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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.900.000 € 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι: 

1. Η υλοποίηση συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και 
της κυκλοφορίας (SCADA/TMS) του τμήματος της Εγνατίας οδού από Α/Κ 
Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (τμήματα 1.1.1 έως και 2.1), καθώς και η 
ενοποίηση στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας ∆ωδώνης της επιτήρησης και 
ελέγχου ολόκληρου του παραπάνω τμήματος.  

2. Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε ευαίσθητο εξοπλισμό πεδίου στο 
ίδιο τμήμα όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επόμενες ενότητες.  

3. Η εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης – πυροπροστασίας στην σήραγγα Σ1 
του τμήματος 1.1.6. 

4. Η εγκατάσταση συστημάτων Ρ/Ε και μεγαφωνικής εγκατάστασης στις σήραγγες 
Μεσοβουνίου –Γκρίκας του τμήματος 1.1.4, Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και Σ2 του 
τμήματος 1.2.3.  

5. Η εγκατάσταση συστήματος Πυρανίχνευσης των χώρων Η/Μ εξοπλισμού–
χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς σήραγγας Σ2. 

6. Εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης φωτισμού στην σήραγγα Σ3. 

7. Οικοδομικές εργασίες στις συνδετήριες στοές των σηράγγων Βασιλικού και 
Σ1Ν. 

 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Τα συστήματα του έργου που αναφέρονται στην ενότητα «Αντικείμενο του Έργου», 
θα εγκατασταθούν στην Εγνατία Οδό στο τμήμα της από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως 
Α/Κ Ιωαννίνων, μήκους περίπου 70 χλμ., που είναι κατασκευασμένο και μερικώς 
υπό κατασκευή από υφιστάμενες εργολαβίες. Αποτελείται από αυτοκινητόδρομο 
διπλού κλάδου που περιλαμβάνει : 

Α. Κόμβοι 
• Τον Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας 
• Τον Ανισόπεδο Κόμβο Βασιλικού 
• Τον Ανισόπεδο Κόμβο Νεοχωρίου 
• Τον Ημικόμβο Ελευθεροχωρίου 
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• Τον Ανισόπεδο Κόμβο Σελλών 
• Τον Ανισόπεδο Κόμβο ∆ωδώνης 
• Τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιωαννίνων 
 

 
Β. Σήραγγες  

Μήκος 
Τμήμα Ονομασία 

Σήραγγας Κλάδοι 
Α. Κλ. ∆. Κλ. 

1.1.1 C&C Λαδοχωρίου Μονού κλάδου 150 μ.  

1.1.2 Σήραγγα Βασιλικού ∆ιπλού κλάδου 454 μ. 569 μ. 

1.1.3 C&C1 ∆ιπλού κλάδου 272 μ. 243 μ. 

1.1.4 Σήραγγα 
Μεσοβουνίου ∆ιπλού κλάδου 534 μ. 524 μ. 

1.1.4 Σήραγγα  Γκρίκας ∆ιπλού κλάδου 712 μ. 701 μ. 

1.1.5 Σήραγγα Νεοχωρίου Μονού κλάδου 593 μ. - 

1.1.6 Σήραγγα  
Κρυσταλλοπηγής ∆ιπλού κλάδου 158 μ. 150 μ. 

1.1.6 Σήραγγα  Σ1 ∆ιπλού κλάδου 442 μ. 420 μ. 

1.1.6 Σήραγγα Σ2 ∆ιπλού κλάδου 1109 μ. 890 μ. 

1.2.1 Ημιστέγαστρο Γ14 Μονού κλάδου 144 μ. - 

1.2.2 Σήραγγα  Σ1Ν ∆ιπλού κλάδου 850 μ. 823 μ. 

1.2.3 Σήραγγα Σ3 ∆ιπλού κλάδου 342 μ. 351 μ. 

1.2.3 Σήραγγα  Σ2 ∆ιπλού κλάδου 858 μ. 827 μ. 

1.3.2 Σήραγγα  ∆ωδώνης ∆ιπλού κλάδου 3300 μ. 3300 μ. 

 
Γ. Γέφυρες 

Μήκος 
Τμήμα Ονομασία Γέφυρας Κλάδοι 

Α. Κλ. Δ. Κλ. 

1.1.3 Γέφυρα 
Μεσοβουνίου ∆ιπλού κλάδου 260 μ. 260 μ. 

1.1.5 Γέφυρα 
Κρυσταλλοπηγής ∆ιπλού κλάδου 640 μ. 830 μ. 

