγράφονται (ολικώς ή µερικώς) στο βίντεο. Κάθε στοιχείο που εµφανίζεται στο βίντεο θα 
συσχετισθεί µε το αντίστοιχο στοιχείο του µητρώου οδού, βάσει των ΧΘ.   

 

Στο σχετικό “παράθυρο” (window) του λογισµικού παρουσίασης, σε κάθε καρέ κάθε 
τµήµατος θα µπορεί να επιλεγεί κάποιο από τα στοιχεία του µητρώου και βάσει της ΧΘ θα 
διασυνδέεται µε το αντίστοιχο στοιχείο του µητρώου και θα παρουσιάζονται οι 
καταγεγραµµένες πληροφορίες (ΧΘ, ΕΘ, περιγραφικές πληροφορίες). 

 

Επίσης, θα επικαιροποιηθούν όλοι οι χάρτες που παρουσιάζονται στην εφαρµογή 
“RoadShow v2.96” για τους Α/Κ καθώς και τον άξονα, στους οποίους έχουν αλλάξει τα 
στοιχεία τους (π.χ. νέα αρίθµηση, προσθήκη νέου Α/Κ).  
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Τέλος θα πραγµατοποιηθεί διόρθωση στα ονόµατα των αρχείων βίντεο στα οποία έχει 

αλλάξει η αρίθµηση των Α/Κ και δηµιουργία νέων αρχείων που θα ανταποκρίνονται στα 

υπάρχοντα τµήµατα π.χ. το τµήµα Α2-0910-01 έχει “σπάσει” στα: 1) Α2-0909Α-01, 2) Α2-

09Α09Β-01 και 3) Α2-09Β10-01. Ο Α/Κ 09Α ∆υτ. Σιάτιστας, έχει αλλάξει αρίθµηση και είναι ο 

09Β. 

 

Η ΕΟΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία και δεδοµένα του µητρώου που 
απαιτούνται για τη διασύνδεση. 

 

 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα παρακάτω: 

  

1. Τα αρχεία βίντεο (σε CD) για κάθε οδικό τµήµα της παραγράφου 1.2, επεξεργασµένα 
κατάλληλα ώστε να εφαρµόζονται στο λογισµικό παρουσίασης RoadShow v2.96. Τα 
αρχεία θα εισαχθούν σε κεντρικό υπολογιστή (server) της ΕΟΑΕ από τον Ανάδοχο 
καθώς και στις περιφερειακές Υπηρεσίες (για τα τµήµατα αρµοδιότητας αυτών). 

 

2. Τα ascii αρχεία (σε CD) που θα εξαχθούν από την επεξεργασία των βίντεο κάθε 
τµήµατος καθώς και από την καταγραφή πεζή και θα εισαχθούν στο RMMS (exor’s 
inventory loader format). Τα υπόψη αρχεία περιέχουν τις πληροφορίες θέσης (ΧΘ και 
ΕΘ ανά τµήµα) καθώς και τις περιγραφικές πληροφορίες, στην Ελληνική γλώσσα, για τα 
στοιχεία της οδού των τµηµάτων της παραγράφου 1.2  (βάσει του ΓΣΑ, του ΜO RMMS 
και των Κανόνων Καταγραφής).  

 

3. Τις γεωγραφικές συντεταγµένες (φ, λ - µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και τα αντίστοιχα x, 
y, z (ΕΓΣΑ 87), των παρακάτω στοιχείων του αυτοκινητοδρόµου: 

 

α. Πινάκων ∆ιανοµής Οδοφωτισµού – σηµειακό 

β. Γεφυρών –  γραµµικό 

γ. Σηράγγων – γραµµικό 

δ. Άνω διαβάσεων – σηµειακό 

ε. Κάτω διαβάσεων – σηµειακό 

στ. Οχετών – σηµειακό 

 

Θα παραδοθεί πίνακας που θα συσχετίζει τα φ, λ και x, y, z κάθε στοιχείου µε τη ΧΘ του (και 
ΕΘ για τους πίνακες διανοµής οδοφωτισµού) ανά τµήµα. 

 

4.  Επικαιροποιηµένους τους χάρτες/κατόψεις για τους Α/Κ της Εγνατίας Οδού (Α2) που 
παρουσιάζονται στην εφαρµογή “RoadShow v2.96” και χρήζουν αλλαγής/διόρθωσης. 
Επίσης, θα διορθωθούν τα ονόµατα στα αρχεία βίντεο, όπου έχει αλλάξει η αρίθµηση 
κόµβων (π.χ. το τµήµα Α2-0910-01 έχει “σπάσει” στα: 1) Α2-0909Α-01, 2) Α2-09Α09Β-
01 και 3) Α2-09Β10-01. Ο Α/Κ 09Α ∆υτ. Σιάτιστας, έχει αλλάξει αρίθµηση και είναι ο 
09Β). 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε 8 µήνες. Η ΕΟΑΕ θα υποδείξει στον Ανάδοχο τα 
τµήµατα προς καταγραφή µε επίσκεψη επί της οδού.  

 

Ο Ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών (εντός 15 ηµερών) θα υποβάλλει πρόγραµµα στο 
οποίο θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: 

  

                Αντικείµενο                                            ∆ιάρκεια      Ηµ/νια (Από – Έως) 

 

- Εργασίες καταγραφής πεζή/τµήµα                       : ................        ............................ 

- Εργασίες βιντεοσκόπησης/τµήµα           : ................        ............................ 

- Επεξεργασία δεδοµένων                      : ................        ............................ 

- Εισαγωγή δεδοµένων (.inv) στο RMMS               : ................        ............................  

- Εισαγωγή αρχείων βίντεο (RoadShow v2.96)      :................         ............................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 – 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 Ε.Ο.Α.Ε. 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 Ε.Ο.Α.Ε. 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.  

 

Κατά µήκος του έργου είναι κατασκευασµένες εξήντα τρεις (63) Μονάδες Ελέγχου 

Ρύπανσης. Οι ακριβείς θέσεις των ΜΕΡ παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ι 
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Α/Κ 7Β ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

A/A ΧΘΕΝΙΑΙΑ         Χ∆Σ ΤΜΗΜΑ 

1 Κ 91+500 0+000 A2-0606A-01 

2 Κ 91+800 0+300 A2-0606A-01 

3 Κ 92+400 0+900 A2-0606A-01 

4 Η 96+300 3+800 A2-06Α06-01 

5 Η 96+300 3+800 A2-06Α06-01 

6 Η 96+300 3+800 A2-06Α06-01 

7 Κ 98+400 6+900 A2-0606A-01 

8 Κ 98+400 6+900 A2-0606A-01 

9 Κ 99+000 7+500 A2-0606A-01 

10 103+500 

4+600 

3+400 

A2-0706A-01 

Α2-06Α07-01 

11 104+700 

3+400 

4+600 

A2-0706A-01 

Α2-06Α07-01 

12 105+200 

2+900 

5+100 

A2-0706A-01 

Α2-06Α07-01 

13 108+000 

0+100 

7+900 

A2-0706A-01 

Α2-06Α07-01 

14 Η 111+500 0+200 A2-07Α07-01 

15 Κ 115+600 3+900 A2-07Α07Β-01 

16 Κ 116+700 5+000 A2-07Α07Β-01 

17 Η 118+000 2+800 A2-07B7A-01 

18 Κ 119+200 7+500 A2-07Α07Β-01 

19 Κ 120+300 8+600 A2-07Α07Β-01 

20 H 120+300 0+500 A2-07B07A-01 
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Α/Κ 7Β ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α/Κ 17 ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ, ΠΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