1.1.6 Γέφυρα Γ4 ∆ιπλού κλάδου 190 μ. 190 μ. 

1.1.6 Γέφυρα Γ7 ∆ιπλού κλάδου 130 μ. 165 μ. 
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∆. Κτίρια 
Ονομασία κτιρίου 

ΚΕΣ C&C Λαδοχωρίου 

ΚΕΣ σήραγγας Βασιλικού 

ΚΕΣ C&C1 

ΚΕΣ σηράγγων Μεσοβουνίου – Γκρίκας 

ΚΕΣ σήραγγας Νεοχωρίου 

ΚΕΣ σήραγγας Κρυσταλοπηγής 

ΚΕΣ σήραγγας Σ1  

ΚΕΣ σήραγγας Σ2   

ΚΕΣ σήραγγας Σ1Ν 

ΚΕΣ σηράγγων Σ3-Σ2 

∆υτικό ΚΕΣ σήραγγας ∆ωδώνης 

Ανατολικό ΚΕΣ σήραγγας ∆ωδώνης 
 
 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Α. Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS 

Για την υποστήριξη της διαχείρισης του τμήματος, τόσο για τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας όσο και για την επιτήρηση των υποδομών της οδού (Η/Μ 
εγκαταστάσεις σηράγγων κλπ.) έχει αποφασιστεί από την ΕΟΑΕ η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων Τηλεματικής. Με τα μέσα αυτά θα υποστηρίζονται οι 
παρακάτω λειτουργίες: 

• Παρακολούθηση της κυκλοφορίας στα τμήματα των σηράγγων και σε άλλα καίρια 
σημεία (με χρήση μηχανών λήψης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης) 

• Έλεγχος της κυκλοφορίας (με χρήση Πινακίδων Καθορισμού Λωρίδων 
Κυκλοφορίας, Πινακίδων Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας, Φωτεινών Σηματοδοτών 
και Ανιχνευτών Υπέρυψων Οχημάτων) 

• Παροχή πληροφοριών σε οδηγούς (με χρήση Πινακίδων Μεταβλητού Μηνύματος 
και σταθερών πινακίδων με αναλάμποντες φανούς) 

• ∆ιαχείριση εκτάκτων αναγκών (ανίχνευση, επαλήθευση, πληροφόρηση) στα 
τμήματα των σηράγγων (με χρήση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης 
συμβάντων επαγωγικών βρόχων, τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, Κλειστού 
Κυκλώματος Τηλεόρασης). 

• Ανίχνευση συνθηκών παγετού και άλλων επικίνδυνων μετεωρολογικών 
συνθηκών σε κρίσιμα σημεία της οδού (με χρήση Συστήματος Μετεωρολογικών 
Πληροφοριών Οδού) 

• Εποπτεία και έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων του τμήματος (με χρήση 
συστήματος SCADA) 

 

Η επιτήρηση και έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων (SCADA) αφορούν τις Η/Μ 
εγκαταστάσεις των σηράγγων του τμήματος, που έχουν εγκατασταθεί ήδη ή 
βρίσκονται υπό εγκατάσταση από υφιστάμενες εργολαβίες. Οι εγκαταστάσεις 
αυτές περιλαμβάνουν τα εξής ανά σήραγγα: 
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C&C Λαδοχωρίου √ √ √ √    √      

Βασιλικού √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ 
C&C1 τμήματος 113 √ √  √    √      

Μεσοβουνίου √ √ √ √ √   √  √    

Γκρίκας √ √ √ √ √   √  √    

Νεοχωρίου √ √ √ √ √   √  √    

Κρυσταλλοπηγής √ √  √    √      

Σ1 τμήματος 116 √ √  √    √  √    

Σ2 τμήματος 116 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

Σ1Ν √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ 

Σ3 τμήματος 123 √ √  √    √      

Σ2 τμήματος 123 √ √ √ √ √  √ √  √    

∆ωδώνης √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Στα ήδη εγκατεστημένα Η-Μ συστήματα των σηράγγων θα απαιτηθούν 
πιθανώς τροποποιήσεις σε πίνακες ή εξοπλισμό, η ακόμη και προσθήκη νέων 
πινάκων, το κόστος των οποίων είναι ανηγμένο στα διάφορα άρθρα του 
τιμολογίου της μελέτης.  
 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

 
 Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης – πυροπροστασίας στην σήραγγα 

Σ1 (1.1.6) 
 Κατασκευή τοιχοποιίας στις συνδετήριες οδεύσεις διαφυγής των σηράγγων 

Βασιλικού και Σ1Ν 
 Μετακίνηση του ΕΗ/Ζ που βρίσκεται στο ΚΕΣ Μεσοβουνίου – Γκρίκας σε 

χώρο παραπλεύρως του κτιρίου. Η αποζημίωση της εν λόγω εργασίας θα 
γίνει απολογιστικά.  

 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, επιλεκτικά, στον υφιστάμενο 
εξοπλισμό πεδίου. 

 Εγκατάσταση συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών στις δίδυμες Σήραγγες 
Μεσοβουνίου-Γκρίκας, στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και στην 
σήραγγα Σ2 του τμήματος 1.2.3 

 Κατασκευή μεγαφωνικής εγκατάστασης στις σήραγγες Μεσοβουνίου-Γκρίκας, 
στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και στην σήραγγα Σ2 του τμήματος 
1.2.3., θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα μεγαφώνων, ούτως ώστε να 
καθίσταται ευχερής η μετάδοση μηνυμάτων από το Κέντρο Ελέγχου για 
ενημέρωση των χρηστών της οδού σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων και 
συμβάντων.  

 Η εγκατάσταση συστήματος Πυρανίχνευσης των χώρων Η/Μ εξοπλισμού–
χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς σήραγγας Σ2 του τμήματος 1.2.3 

 Εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης φωτισμού στην σήραγγα Σ3 του 
τμήματος 1.2.3 

 

4. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SCADA/TMS 
 
Στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας μέχρι τον Α/Κ Ιωαννίνων έχουν εγκατασταθεί 
συστήματα επιτήρησης και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας (SCADA/TMS) στις σήραγγες Βασιλικού 
(1.1.2), Σ1Ν (1.2.2) και ∆ωδώνης (1.3.2). Επίσης, από τρίτη εργολαβία 
βρίσκονται υπό εγκατάσταση συστήματα τηλεφωνίας στις σήραγγες 
Μεσοβουνίου/Γκρίκας του τμήματος 1.1.4, Νεοχωρίου του τμήματος 1.1.5, 
Σ1/Σ2 του τμήματος 1.1.6 καθώς επίσης και στην σήραγγα Σ2 του τμήματος 
1.2.3. Με την παρούσα εργολαβία θα εγκατασταθούν νέα συστήματα 
SCADA/TMS στα τμήματα όπου δεν υφίστανται μέχρι σήμερα και θα γίνει 
ενοποίηση των νέων και υφιστάμενων συστημάτων για ενιαία επιτήρηση και 
έλεγχο του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων από το ΚΕΣ σήραγγας 
∆ωδώνης. Οι εργασίες αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμαστική 
λειτουργία και συντήρηση για τα εξής: 
 
• Εξοπλισμό για την επιτήρηση και έλεγχο της κυκλοφορίας και των Η/Μ 

εγκαταστάσεων (Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας /LCS, 
Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων/ VMS, Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου 
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Ταχύτητας /VSLS, Πινακίδες Στατικού Μηνύματος με αναλάμποντες 
φανούς, Φωτεινούς σηματοδότες, Ανιχνευτές Υπέρυψων Οχημάτων (Over-
Height Vehicle Detectors /OHVD, Ανιχνευτές Κυκλοφορίας με Επαγωγικούς 
Βρόγχους, Σταθμούς Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού /RWIS, 
Τηλέφωνα ανάγκης εντός ημιθαλάμου, Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, 
Ανεμόμετρα έξω από σήραγγες, Αισθητήρες μέτρησης ρύπων, ορατότητας, 
ταχύτητας/ διεύθυνσης αέρα εντός σήραγγας, λοιπά αισθητήρια όργανα, 
διακόπτες, μετρητές ελεγκτές κλπ. για την επιτήρηση και έλεγχο του 
εξοπλισμού) 

• Το σύστημα αυτοματισμού πεδίου του συστήματος SCADA/TMS (με τους 
σταθμούς αυτοματισμού και τους υπόλοιπους αισθητήρες, διακόπτες, 
μετρητές ελεγκτές κλπ. για την επιτήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού) 

• Το σύστημα δικτύων επικοινωνιών για την επικοινωνία όλων των 
παραπάνω μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
των καλωδίων  οπτικών ινών 

• Τα κεντρικά συστήματα στο Κέντρο Ελέγχου σήραγγας ∆ωδώνης και σε 
ορισμένα τοπικά εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου σηράγγων για τη λειτουργία 
επιτήρησης και ελέγχου από τους χειριστές. 