A/A ΧΘΕΝΙΑΙΑ         Χ∆Σ ΤΜΗΜΑ 

1 H 122+000 8+000 A2-0807B-01 

2 Κ 122+000 1+200 A2-07B08-01 

3 Κ 125+200 4+400 A2-07B08-01 

4 H 126+900 3+100 A2-0807B-01 

5 Κ 127+400 6+600 A2-07B08-01 

6 H 127+600 2+400 A2-0807B-01 

7 Κ 136+400 6+400 A2-0808A-01 

8 Κ 136+700 6+700 A2-0808A-01 

9 H 136+700 13+300 A2-08A08-01 

10 Κ 137+500 7+500 A2-0808A-01 

11 H 138+400 11+600 A2-08A08-01 

12 Κ 139+300 9+300 A2-0808A-01 

13 Κ 141+500 11+500 A2-0808A-01 

14 Κ 143+700 13+700 A2-0808A-01 

15 Κ 144+000 14+000 A2-0808A-01 

16 Κ 144+300 14+300 A2-0808A-01 

17 H 148+600 1+400 A2-08A08-01 

18 H 149+050 0+950 A2-08A08-01 

19 Κ 151+600 1+600 A2-08A08Β-01 

20 Κ 152+000 2+000 A2-08A08Β-01 

21 Η 172+500 5+800 Α2-09Β09Α-01 

22 Η 173+100 5+200 Α2-09Β09Α-01 

23 Η 176+400 1+900 Α2-09Β09Α-01 

24 Η 177+100 1+200 Α2-09Β09Α-01 

25 Η 177+500 0+800 Α2-09Β09Α-01 
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A/A ΧΘΕΝΙΑΙΑ         Χ∆Σ ΤΜΗΜΑ 

26 Η 177+800 0+500 Α2-09Β09Α-01 

27 178+300 0+750 Α2-ΚΛ09Β-01 

28 178+300 0+100 Α2-ΚΛ09Β-02 

29 Η 179+100 2+000 Α2-1009Β-01 

30 Η 179+600 1+500 Α2-1009Β-01 

31 Η 180+100 1+000 Α2-1009Β-01 

32 Η 180+600 0+500 Α2-1009Β-01 

33 Κ 240+200 13+200 Α2-1314-01 

34 Κ 240+600 13+600 Α2-1314-01 

35 Κ 244+900 17+900 Α2-1314-01 

36 Κ 248+700 21+700 Α2-1314-01 

37 Κ 249+100 22+100 Α2-1314-01 

38 Κ 250+300 23+300 Α2-1314-01 

 

ΚΑΘ. ΑΞΟΝΑΣ Α29 - ΠΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

A/A ΧΘΕΝΙΑΙΑ         Χ∆Σ ΤΜΗΜΑ 

1 Ε 0+300 5+000 Α29-0109Β-01 

2 Α 9+200 3+900 Α29-0102-01 

3 Ε 9+400 8+100 Α29-0201-01 

4 Α 10+200 4+900 Α29-0102-01 

5 Ε 10+400 7+100 Α29-0201-01 

 

 

 

 

 

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 
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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 επκίνδυνων αποβλήτων. 

� Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων προς την Ε.Ο.Α.Ε. 

� 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: 

 

Πίνακας ΙΙ -  Καθαρισµός, Συντήρηση, Μεταφορά, ∆ιαχείριση αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγµατοποιούνται ανά 18 µήνες. 

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, 

Απαιτείται µηχανικό µέσο για την άντληση, αποθήκευση και 
µεταφορά των λυµάτων. Άδειασµα της µονάδας και 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 212 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

επαναπλήρωση, µικρο-
επιδιορθώσεις 

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 

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 
 

 

 

Πίνακας ΙΙΙ - Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος 

 
Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θεωρούνται ως έκτακτα περιστατικά και ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να αποκρίνεται όποτε συµβούν 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ΙV – Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγµατοποιούνται ανά 18 µήνες. 

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

 
 
 

 
 
 

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 
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α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έλεγχος των ΜΕΡ ανά 
εξάµηνο 

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) Λόγω του ότι υπάρχουν τµήµατα των Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας οδού υπό 
κατασκευή, το προσεχές διάστηµα θα παραδοθούν προς λειτουργία και άλλες Μονάδες 
Ελέγχου Ρύπανσης. Η συντήρηση και έλεγχος των µονάδων πλέον των αναφερόµενων 
τεµαχίων στον Προϋπολογισµό Μελέτης, θα γίνεται µε τους ίδιους όρους και ο Ανάδοχος του 
παρόντος έργου έχει, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την ΕΟΑΕ, και για τις νέες αυτές 
ΜΕΡ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του, τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει 
για τις υφιστάµενες (κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης), αµειβόµενος για τις 
τυχόν επιπλέον εργασίες βάσει των σχετικών άρθρων του Τιµολογίου. 

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 των 
σχετικών άρθρων του Τιµολογίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 – 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
 

1. Περιγραφή Συστήµατος Κυκλοφοριακών Μετρήσεων 

Η ΕΟΑΕ έχει αναπτύξει ένα σύστηµα κυκλοφοριακών µετρήσεων µε την εγκατάσταση 

σταθµών µέτρησης που λειτουργούν αδιάλειπτα σε περισσότερα από 20 τµήµατα κατά 

µήκος του αυτοκινητοδρόµου. Τα συλλεγόµενα στοιχεία (φόρτοι, κατηγορίες, ταχύτητες 

οχηµάτων κλπ.) µεταφορτώνονται τηλεµατικά (µέσω modem ασύρµατης σύνδεσης) στα 

κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ όπου πραγµατοποιείται η επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση 

και αξιοποίησή τους. Όσον αφορά την ηλεκτρική τροφοδοσία των σταθµών, αυτή 

εξασφαλίζεται είτε µε τη σύνδεσή τους στο δίκτυο παροχής ρεύµατος (στην πλειοψηφία των 

σταθµών) είτε µε τη σύνδεσή τους µε φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν εγκατασταθεί σε 

ορισµένους σταθµούς είτε µε τη χρήση συσσωρευτών.  

Τα συστήµατα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στους σταθµούς της ΕΟΑΕ είναι τα εξής:  

α) Στη συντριπτική πλειοψηφία των σταθµών είναι συστήµατα επαγωγικών βρόχων, δηλαδή 

αποτελούνται από τους βρόχους που ενσωµατώνονται στο οδόστρωµα και συνδέονται µε 

κεντρική µονάδα καταγραφής δεδοµένων που βρίσκεται παρά την οδό εντός ειδικού 

ερµαρίου. Εντός του ερµαρίου τοποθετείται και συνδέεται και ο υπόλοιπος συνοδός 

εξοπλισµός (modem, µπαταρίες, κλπ). Σε κάποιους από αυτούς τους σταθµούς (σταθµοί 

Weigh-In-Motion) έχουν ενσωµατωθεί στο οδόστρωµα (επιπλέον των βρόχων) και ειδικοί 

πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, παρέχοντας τη δυνατότητα καταγραφής και του βάρους 

(αξονικό, συνολικό κλπ.) των διερχόµενων οχηµάτων. Σε κάποια τµήµατα υπάρχει µία µόνο 

κεντρική µονάδα για την καταγραφή της κυκλοφορίας και των δυο κατευθύνσεων ενώ στα 

τµήµατα που αυτό δεν είναι εφικτό έχει εγκατασταθεί µία µονάδα ανά κατεύθυνση.  