 
Για τους σκοπούς της ενοποίησης, όσον αφορά τα υλικά θα γίνουν ορισμένες 
αντικαταστάσεις εξοπλισμού στα παλαιότερα αναλογικά συστήματα τηλεφωνίας 
και CCTV των σηράγγων Βασιλικού και Σ1Ν. Η ενοποίηση στο Κέντρο Ελέγχου 
∆ωδώνης θα γίνει με τις κατάλληλες εργασίες λογισμικού στα κεντρικά 
συστήματα του Κέντρου Ελέγχου.  

 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης – πυροπροστασίας 
Στην σήραγγα Σ1 του τμήματος 1.1.6 θα εγκατασταθεί ενεργή πυρόσβεση, 
ανλιοστάσιο και σύστημα πυρανίχνευσης. 
 
Οικοδομικά ΄Έργα 
Προβλέπεται το κλείσιμο με τοιχοποιία και πυράντοχες πόρτες των  
συνδετηρίων διαδρόμων των σηράγγων Σ1Ν και Βασιλικού. 
 
Μετακίνηση ΗΖ 
Προβλέπεται η μετακίνηση του ΕΗ/Ζ που βρίσκεται στο ΚΕΣ Μεσοβουνίου – 
Γκρίκας σε χώρο παραπλεύρως του κτιρίου. Η αποζημίωση της εν λόγω 
εργασίας θα γίνει απολογιστικά.  
 
Εγκατάσταση Αντικεραυνικής  Προστασίας 
Με προγενέστερες εργολαβίες έχει εγκατασταθεί κατά μήκος της οδού, μεταξύ 
Α/Κ Ηγουμενίτσας και Α/Κ Ιωαννίνων, εξοπλισμός πεδίου, ο οποίος απαιτείται 
να προστατευθεί από υπερτάσεις (πλέον της υφιστάμενης κατά περίπτωση 
προστασίας). 
Η προστασία συνίσταται στην εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών 
υπερτάσεων και βελτίωση των γειώσεων, όπως προβλέπονται κατά 
περίπτωση. 
 
Εγκατάσταση συστημάτων Ρ/Ε  
Θα εγκατασταθεί σύστημα ραδιοεπικοινωνιών στις δίδυμες Σήραγγες 
Μεσοβουνίου-Γκρίκας, στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και στην 
σήραγγα Σ2 του τμήματος 1.2.3 
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Μεγαφωνική εγκατάσταση 
Στις σήραγγες Μεσοβουνίου-Γκρίκας, στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 
και στην σήραγγα Σ2 του τμήματος 1.2.3., θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα 
μεγαφώνων, ούτως ώστε να καθίσταται ευχερής η μετάδοση μηνυμάτων από 
το Κέντρο Ελέγχου για ενημέρωση των χρηστών της οδού σε περίπτωση 
έκτακτων καταστάσεων και συμβάντων.  
 
Εγκατάσταση συστήματος σημειακής Πυρανίχνευσης 
Η εγκατάσταση συστήματος σημειακής Πυρανίχνευσης των χώρων Η/Μ 
εξοπλισμού – χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς σήραγγας Σ2 του τμήματος 
1.2.3. 

 
Σύστημα ρύθμισης φωτισμού σήραγγας 
Εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης φωτισμού στην σήραγγα Σ3 του τμήματος 
1.2.3. 
 

 
5.    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Πιο αναλυτικά ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τα παρακάτω, σύμφωνα με όλους τους 
όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στα υπόλοιπα τεύχη και τις Μελέτες. 

 
Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SCADA - TMS 
 
 
5.1. Εξοπλισμός πεδίου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των Η/Μ 

εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας  
 

Θα παρασχεθεί και θα εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στις θέσεις που 
φαίνονται στους Πίνακες, όπως προβλέπεται και από τις σχετικές Η/Μ μελέτες με 
ορισμένες τροποποιήσεις: 
 
5.1.1. Εξοπλισμός πεδίου για την επιτήρηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας  

 
 
Α) Ζεύγη Πινακίδων Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) 

 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.4 
Σήραγγα Μεσοβουνίου 12+938 

13+115 
13+293 
13+472 

12+969 
13+143 
13+319 
13+493 

   
Σήραγγα Γκρίκας 13+948 

14+125 
14+330 
14+481 
14+660 

13+980 
14+155 
14+330 
14+506 
14+681 

Τμήμα 1.1.5 
Σήραγγα Νεοχωρίου 0+593 

0+296 
0+000 
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Τμήμα 1.1.6 
Σήραγγα Σ1 29+118 

29+373 
29+636 

29+152 
29+365 
29+631 

Σήραγγα Σ2 30+210 
30+655 
30+985 
31+399 

30+235 
30+635 
30+965 
31+200 

Τμήμα 1.2.2 
Σήραγγα Σ1Ν 0+850 0+000 
Τμήμα 1.2.3 
Σήραγγα Σ2 16+887 

17+319 
17+745 

16+887 
17+275 
17+714 

Στην σήραγγα Σ3 του τμήματος 1.2.3, στην είσοδο κατά την κυκλοφορία κάθε 
κλάδου, υπάρχουν εγκατεστημένες από παλαιότερη εργολαβία, πινακίδες LCS για 
τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί νέα καλωδίωση. Επίσης μετά από εντολή της 
υπηρεσίας μπορεί να ζητηθεί η τοποθέτηση και ενός ζεύγους πινακίδων στην 
έξοδο κάθε κλάδου της εν λόγω σήραγγας. 
 

Β) Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος (VMS) 
 

Εκτός σήραγγας Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.2   
Αρτηρία  0+280 (τύπου Ι) 
Τμήμα 1.1.4   
Αρτηρία  12+800 (τύπου Ι) 
Τμήμα 1.1.5   
Αρτηρία 14+915 (τύπου I) 

24+270 (τύπου Ι) 
23+250 (τύπου Ι) 

Τμήμα 1.1.6   
Αρτηρία 32+400 (τύπου Ι) 28+250 (τύπου Ι) 
Τμήμα 1.2.2   
Αρτηρία 18+300 (τύπου Ι) 16+500 (τύπου Ι) 

 
 
Γ) Ανιχνευτές Υπέρυψων Οχημάτων (OHVD) 
 

 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.3   
Α/Κ Βασιλικού 8+090 τοπικής οδού 

Καρτέρι-Βασιλικό 
6+940 τοπικής οδού 
Καρτέρι-Βασιλικό 

Τμήμα 1.1.5   
Α/Κ Νεοχωρίου 0+890 Συνδετήριας οδού του Κόμβου 

(θα μεταφερθεί στη θέση αυτή ο υφιστάμενος 
ανιχνευτής OHVD της ΧΘ 1+350 ανάντη του δεξιού 

κλάδου της σήρ.Σ1Ν, από όπου καταργείται) 
Τμήμα 1.2.2   
Α/Κ Σελλών 0+650 Κάθετης οδού του Κόμβου  

0-050 Κάθετης οδού του Κόμβου  
Τμήμα 1.3.1   
Αρτηρία  5+650 (ανάντη 

σήρ.∆ωδώνης) 
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∆) Σταθμοί Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (RWIS) 
 

 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.3   
Γέφυρα Μεσοβουνίου  Ένας σταθμός πλήρης 
Τμήμα 1.1.5   
Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής Ένας σταθμός 

πλήρης 
 

Τμήμα 1.1.6   
Γέφυρα Γ7 Ένας σταθμός 

ανίχνευσης πάγου 
 

 
Οι θέσεις των αισθητήρων των σταθμών θα προσδιοριστούν επιτόπου 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του εξειδικευμένου προμηθευτή του εξοπλισμού και 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Η/Μ μελέτες. 

 
Ε) Επαγωγικοί βρόχοι (4άδες όπου δεν ορίζεται άλλο) 

 
Εντός σήραγγας Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.2 
Αρτηρία 0+150 0+150 
Α/Κ Ηγουμενίτσας (1ο 
τμήμα) 

 κλάδος εισόδου (μετά το 
C&C)/0+250 

(διπλός) 
Α/Κ Ηγουμενίτσας (2ο 
τμήμα) 

κλάδος εξόδου/0+240 
(διπλός) 

κλάδος εισόδου/0+240 
(διπλός) 

Τμήμα 1.1.3 
Σήραγγα Βασιλικού   
Α/Κ Βασιλικού κλάδος 1 /0+100 

(διπλός) 
κλάδος 2 /0+120 

(διπλός) 

κλάδος 3 /0+140 (διπλός) 
κλάδος 4 /0+040 (διπλός) 