Οι µονάδες των µετρητών κυκλοφορίας στους σταθµούς αυτούς είναι της εταιρείας PEEK 
TRAFFIC (τύποι ADR 1000 και ADR 2000). Ενδεικτικές φωτογραφίες και οι θέσεις των 
υφιστάµενων σταθµών µέτρησης παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Χ.Θ. Μονάδα Χ.Θ. Μονάδα

A2_01A_02 Α/Κ Βασιλικού - Α/Κ Νεοχωρίου 14+150 � 14+150 - �

A2_03_04 Α/Κ Σελλών (Τύρια) - Α/Κ ∆ωδώνης 54+600 � 54+600 -

A2_05_05a Α/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ Παµβώτιδας 70+100 � 70+100 �

A2_08Β_09
Α/Κ Νοτ. Γρεβενών - Καλαµπάκας - Α/Κ Αν. 

Γρεβενών
158+550 � 158+550 �

A2_09Α_09Β Α/Κ Ταξιάρχη - Α/Κ Καστοριάς (∆υτ. Σιάτιστας) 175+600 � 175+600 � �

Α2_11_12 Α/Κ Καλαµιάς – Α/Κ Κοζάνης 192+300 � 192+300 �

A2_12_13 Α/Κ Κοζάνης – Α/Κ Πολυµύλου 205+450 � 205+450 �

Α2_13_14 Α/Κ Πολυµύλου - Α/Κ Βέροιας 241+800 � 241+800 � �

A2_15_16 Α/Κ Κουλούρας - Α/Κ Αλεξάνδρειας - Νησελίου 263+200 � 263+200 � �

A2_25_25A Α/Κ Προφήτη - Α/Κ Βαγιοχωρίου 364+400 � 364+400 �

A2_26_27 Α/Κ Ρεντίνας - Α/Κ Βρασνών - Ασπροβάλτας 387+600 � 387+600 �

A2_27_27Α Α/Κ Βρασνών - Ασπροβάλτας - Α/Κ Κερδυλίων 405+800 � 395+700 � �

Α2_31_32 A/Κ Σύλλα- A/Κ Λευκής Άµµου 477+000 � 477+000 -

Α2_36_37 Α/Κ Ιάσµου – Α/Κ ∆ Κοµοτηνής 546+050 � 548+350 �

Α2_37_38 Α/Κ ∆. Κοµοτηνής- Α/Κ Α. Κοµοτηνής 567+000 � 567+000 -

Α2_41_42 Α/Κ Αλεξανδρούπολης - Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξ/πολης 625+000 � 625+000 -

A2_42_43 Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξ/πολης-Α/Κ Αρδανίου 647+800 - 647+800 � �

WIM
∆ΕΞΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ

Κωδικός Τµήµατος Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

β) Σε κάποια τµήµατα χρησιµοποιούνται ραντάρ µικροκυµάτων τα οποία εγκαθίστανται µαζί 

µε τον συνοδό εξοπλισµό τους είτε σε στύλο ηλεκτροφωτισµού είτε σε ξεχωριστό στύλο.  

Οι µονάδες των µετρητών κυκλοφορίας (ραντάρ) στους σταθµούς αυτούς είναι της εταιρείας 

EIS (τύπος RTMS/RTCP). Παρακάτω παρουσιάζονται οι θέσεις των υφιστάµενων σταθµών 

µέτρησης και µία ενδεικτική φωτογραφία. 
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A2_06Α_07 Α/Κ Περιστερίου- Α/Κ Μετσόβου 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Α2_10_11 Α/Κ Σιάτιστας – Α/Κ Καλαµιάς 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Α2_21_22 Α/Κ Καλοχωρίου (Κ1) - Α/Κ Ιωνίας (Κ2) 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Α2_22_23 Α/Κ Ιωνίας (Κ2) - Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Α2_23_Κ5 Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) - Α/Κ Κ5 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Α2_24_25 Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών - Α/Κ Προφήτη 1 ραντάρ ανά κατεύθυνση

Κωδικός Τµήµατος Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μονάδα 

 

 

Σηµειώνεται ότι ορισµένοι από τους παραπάνω σταθµούς λειτουργούν κανονικά, ορισµένοι 
χρειάζονται αποκατάσταση (είτε µε διεξαγωγή εργασιών είτε/και µε προµήθειες 
υλικών/παρελκοµένων) ενώ κάποιοι προβλέπεται να καταργηθούν και απαιτείται 
αποξήλωση του εναποµείναντος εξοπλισµού.  

  

2. Λειτουργία συστήµατος – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο αποµακρυσµένος έλεγχος ορθής λειτουργίας των σταθµών και η µεταφόρτωση των 

στοιχείων θα πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση από προσωπικό της ΕΟΑΕ στην 

Κεντρική Υπηρεσία (Τµήµα Κυκλοφορίας) µε τη συνδροµή του Τεχνολόγου Μηχανικού που 

θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την υποστήριξη της ΕΟΑΕ στα θέµατα λειτουργίας/συντήρησης 

του συστήµατος µέτρησης κυκλοφορίας (ΕΣΥ Παρ. 13.2.3.7). Σε περίπτωση εντοπισµού 

προβλήµατος στη λειτουργία του σταθµού, οι πρώτες βασικές ενέργειες/έλεγχοι 

(επανεκκίνηση, έλεγχοι συνδέσεων κλπ), υποστήριξη σε 1ο επίπεδο, θα γίνονται, κατόπιν 

εντολής της ΕΟΑΕ, από το συνεργείο επιθεώρησης των Η/Μ της οδού. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα προβλήµατα επιλύονται µε αυτές τις βασικές ενέργειες και η λειτουργία 

αποκαθίσταται.  

Για τις περιπτώσεις όπου το πρόβληµα δε µπορεί να επιλυθεί έτσι, απαιτείται δηλαδή ειδική 

τεχνική υποστήριξη (υποστήριξη σε 2ο επίπεδο), θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει 

«ειδικό προσωπικό», µε πιστοποιηµένη εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στα συστήµατα 
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µέτρησης που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ. Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει, 

για το προσωπικό (ή εταιρία/ες) που θα αναλάβει την ειδική τεχνική υποστήριξη, τα εξής: 

• Εξουσιοδότηση από τον Κατασκευαστή/ές για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση 
και εξασφάλιση των ανταλλακτικών σε απόθεµα. 

• Βεβαίωση/πιστοποίηση από τον Κατασκευαστή/ές εκπαίδευσης στα εν λόγω 
συστήµατα.  

Το ειδικό αυτό προσωπικό θα καλείται να υποστηρίξει την ΕΟΑΕ για την αντιµετώπιση των 

«σοβαρών» προβληµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία των 

µετρητών. Επιπλέον, θα καλείται για να εκτελέσει ειδικές σχετικές εργασίες που απαιτούν 

εξειδικευµένη εµπειρία και γνώσεις (πχ βαθµονόµηση συσκευών, καθολική συντήρηση 

σταθµών, επανεγκατάσταση σταθµών κλπ).  

Όσον αφορά τους απαιτούµενους χρόνους απόκρισης, οι ενέργειες υποστήριξης 1ου 

επιπέδου, δηλαδή αυτές που θα γίνονται από το συνεργείο επιθεώρησης των Η/Μ της 

οδού, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός δυο (2) εργάσιµων ηµερών από την 

έγγραφη εντολή (µέσω email) της ΕΟΑΕ, ενώ οι ενέργειες υποστήριξης 2ου επιπέδου, 

δηλαδή αυτές που θα γίνονται από το «ειδικό προσωπικό», θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη εντολή 

(µέσω email) της ΕΟΑΕ. 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες επιθεώρησης, αποκατάστασης της λειτουργίας,  συντήρησης και 
αναβάθµισης των σταθµών µέτρησης που περιλαµβάνονται στο παρόν έργο, αυτές 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Ηµερήσιες οπτικές επιθεωρήσεις και βασικές ενέργειες αποκατάστασης λειτουργίας 
σταθµών (όταν απαιτείται), υποστήριξη σε 1ο επίπεδο, που πραγµατοποιούνται από το 
συνεργείο επιθεώρησης των Η/Μ της οδού. 