Τμήμα 1.1.4 
Σήραγγα Μεσοβουνίου 12+938 

13+203 
13+472 

12+969 
13+217 
13+493 

Σήραγγα Γκρίκας 13+948 
14+330 
14+660 

13+980 
14+350 
14+681 

Κομβος ΒΙΟΠΑΘΕ Κλάδος εισόδου 
(διπλός) 

Κλάδος εξόδου 
(διπλός) 

Τμήμα 1.1.5 
Α/Κ Νεοχωρίου Τετράδα διπλών βρόχων τοποθετημένων 

παράλληλα στις ΧΘ 0+300/κλάδου 4, 0+380 
Συνδετήριας οδού (δύο λωρίδες) και 0+050/ 
κλάδου 3 (για την κάλυψη των 4 κλάδων του 

Κόμβου) 
Σήραγγα Νεοχωρίου 0+593 

0+300 
0+000 

 

Τμήμα 1.1.6 
Σήραγγα Σ1 29+118 

29+373 
29+152 
29+365 
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29+636 29+631 
Σήραγγα Σ2 30+210 

30+655 
30+985 
31+399 

30+235 
30+635 
30+965 
31+200 

Τμήμα 1.2.2 
Α/Κ Σελλών 0+042 από βόρειο 

ισόπεδο κόμβο προς 
κλάδους αριστερού 
κλάδου ΕΟ (ζεύγος 
διπλών βρόχων για 
κάλυψη των δύο 

λωρίδων) 

0+050 από νότιο ισόπεδο 
κόμβο προς κλάδους 
δεξιού κλάδου ΕΟ 

(ζεύγος διπλών βρόχων 
για κάλυψη των δύο 

λωρίδων)  

Τμήμα 1.2.3 
Σήραγγα Σ2 16+887 

17+319 
17+745 

16+887 
17+275 
17+714 

Τμήμα 1.3.2 
Α/Κ ∆ωδώνης 0+600 κλάδου Α (διπλός) 

0+230 κλάδου Β (διπλός) 
0+200 κλάδου ∆ (ζεύγος διπλών βρόχων για την 

κάλυψη και του κλάδου Γ στο ίδιο ύψος) 
 

 
ΣΤ)  Σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας 
 

 
Ζεύγος σηματοδοτών τριών φώτων (Φ300) σε σήραγγα 
Εντός σήραγγας Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.4 
Σήραγγα Μεσοβουνίου   
Σήραγγα Γκρίκας 14+330 14+350 
Αρτηρία   
Τμήμα 1.1.5 
Σήραγγα Νεοχωρίου 0+000  
Τμήμα 1.1.6 
Σήραγγα Κρυσταλλοπηγής 26+139 25+905 
Σήραγγα Σ1 29+373 

29+636 
29+152 
29+365 

Σήραγγα Σ2 30+655 
30+985 

 

30+635 
30+965 

Τμήμα 1.2.2 
Σήραγγα Σ1Ν   
Τμήμα 1.2.3 
Σήραγγα Σ3 16+168 15+835 
Σήραγγα Σ2 17+319 

17+745 
16+887 
17+275 

Τμήμα 1.3.2 
Σήραγγα ∆ωδώνης   
Για τη σήραγγα Σ1Ν, τόσο στον αριστερό όσο και στο δεξιό κλάδο, από τα δύο 
εσωτερικά ζεύγη φωτεινών σηματοδοτών κάθε κλάδου, το πρώτο θα 
μετακινηθεί στο ύψος της διασυνδετήριας στοάς και το δεύτερο θα καταργηθεί, 
θα αποξηλωθεί, και θα παραδοθεί στην ΕΟΑΕ. 
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Στις σήραγγες C&C1, Μεσοβουνίου και Γκρίκας υπάρχουν εγκατεστημένοι 
φωτεινοί σηματοδότες επί της αρτηρίας, πριν από τις εισόδους των σηράγγων 
για τους οποίους μπορεί να απαιτηθεί νέα καλωδίωση. 

 
Ζεύγος σηματοδοτών δύο φώτων, ένας σε ιστό (Φ300) και ένας σε βραχίονα 
(Φ300), κίτρινο αναλάμπον 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.6 
Αρτηρία 25+320 25+670 
Σήραγγα Κρυσταλλοπηγής   
Αρτηρία 26+425 28+450 
Σήραγγα Σ1   
Αρτηρία 29+840 29+980 
Σήραγγα Σ2   
Αρτηρία 32+250  
Τμήμα 1.2.2 
Σήραγγα Σ1Ν   
Τμήμα 1.2.3 
Αρτηρία  15+635 
Σήραγγα Σ3   
Αρτηρία 16+368 16+690 
Σήραγγα Σ2   
Αρτηρία 17+945  
Για τη σήραγγα Σ1Ν, ο φωτεινός σηματοδότης της ΧΘ 1+350 ανάντη του 
δεξιού κλάδου της σήραγγας θα μετακινηθεί στη ΧΘ 0+600 και ο φωτεινός 
σηματοδότης της ΧΘ 0-500 ανάντη του αριστερού κλάδου της σήραγγας θα 
μετακινηθεί στη ΧΘ 0-300. 

 
 

Ζεύγος σηματοδοτών τριών φώτων, ένας σε ιστό (Φ300) και ένας σε 
βραχίονα (Φ300) 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.6   
Αρτηρία 32+030 (∆.Ε.Κ.) 28+700 (∆.Ε.Κ.) 
Για τη σήραγγα Σ1Ν, ο φωτεινός σηματοδότης της ΧΘ 1+150 ανάντη του 
δεξιού κλάδου της σήραγγας θα μετακινηθεί στη ΧΘ 0+850 και ο φωτεινός 
σηματοδότης της ΧΘ 0-300 ανάντη του αριστερού κλάδου της σήραγγας θα 
μετακινηθεί στη ΧΘ 0-100. 

 
Σηματοδότης τριών φώτων σε ιστό (Φ300) σε νησίδα 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.6   
Αρτηρία 32+030 (∆.Ε.Κ.) 28+700 (∆.Ε.Κ.) 

 
 
 
Ζ) Στατικές Πινακίδες με Αναλάμποντες Φανούς 
 

 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.2   
Αρτηρία  7+900 (ανακοπή πορείας 

ανιχνευμένων υπέρυψων 
οχημάτων) 
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Τμήμα 1.1.3   
Αρτηρία 9+000 (ανακοπή 

πορείας ανιχνευμένων 
υπέρυψων οχημάτων) 

 

Α/Κ Βασιλικού 7+990 τοπικής οδού 
Καρτέρι-Βασιλικό 

7+040 τοπικής οδού 
Καρτέρι-Βασιλικό 

Γέφυρα Μεσοβουνίου 11+350 
(προειδοποίηση για 

πάγο) 

11+050 (προειδοποίηση 
για πάγο) 

Τμήμα 1.1.5   
Α/Κ Νεοχωρίου 0+790 Συνδετήριας οδού του Κόμβου (ανακοπή 

πορείας ανιχνευμένων υπέρυψων οχημάτων) 
Τμήμα 1.2.2   
Αρτηρία 0-300 (ανακοπή πορείας 

ανιχνευμένων υπέρυψων 
οχημάτων πριν τον 
αριστερό κλάδο Σ1Ν) 

 

Α/Κ Σελλών 0+120 Κάθετης οδού του Κόμβου (εκτροπή πορείας 
ανιχνευμένων υπέρυψων οχημάτων) 

0+460 Κάθετης οδού του Κόμβου (εκτροπή πορείας 
ανιχνευμένων υπέρυψων οχημάτων) 

Τμήμα 1.3.1   
Αρτηρία  5+900 (ανακοπή 

πορείας ανιχνευμένων 
υπέρυψων οχημάτων 
πριν το δεξιό κλάδο 
σήρ.∆ωδώνης) 

 
5.1.2.  Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης 
 

 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.1 
Α/Κ Ηγουμενίτσας 1+000 -0+200 
Τμήμα 1.1.3 
Α/Κ Βασιλικού  10+200 
Αρτηρία  11+600 

ΚΕΣ C&C1 
C&C1 11+724 

11+996 
11+753 
11+996 

Αρτηρία 12+196  
Τμήμα 1.1.4 
Αρτηρία  12+800 
Σήραγγα Μεσοβουνίου 12+938 

13+140 
13+240 
13+340 
13+472 

12+969 
13+050 
13+150 

13+217 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
13+250 
13+493 

Αρτηρία 13+717 
13+717 

 
 

Σήραγγα Γκρίκας 13+948 
14+265 
14+465 

13+980 
14+150 
14+350 
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14+660 14+350 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
14+681 

Αρτηρία 14+915  
Τμήμα 1.1.5 
Α/Κ Νεοχωρίου  22+340 
Αρτηρία 23+550 

24+270 
24+270 

 

Σήραγγα Νεοχωρίου 0+593 
0+285 
0+147 
0+000 

 