Όπως αναφέρεται στην Παραγ.3 του Κεφ. 2.2.3.2 της Τεχνικής Περιγραφής, στα καθήκοντα 
του συνεργείου επιθεώρησης των Η/Μ της οδού περιλαµβάνονται και τα εξής: 

• Η τακτική επιθεώρηση Η/Μ οδού θα ελέγχει τις µονάδες οπτικά για τυχόν φθορές 
(ανοικτές θύρες, “χτυπηµένα” ερµάρια, “χτυπηµένοι” ιστοί, ραντάρ εκτός 
προσανατολισµού κλπ.) 

• Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ανοικτή θύρα ερµαρίου, θα γίνονται 
επιτόπου ενέργειες για την ασφάλιση του εξοπλισµού εντός του ερµαρίου ή εάν η 
ασφάλιση του εξοπλισµού δεν είναι εφικτή, η µονάδα του µετρητή και ο λοιπός 
εξοπλισµός (modem κλπ.) θα αφαιρείται (αποσυνδέεται) για προστασία από 
ενδεχόµενη κλοπή και θα παραδίδεται στην ΕΟΑΕ. 

• Η τακτική επιθεώρηση Η/Μ οδού θα ελέγχει οπτικά τους βρόχους και αισθητήρες 
που είναι ενσωµατωµένοι στο οδόστρωµα για τυχόν επιφανειακά προβλήµατα 
(πχ σπάσιµο αισθητήρα, ρωγµές οδοστρώµατος κλπ.). 

• Όλες οι παραπάνω φθορές-ευρήµατα θα καταγράφονται στα απαραίτητα έντυπα 
των λειτουργικών διαδικασιών και θα ενηµερώνεται κατάλληλα το RMMS. 

• Το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ, κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης από 
προσωπικό της ΕΟΑΕ, υποχρεούται στα πλαίσια των καθηκόντων του και χωρίς 
επιπλέον οικονοµική απαίτηση, να προβαίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ σε 
απλές εργασίες ελέγχου και στοιχειώδους αποκατάστασης της λειτουργίας των 



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 220 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

µετρητών (π.χ. έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και 
γειωσοµέτρηση µε χρήση οργάνου,  έλεγχος των καλωδίων σύνδεσης εντός του 
ερµαρίου, έλεγχος/µέτρηση τάσης µπαταριών, reset µετρητή, reset modem 
επικοινωνίας κλπ.). 

β) Εξειδικευµένοι έλεγχοι, εργασίες και προµήθειες/εγκαταστάσεις υλικών για τη ρύθµιση, 
αποκατάσταση λειτουργίας και συντήρηση των µετρητών, υποστήριξη σε 2ο επίπεδο, που 
πρέπει να πραγµατοποιούνται κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ από «ειδικό προσωπικό», µε 
πιστοποιηµένη εξειδικευµένη δηλαδή γνώση και εµπειρία στα συστήµατα µέτρησης που 
χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ. Οι εργασίες/προµήθειες αυτές θα αµείβονται σύµφωνα µε τα Άρθρα 
Ειδικού Ανάδοχου του Τιµολογίου.  

Στις προµετρηµένες εξειδικευµένες εργασίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 

• Η καθολική συντήρηση (Άρθρο χχχ) όλων των υφιστάµενων σταθµών που θα 
πραγµατοποιηθεί τρεις (3) φορές για κάθε σταθµό (έναρξη σύµβασης, αρχές 2ου έτους, 
αρχές 3ου έτους) και περιλαµβάνει: 

- τη σχολαστική οπτική επιθεώρηση των βρόχων και αισθητήρων για επιφανειακά 
προβλήµατα οδοστρώµατος, όπως ρωγµές, ερπισµό, µάλθωση κλπ. και πιθανές 
ζηµίες στο υλικό πλήρωσης,  

- την πλήρωση υπαρχόντων ρωγµών µε κατάλληλη ρητίνη  

- τον έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και γειωσοµέτρηση 
µέσω οργάνου (πολύµετρο, megger), 

- τον έλεγχο των καλωδίων σύνδεσης εντός του ερµαρίου του µετρητή καθώς και τις 
σωληνώσεις του υπόγειου δικτύου. 

- τον εξωτερικό καθαρισµό των ερµαρίων από σκόνες και λοιπούς ρύπους καθώς και 
της υπάρχουσας τυχόν βλάστησης περιµετρικά του ερµαρίου, 

- το γρασάρισµα-λίπανση των µεντεσέδων και της κλειδαριάς του ερµαρίου, 

- τον εσωτερικό καθαρισµό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των ερµαρίων και των 
λειτουργικών βαθµίδων (πλακετών) των µετρητών, 

- τον έλεγχο και εξασφάλιση της στεγανότητας του ερµαρίου και των συνδέσεων, 

- τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της µονάδας, του προγράµµατος καταµέτρησης και 
των ενδείξεων αυτού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή,  

- τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας επικοινωνίας (modem) της συσκευής 
µε  δοκιµή της επικοινωνίας µε την ΕΟΑΕ, 

- τη µέτρηση της τάσης των βοηθητικών µπαταριών, την αντικατάσταση της µπαταρίας 
(εσωτερικής ή/και εξωτερικής) σε περίπτωση εκφόρτισής της µε άλλη εφεδρική, 

- τη µεταφορά στα γραφεία της Περιφ. Υπηρεσίας της µπαταρίας που αντικαταστάθηκε 
και τη φόρτισή της ώστε να διατηρηθεί ως εφεδρική, 

- τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ (όταν υφίσταται) καθώς και 
των καλωδίων σύνδεσής του µε την µπαταρία της µονάδας,  

- τη συµπλήρωση και αποστολή στην ΕΟΑΕ του σχετικού δελτίου αναφοράς 
καθολικής συντήρησης 

• Η ρύθµιση/βαθµονόµηση των µονάδων µέτρησης (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα 
στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου), που θα πραγµατοποιηθεί δυο (2) φορές για κάθε 
µετρητή (έναρξη σύµβασης και µέσα 2ου έτους σύµβασης) και περιλαµβάνει την 
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επιτόπια ρύθµιση όλων των παραµέτρων λειτουργίας και καταγραφής του συστήµατος 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία των µονάδων µε στόχο την επίτευξη της ακρίβειας που 
δίνεται από τον κατασκευαστή, σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. 

γ) Λοιπές σχετικές εργασίες και προµήθειες υλικών, που θα πραγµατοποιούνται κατόπιν 
εντολής της ΕΟΑΕ και δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση. Οι εργασίες/προµήθειες 
αυτές θα αµείβονται σύµφωνα µε τα Άρθρα Γενικού Ανάδοχου ΧΧ-ΧΧ του Τιµολογίου. Ως 
τέτοιες, ενδεικτικά, αναφέρονται οι εγκαταστάσεις επαγωγικών βρόχων, οι αποξηλώσεις 
κάποιου εξοπλισµού που δεν χρησιµοποιείται πια ή χρήζει αντικατάστασης, οι προµήθειες 
κάποιων ανταλλακτικών (πχ τροφοδοτικό modem) κλπ.  

   

Γενικές παρατηρήσεις επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

α) Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να προσθέτει ή να αφαιρεί/καταργεί είτε ακόµη να 
µεταφέρει σταθµούς µέτρησης της περιοχής αρµοδιότητάς της ανάλογα µε τις ανάγκες της 
και µε τους ίδιους όρους. 

Ειδικότερα στο επόµενο διάστηµα, η ΕΟΑΕ προβλέπεται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει 
και νέους σταθµούς µέτρησης κυκλοφορίας στα πλαίσια σχετικής προµήθειας που βρίσκεται 
σε στάδιο διαγωνισµού. Οι νέοι αυτοί σταθµοί θα συντηρούνται για διάστηµα 2 ετών µετά 
την εγκατάστασή τους από τον Προµηθευτή. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ο 
Ανάδοχος του παρόντος έργου υποχρεούται, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την ΕΟΑΕ, 
να έχει και για τους νέους αυτούς σταθµούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης 
του, τις ίδιες υποχρεώσεις που έχει για τους υφιστάµενους (κατά την υπογραφή της 
παρούσας σύµβασης), αµειβόµενος για τις τυχόν επιπλέον εργασίες βάσει των σχετικών 
άρθρων του Τιµολογίου. 

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 και θα υπόκεινται στην έγκριση της ΕΟΑΕ, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 

1 Γενικά 

Οι φυτεύσεις  των επιφανειών των υφιστάµενων ορυγµάτων και της πράσινης γέφυρας  

θεωρούνται απαραίτητες, για την οικολογική και αισθητική βελτίωση της εικόνας του 

τοπίου.  

Σηµαντικά ζητήµατα στο σχεδιασµό των φυτοτεχνικών επεµβάσεων αποτελούν η 

επιλογή των φυτικών ειδών και των προτύπων φύτευσης. 

 

1.2 Επιλογή φυτικών ειδών  

Για την αποκατάσταση της πράσινης γέφυρας και των υφιστάµενων ορυγµάτων θα 

επιλεχθούν  είδη που  τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• προσαρµόζονται στις συνθήκες της περιοχής 

• είναι είδη βιολογικά και χλωριδικά προσαρµοσµένα στην περιοχή  

• υποβοηθούν την διέλευση της άγριας πανίδας  

• δε  δηµιουργούν προβλήµατα στο οδόστρωµα 

• δηµιουργούν ποικιλότητα, χωρίς να αποσπούν την προσοχή του οδηγού 

• αποκαθιστούν την οικολογική βλάβη που δηµιουργείται µε τη διάνοιξη του 

ορύγµατος 

• δηµιουργούν ευχάριστο κλίµα στους οδηγούς και σ’ όσους   χρησιµοποιούν το 

δρόµο 

• έχουν ριζικό σύστηµα κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία του 

ορύγµατος 

 

Τα φυτά που επιλέγονται διακρίνονται σε δέντρα, θάµνους. 

Τα είδη των φυτών που θα χρησιµοποιηθούν, αναφέρονται στον πίνακα προµετρήσεων 

που ακολουθεί. Η κατηγορία των φυτών θα είναι ∆1 και Θ1 µε βάση  τις οριστικές 

εγκεκριµένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

1.3 Τρόπος αποκατάστασης- Πρότυπα φύτευσης 

Για την αποκατάσταση της πράσινης γέφυρας και των υφιστάµενων ορυγµάτων, από 

όσα µέχρι τώρα αναφέρθηκαν, τηρούνται ορισµένοι βασικοί κανόνες. Αυτοί είναι : 

- φυτεύσιµος χώρος είναι ο διαθέσιµος από την οριζοντιογραφία των προς 

φύτευση επιφεναιεών  
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- το µέγεθος των επιλεγόµενων φυτών εξαρτάται από τη συγκεκριµένη θέση 

φύτευσης 

- τηρείται µε προσοχή η απόσταση φύτευσης από το όριο του δρόµου. 

- η επιλογή του προτύπου φύτευσης βασίζεται στην τελική εικόνα των φυτεύσεων 

και λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των φυτών όπως αν είναι αειθαλή ή φυλλοβόλλα, 

την ανθοφορία τους, την ταχύτητα αύξησής τους κ.λπ. 

- οι  φυτεύσεις των δέντρων και των θάµνων προτείνεται να γίνουν σε λάκκους 

γραµµικά  ώστε να µπορεί εύκολα να εγκατασταθεί αρδευτικό δίκτυο. Οι φυτεύσεις θα 

γίνουν σε ροµβοειδή διάταξη, σύµφωνα µε τις οριζοντιογραφίες φύτευσης 

 

1.4 Έδαφος εγκατάστασης  

Κατά τη φάση των χωµατουργικών εργασιών, το επιφανειακό στρώµα (φυτική γη)  

βάθους 50εκ. θα πρέπει να αποθηκευτεί σε σωρούς. Στη συνέχεια, αυτό θα 

χρησιµοποιηθεί στις µπαγγίνες στις οποίες προβλέπεται προσθήκη φυτικής γης, 

απαλλαγµένης από µπάζα και διάφορες άλλες προσµίξεις. Η διάστρωση της φυτικής γης 

θα γίνει µε τρόπο ώστε η απορροή των υδάτων να γίνεται προς το εσωτερικό της 

µπαγγίνας.  

 

1.4.1 Φυτευτικό υλικό  

Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί  στο έργο πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν  νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων. 

Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του είδους ή της ποικιλίας, να έχουν 

κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιές ριζικό 

σύστηµα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγηµένα, απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς 

κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις.  Η 

εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι 

εµφανές ότι το κλάδεµα της κορυφής (στα είδη που απαιτείται) και η ριζοκοπή να έχει 

γίνει σωστά. Το χρώµα των φύλλων ή των βελονών  πρέπει να είναι ζωηρό πράσινο, ο 

βλαστός τους καλά αποξηλωµένος και να φέρουν επικόρυφο οφθαλµό (για τα 

κωνοφόρα). 

Τα δέντρα πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των 

κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. ∆εν πρέπει να έχουν τοµές 

κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 10 mm, που να µην έχουν επουλωθεί τελείως. 

Οι θάµνοι θα έχουν τρεις τουλάχιστον µητρικούς κλώνους, που ξεκινούν κοντά στον 

λαιµό, και σχήµα καλά διαµορφωµένο. 

Όλα τα φυτά θα έρχονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακκίδια 

πολυαιθυλένιου, ή σε φυτοδοχεία (γλάστρες) ή πλαστικές φυτοθήκες µε κατάλληλο µίγµα 

πλήρωσης (υπόθεµα ανάπτυξης) κατάλληλου όγκου.  
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 Τα ύψη των φυτών καθορίζονται από την κατηγορία δένδρων ή θάµνων που έχει 

επιλεγεί, όπως αναφέρεται στους εγκεκριµένους πίνακες (ΕΤΕΠ και Τιµολόγια Έργων 

Πρασίνου). 

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ 

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης των φυτών θα πρέπει να εκτελεστούν σύµφωνα µε τις 

εγκεκριµένες Ε.ΤΕ.Π. 

 

2.1 ∆ιάνοιξη λάκκων 

Οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι 0,20*0,20*0,50µ. Η διάνοιξη των λάκκων θα γίνει µε 

µηχανικά µέσα (κοχλιοφόρο συσκευή).  

 

2.2 ∆ιαδικασία φύτευσης 

Πριν την έναρξη των εργασιών φύτευσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αρχικό 

βοτάνισµα των χώρων µε εργάτες. Με το βοτάνισµα αποµακρύνονται διάφορα ζιζάνια 

που τυχόν έχουν αναπτυχθεί στους χώρους των αναβαθµών. 

Αφού γίνει η διάνοιξη του λάκκου αποµακρύνονται τυχόν πέτρες που υπάρχουν µέσα και 

στη συνέχεια για την καλύτερη ανάπτυξη των φυταρίων προτείνεται η χρησιµοποίηση  

100 γραµµαρίων ενός κατάλληλου σύνθετου λιπάσµατος βραδείας αποδέσµευσης, που 

θα τοποθετείται στον πυθµένα του λάκκου και θα αναµιγνύεται  µε µικρή ποσότητα 

εδάφους.  

Ακολουθεί η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό 

σακίδιο ή φυτοδοχείο, η αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα 

και σε στάθµη την ίδια προς το έδαφος που το περιβάλλει, µ’ αυτή που είχε µε το χώµα 

από το οποίο αφαιρέθηκε, η συµπίεση του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης γύρω 

από το ριζικό σύστηµα, ώστε να αποκτήσουν καλή στήριξη και πρόσφυση στο έδαφος 

για µια καλή εξέλιξη. 

Μετά τη φύτευση ακολουθεί ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης, η 

πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και 

αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί 

κλώνοι κλπ.) σε θέσεις απόρριψης, επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. Η πρώτη 

άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 20 λίτρα νερό 

για τους θάµνους και τα δένδρα. 

Απαραίτητη είναι η πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι 

πρέπει να στερεώνονται καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά 

των κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. 
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Για την υποστύλωση χρησιµοποιείται 1 πάσσαλος /δέντρο, από ξύλο καστανιάς, µε ύψος 

κατ’ ελάχιστον 2,0µ. και διάµετρο 4-6 εκ. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

πάσσαλοι πριστοί, διατοµής 4Χ4 εκ. από κατάλληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), 

εµποτισµένοι εν θερµώ µε κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα. Οι πάσσαλοι θα είναι 

αποφλοιωµένοι µε την άκρη τους πισσαρισµένη και κατάλληλα πελεκηµένη, ώστε να 

µπορούν να εµπηχθούν στο χώµα. Ο κάθε πάσσαλος τοποθετείται κάθετα στο έδαφος 

και σε απόσταση 10cm από την µπάλα του χώµατος. Η πρόσδεση θα γίνει σε ένα σηµείο 

και σε ύψος 60-80 εκ. µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην τραυµατιστεί ο κορµός του 

δέντρου. 

Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην 

προκαλέσει γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο 

και στο δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισµένο ύψος.  Όταν τελειώσει η 

πασσάλωση θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραµµίας των πασσάλων. 

 

2.3 Εποχή φύτευσης 

Οι εργασίες φύτευσης  µπορούν να διεξαχθούν σ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από 

τους θερµούς καλοκαιρινούς µήνες. Ωστόσο καταλληλότερη εποχή θεωρείται το χρονικό 

διάστηµα από αρχές Οκτωβρίου έως και µέσα Φεβρουαρίου. Για τις φυτεύσεις θα 

χρησιµοποιούνται αναγνωρισµένες φυτοτεχνικές πρακτικές. ∆εν θα επιτρέπεται να 

γίνονται φυτεύσεις κάτω από συνθήκες ισχυρού ανέµου, ή σε συνθήκες αυξηµένης 

υγρασίας του εδάφους. 

 

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ 

3.1 Γενικά 

Για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο επιθυµητό µέγεθος, τα φυτά που θα 

εγκατασταθούν απαιτείται µια σειρά εργασιών συντήρησης.  

Οι εργασίες συντήρησης - καλλιεργητικές εργασίες, θα γίνονται µε βάση εγκεκριµένο 

πρόγραµµα εργασιών,  ανάλογα µε τις απαιτήσεις των φυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις θέσεις των αναβαθµών   

Επειδή οι επαναλήψεις των εργασιών συντήρησης θα εξαρτηθούν από τις καιρικές 

συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου 

συντήρησης, µερικές από τις εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, 

σχηµατισµός λεκάνης, λίπανση, σχηµατισµός κόµης κ.λπ.) ή και να παραλειφθούν 

τελείως (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί από πριν την ΕΟΑΕ, για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης 

κάθε εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών 

και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, µε σκοπό τα φυτά να διατηρούνται 
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θαλερά, να έχουν σωστή ανάπτυξη και κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα 

τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής και ασφάλειας των κατασκευών, όπως 

επίσης και την αισθητική βελτίωση του ορύγµατος. 

Η συνολική διάρκεια εφαρµογής των καλλιεργητικών εργασιών και οι επαναλήψεις 

εφαρµογής τους είναι συνάρτηση του είδους των φυτών, των εδαφολογικών και 

κλιµατολογικών συνθηκών και ακόµα του χρόνου στον οποίο θέλουµε το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Ο συνήθης χρόνος εφαρµογής των καλλιεργητικών εργασιών είναι δύο 

τουλάχιστον χρόνια.  

Στις καλλιεργητικές εργασίες, οι οποίες όπως και οι εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να 

εκτελούνται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ε.ΤΕ.Π. περιλαµβάνονται:  

 

3.2 Άρδευση των φυτών 

Η άρδευση των δενδρυλλίων που θα φυτευτούν είναι απαραίτητη, για τα δύο πρώτα 

καλοκαίρια από τη φύτευση. Η άρδευση µπορεί να συνεχιστεί και πέραν των δύο 

πρώτων χρόνων εφόσον υπάρχει διαθέσιµο νερό, ώστε τα φυτά να έχουν καλύτερη και 

γρηγορότερη ανάπτυξη. 

Η άρδευση θα γίνεται µέσω βυτίου και τριτεύοντος δικτύου άρδευσης όποτε αυτό 

απαιτείται αλλά κυρίως από το Μάιο µέχρι και τον Οκτώβριο, που συνήθως αρχίζουν οι 

βροχοπτώσεις.  

Ο ετήσιος αριθµός αρδεύσεων εξαρτάται από τις γενικότερες κλιµατικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Προβλέπονται τουλάχιστον 4 επαναλήψεις άρδευσης ετησίως 

µε ποσότητα 12lit  ανά φυτό και άρδευση.  

 

3.3 Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης  

Ο σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από 

τον κορµό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευσή του. Η λεκάνη 

κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο που να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το 

φυτό.  

Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και 

µε συντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η 

κρούστα που υπάρχει. 

Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται 4 γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα 

φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκεια της θα γίνεται συνεχώς η 

εργασία αυτή σε όσες λεκάνες χρειάζεται, ώστε πάντα να είναι καλά σχηµατισµένες και 

καθαρές από ζιζάνια. 

 

3.4 Βοτάνισµα χώρων µε εργάτες  
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Η εργασία αυτή αφορά το καθάρισµα των χώρων στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, από 

τα διάφορα ανταγωνιστικά ζιζάνια, που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου 

συντήρησης των φυτών. 

Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε µηχανικά µέσα (βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα 

πεζού χειριστή). 

Μετά την κοπή των παραπάνω ζιζανίων, ο ανάδοχος θα τα  συγκεντρώσει και θα τα 

αποµακρύνει από το έργο, µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους στους 

οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε 

απόσταση από το έργο. 

Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους αναβαθµούς του ορύγµατος , ώστε οι 

επιφάνειες να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση.  

 

4. ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  

Συνοπτικά, προβλέπονται: 

1. η κατασκευή κεντρικού αγωγού µαζί µε τα αναλογούντα φρεάτια ελέγχου 

άρδευσης (Φ.Ε.Α.) και η σύνδεσή του µε το βυτίο.  

2. η εγκατάσταση διατάξεων ασφαλείας και λειτουργίας (βαλβίδες εξαερισµού, 

βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, φίλτρα κ.λπ.) στο πρωτεύον δίκτυο. 

3. η εγκατάσταση δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 

 

4.1 Γενικά 

Η άρδευση των φυτών µπορεί να γίνει µε τη χρήση βυτίου και τριτεύοντος δικτύου.  

Μετά την οριστικοποίηση όλων των παραπάνω θα είναι δυνατόν να σχεδιαστεί το δίκτυο 

άρδευσης και να συνταχθούν οι αντίστοιχες προµετρήσεις του.   

 

4.2 Τοπογραφία 

Η επιλογή της υδροληψίας για τις αρδευόµενες περιοχές θα επηρεάσει σε καθοριστικό 

βαθµό τη θέση των φρεατίων ελέγχου άρδευσης και την όλη διάταξη του δικτύου. 

Οι υπάρχουσες υψοµετρικές διαφορές (της ερυθράς της οδού και των µπαγγίνων των 

ορυγµάτων και της πράσινης γέφυρας)  θα χρησιµοποιηθούν στους υδραυλικούς 

υπολογισµούς που θα απαιτηθούν για την επιλογή των αγωγών (µεταφοράς και 

εφαρµογής), την επιλογή της πίεσης λειτουργίας του δικτύου και την εγκατάσταση 

διατάξεων ασφαλείας και λειτουργίας. 

 

4.3 Εδαφολογικά στοιχεία 

Θεωρώντας ότι υπάρχει αρκετή οµοιοµορφία και οµοιογένεια στο σύνολο των 

επιφανειών των αναβαθµών του ορύγµατος, επιλέγεται η µέθοδος στάγδην άρδευσης, 
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περιορισµένης χρονικής διάρκειας, ώστε να αποφευχθεί το πρόβληµα των επιφανειακών 

απορροών.   

 

4.4 Υδατικές ανάγκες 

Οι επικρατούσες απόψεις ως προς τις απαιτήσεις των φυτών σε νερό, µε βάση 

θεωρητικά και πειραµατικά δεδοµένα, δέχονται ότι η µέση ηµερήσια υδατοκατανάλωση 

των περισσοτέρων φυτών, κυµαίνεται από 4 mm/ ηµέρα έως 6 mm/ ηµέρα, ανάλογα µε 

το είδος του φυτού, το είδος του εδαφικού υλικού και το διαµορφούµενο µικροκλίµα το 

οποίο εξαρτάται από τη µορφή του έργου. Εποµένως οι ηµερήσιες υδατικές ανάγκες 

υπολογίστηκαν σε 3 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα. 

 

4.5 Υδραυλικοί υπολογισµοί - Μέθοδος και εύρος άρδευσης 

Για την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της εγκατάστασης του τριτεύοντος δικτύου 

άρδευσης γίνονται οι εξής παραδοχές:   

Για να επιτευχθεί  οµαλή λειτουργία σε όλους τους σταλάκτες της γραµµής άρδευσης 

πρέπει στην περίπτωση του ορύγµατος ο δυσµενέστερος να λειτουργεί µε πίεση 

τουλάχιστον Η = 10 mΣΥ ενώ το πιεζοµετρικό φορτίο στην αρχή του αγωγού να είναι H + 

h µικρότερο των 3,5 ατµ., όπου h  είναι οι απώλειες της γραµµής. 

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί για τους αγωγούς θα γίνονται µεταξύ άλλων και µε βάση τον 

τύπο των Darcy – Weisbach, ο οποίος δίνει τις γραµµικές απώλειες για έναν αγωγό 

µήκους L: 

Όπου: 

f: ο συντελεστής τριβών 

g: η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec2) 

D: η εσωτερική διάµετρος του αγωγού 

Q: η παροχή του ρευστού 

 

Ο συντελεστής τριβών f  για αριθµό Reynolds (Re) >4000 δίνεται από τον τύπο  

όπου : 

e: η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού. 

D: η εσωτερική διάµετρος του αγωγού 

Re: o αριθµός Reynolds 

52

2

**

**8

Dg

Qf
H L

π
=

 









+−=

2/12/1 Re*

51.2

*7.3
log*2

1

fD

e

f  



 

K:\SINTIRISI\2015-2018\∆υτικός Τοµέας\tefhi\5385_TP.doc                     - 229 -                                                   000A-00VA/5385/B02 

 

Ο παραπάνω τύπος δεν λύνεται αναλυτικά αλλά προσεγγιστικά µε αριθµητική µέθοδο 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα ροής. 

 

Οι τοπικές απώλειες στον αγωγό (απώλειες σε υδραυλικά εξαρτήµατα, καµπές του 

αγωγού, κλπ) θεωρούνται ίσες µε το 10% των γραµµικών απωλειών. 

 

Όπου: 

 

m = συντελεστής εξαρτώµενος από την τραχύτητα µε τιµές 1,85 έως 2 (συνήθως 

λαµβάνεται m = 1,9) και 

Ν = αριθµός των οπών 

 

Η άρδευση θα γίνεται µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες 4l/hr, ένας για κάθε φυτό. Με 

βαθµό απόδοσης του συστήµατος άρδευσης µε σταγόνες ίσο µε 0,95, η ηµερήσια δόση 

άρδευσης υπολογίζεται : 3 λίτρα ανά θάµνο ανά ηµέρα / 0,95  = 3,15 λίτρα ανά δέντρο 

ανά ηµέρα. 

Υπολογίζεται ότι ο όγκος το εδάφους που αντιστοιχεί στο ενεργό ριζόστρωµα, είναι 

περίπου 0,072 m3 για τα δέντρα. ∆εχόµενοι ότι το 1/3 του όγκου αυτού είναι διαθέσιµο 

νερό για τα φυτά και από αυτό το 60% αποτελεί ωφέλιµη υγρασία για αυτά το εύρος 

υπολογίζεται : 0,072 m3 * 0,6 ανά φυτό / 3 Χ 3,15 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα = 4,6 

ηµέρες,  δηλαδή άρδευση κάθε 4 ή 5 ηµέρες. 

Εποµένως  η δόση άρδευσης είναι: για  5 ηµέρες Χ 3,15 λίτρα ανά δέντρο ανά ηµέρα = 

15,75 λίτρα ανά φυτό ανά άρδευση και για 4 ηµέρες Χ 3,15 λίτρα ανά δέντρο ανά ηµέρα 

= 12,60 λίτρα ανά φυτό ανά άρδευση. 

 Η χρονική διάρκεια της κάθε άρδευσης υπολογίζεται ως εξής: 15,75 λίτρα ανά φυτό ανά 

άρδευση / 4 λίτρα ανά ώρα ανά φυτό = 4 ώρες/ άρδευση ή 12,60 λίτρα ανά φυτό ανά 

άρδευση / 4 λίτρα ανά ώρα ανά φυτό = 3 ώρες/ άρδευση.  

Από τα κλιµατολογικά στοιχεία προσδιορίζεται ότι η κρίσιµη θερµή και ξηρή περίοδος 

εντοπίζεται ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς µήνες µέχρι και το Σεπτέµβριο. Η εµφάνιση 

ακραίων θερµοκρασιών και µεγάλων διαστηµάτων ανοµβρίας ή συχνών βροχοπτώσεων, 

Επιπλέον στις γραµµικές απώλειες των σταλακτηφόρων αγωγών λαµβάνεται υπόψη ο 

συντελεστής Christiansen  F. Ο οποίος χρησιµοποιείται στην ροή από οπές αγωγών 

υπό  
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πιθανώς να απαιτεί την αύξηση ή τη µείωση, αντίστοιχα, του εύρους άρδευσης. Για τα 

χρονικά διαστήµατα πριν και µετά από την κρίσιµη περίοδο και ανάλογα µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες θα γίνονται αρδεύσεις µε µικρότερη δόση άρδευσης ή 

µεγαλύτερο εύρος άρδευσης.  

 

4.6 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου  

Οι εργασίες εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου θα ξεκινήσουν πριν από τις φυτεύσεις 

ή παράλληλα µε αυτές και θα ολοκληρωθούν µε το πέρας των εργασιών φύτευσης. 

Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου θα γίνουν µε την παρακάτω σειρά: 

α) Καθαρισµός του χώρου όπου θα τοποθετηθούν ο κεντρικός καθώς και όλοι οι αγωγοί 

µεταφοράς από επιφανειακά σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, σπασµένα κράσπεδα κ.λπ. Ο 

καθαρισµός του χώρου και η συγκέντρωση όλων των παραπάνω θα γίνει µε 

οποιοδήποτε µέσο. 

β) Άνοιγµα χαντακιών βάθους 0,40 και πλάτους 0,30 µ. για την τοποθέτηση του 

κεντρικού αγωγού καθώς και  των δευτερευόντων αγωγών µεταφοράς. Το χώµα που θα 

αφαιρεθεί θα τοποθετηθεί στο πλάι του χαντακιού και θα καθαριστεί από αιχµηρά 

αντικείµενα και µεγάλες πέτρες. Επίσης θα αποµακρυνθούν αιχµηρά αντικείµενα και 

µεγάλες πέτρες από το εσωτερικό του χαντακιού. 

γ) Τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς εντός των χαντακιών και επιφανειακά αφού 

προηγουµένως απλωθούν, µε προσοχή ώστε να µην εµφανιστούν «τσακίσµατα», για 

ικανό χρόνο µε έκθεση στον ήλιο ώστε να χάσουν το µεγαλύτερο δυνατό µέρος της 

συστροφής τους που έχουν λόγω συσκευασίας. Η τοποθέτηση των αγωγών µέσα στο 

χαντάκι θα γίνεται µε ταυτόχρονη ρίψη του χώµατος που αφαιρέθηκε και σύνδεση των 

αντίστοιχων εξαρτηµάτων (ρακόρ, ταυ, συνδέσµους,  φρεάτια κ.λπ.) 

Οι επιφανειακοί αγωγοί µεταφοράς που θα τοποθετηθούν στις διαµορφωµένες 

επιφάνειες θα αγκυρώνονται ταυτόχρονα µε την τοποθέτησή τους  και θα γίνεται η 

σύνδεση των αντίστοιχων εξαρτηµάτων (τερµατικά, σύνδεσµοι, φρεάτια, κ.λπ.). 

δ) Μετά τις εργασίες φύτευσης ακολουθεί η εγκατάσταση των αγωγών εφαρµογής Φ20. 

Το άπλωµα των αγωγών Φ20 και η τοποθέτηση τους, έτσι ώστε να διέρχονται από όλα 

τα φυτά, θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι ζηµιές στο 

φυτικό υλικό. Ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση θα γίνεται και η αγκύρωση των αγωγών 

ε) Τοποθέτηση των σταλλακτών, ένας για κάθε φυτό κοντά στη ρίζα του. 

στ) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα 

ακολουθήσει η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον έλεγχο των συνδέσεων και 

της σωστής λειτουργίας του δικτύου. Θα πρέπει να γίνει επιµελής παρακολούθηση όλων 

των σηµείων του δικτύου από την έναρξη του αγωγού µεταφοράς µέχρι και τον τελευταίο 

σταλάκτη έτσι ώστε να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές 

εγκατάστασης. 
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Η παρακολούθηση του συνόλου του αρδευτικού δικτύου σε λειτουργία για τις πρώτες 2 ή 

3 αρδεύσεις κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του δικτύου στο χρόνο. 

 

4.7 Συντήρηση του αρδευτικού δικτύου 

Από την έναρξη των αρδεύσεων θα γίνεται επιθεώρηση και συντήρηση του αρδευτικού 

δικτύου δηλαδή αποκατάσταση πιθανών φθορών τόσο στον κεντρικό όσο και σε όλους 

τους αγωγούς µεταφοράς και στα εξαρτήµατα του δικτύου και αντικατάσταση των 

σταλλακτών που έχουν πρόβληµα εµφράξεως ή άλλης φθοράς. 

Η συχνότητα των ελέγχων θα είναι αντίστοιχη των εργασιών συντήρησης του φυτικού 

υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 

Εφεδρικός εξοπλισµός για τα ΚΕΚ / ΚΕΣ / Κ∆Α (ΤΜΗΜΑ Α) 

Πίνακας εφεδρικού εξοπλισµού που θα αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης τον 

παρακάτω αναφερόµενο υφιστάµενο εξοπλισµό που βρίσκεται εγκατεστηµένος στα 

ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α της Εγνατίας Οδού.  

α/α Κατηγορία Υφιστάµενος εξοπλισµός - Περιγραφή Ποσότητα 

1 VGA CARD NVIDIA 8600GT 256MB PCI-X 1 

2 CONTROLLER SCSI 1 X U160 INT/EXT SE 1 

3 FIREWALL CISCO PIX 501 1 

4 PROCESSOR XEON DP 3.06GHz 1M/533MHz 3 

5 HARD DISK 

DRIVE HDD U320 10k 36GB HOT PLUG 1'' 

5 

6 HARD DISK 

DRIVE HDD U320 10k 73GB HOT PLUG 1'' 

5 

7 VIDEO STORAGE 

SYSTEM 

PELCO DX 9200 HDDI DIGITAL VIDEO 

RECORDER 14 DMA DRIVES 

6 

8 PCs HP WX 4300 (S1N_1) 10 

9 ROUTERS CISCO 2801 V/K9 VOICE BUNDLE 1 

10 ROUTERS 2600 XM Series 1 

11 

ROUTERS 

876-SEC-I-K9 SECURITY BNDL + PLUS 

ISDN FEATURE 

1 

12 ROUTERS  Cisco 877 1 

13 SERVERS HP ProLiant ML350 G4 1 

14 SERVERS CISCO MCS 7800 Series 1 

15 SERVERS FUJITSU SIEMENS Primergy TX300 S4 2 

16 SWITCHES Foundry FastIron 400 (router) 1 

17 SWITCHES FOUNDRY FastIron Edge X448 Premium 1 

18 SWITCHES HP Procurve 3400 2 

19 SWITCHES HP  Procurve 2810 1 

20 SWITCHES CISCO Catalyst 2950 2 

21 SWITCHES CISCO Catalyst 3750G 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 

Εφεδρικός εξοπλισµός για τα ΚΕΚ / ΚΕΣ / Κ∆Α (ΤΜΗΜΑ Β) 

Πίνακας εξοπλισµού που θα αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης τον παρακάτω 

αναφερόµενο υφιστάµενο εξοπλισµό που βρίσκεται εγκατεστηµένος στα ΚΕΚ/ΚΕΣ/Κ∆Α 

της Εγνατίας Οδού.  

α/α Κατηγορία Περιγραφή Ποσότητα 

1 PRINTER HP LaserJet 2420 5 

2 Redundant 

Power Supply CISCO RPS 2300 – C3K-PWR-750WAC 

1 

3 Redundant 

Power Supply CISCO RPS 675 

2 

4 Redundant 

Power Supply HP RPS Procurve 600rps/eps 

3 

5 ANALOGUE 

TELEPHONE 

ADAPTER CISCO ATA 186 

6 

6 UPS APC Smart UPS 420 6 

7 KVM KONIG KVM switch 2 

8 

SAFE BOXES 

2 Hour Fire Protection of Data Media, 

χωρητικότητα >=45 λίτρα 

7 

 

 