Τμήμα 1.1.6 
Αρτηρία 25+115 

25+700 
ΚΕΣ σήρ.Νεοχωρίου 

Σήραγγα Κρυσταλλοπηγής 26+139 25+905 
Αρτηρία 26+300 28+960 
Σήραγγα Σ1 29+118 

29+327 
29+480 
29+636 

29+152 
29+307 

29+373 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
29+457 
29+631 

Αρτηρία 29+830 
29+830 

ΚΕΣ σήρ.Σ1 

Σήραγγα Σ2 30+210 
30+473 
30+635 
30+781 
30+941 
31+099 
31+244 
31+399 

30+235 
30+385 
30+537 

30+640 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
30+693 
30+849 

30+973 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
30+999 
31+200 

Αρτηρία 31+540 31+300 
ΚΕΣ σήρ.Σ2 

Τμήμα 1.2.3 
Α/Κ Σελλών  14+140 
Αρτηρία  15+635 
Σήραγγα Σ3 15+826 

16+168 
15+835 
16+186 

Αρτηρία   16+415 
16+610 

Σήραγγα Σ2 16+887 
17+267 
17+470 
17+745 

16+887 
17+124 

17+291 (εντός συνδετήριας 
στοάς) 
17+319 
17+714 

Αρτηρία 17+945  
Α/Κ ∆ωδώνης  5+280 
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5.1.3. Εγκατάσταση Τηλεφώνων Ανάγκης 
 

Α) Τηλεφωνική συσκευή ανάγκης εκτός σήραγγας σε ημιθάλαμο 
 

 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.1.3 
Α/Κ Βασιλικού 7+890 και 7+140 τοπικής οδού Καρτέρι-Βασιλικό 

(επικοινωνία με οδηγούς ανιχνευμένων υπέρυψων 
οχημάτων που ανακόπτουν την πορεία τους μετά 

την προειδοποιητική πινακίδα με τους 
αναλάμποντες φανούς – συνδυάζεται με σταθερή 

πινακίδα παροχής οδηγιών για τον οδηγό)          
C&C1 11+719 

12+001 
11+748 
12+001 

Τμήμα 1.1.5 
Α/Κ Νεοχωρίου 0+690 Συνδετήριας οδού του Κόμβου (επικοινωνία 

με οδηγούς ανιχνευμένων υπέρυψων οχημάτων 
που ανακόπτουν την πορεία τους μετά την 

προειδοποιητική πινακίδα με τους αναλάμποντες 
φανούς – συνδυάζεται με σταθερή πινακίδα 

παροχής οδηγιών για τον οδηγό)                 
Τμήμα 1.1.6 
Σήραγγα Κρυσταλλοπηγής 25+940 

26+145 
25+900 
26+092 

Τμήμα 1.2.2 
Α/Κ Σελλών 0+360 και 0+220 κάθετης οδού του Κόμβου 

(επικοινωνία με οδηγούς ανιχνευμένων υπέρυψων 
οχημάτων που ανακόπτουν την πορεία τους μετά 

την προειδοποιητική πινακίδα με τους 
αναλάμποντες φανούς – συνδυάζεται με σταθερή 

πινακίδα παροχής οδηγιών για τον οδηγό)          
Τμήμα 1.2.3 
Σήραγγα Σ3 15+821 

16+173 
15+830 
16+191 

 
 

5.1.4. Σύστημα  ελέγχου αερισμού 
 
Α) Εκτός σήραγγας (ανεμόμετρα υπαίθρου;) 
 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1,1.6   
Σήραγγα Σ2 30+196 

31+406 
 

Τμήμα 1.2.3   
Σήραγγα Σ2 17+795 16+837 

 
 

Β) Εντός σήραγγας 
 
 Αρ. Κλάδος (χ.θ) ∆εξιός Κλάδος (χ.θ) 
Τμήμα 1.2.3   
Σήραγγα Σ2   
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Σύστημα Μέτρησης CO, 
NO και ορατότητας  

17+126 
17+547 

17+126 
17+559 

∆ιατάξεις μέτρησης 
ταχύτητας/διεύθυνσης 
αέρα εντός σήραγγας  

17+126 
17+547 

 

17+126 
17+559 

 
 
 
Γενική Παρατήρηση 
Είναι δυνατόν οι ΧΘ του εξοπλισμού να μεταβληθούν, μετά από έρευνα στο 
πεδίο, που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος παρουσία της Επίβλεψης, χωρίς αυτό να 
επιφέρει αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο του έργου. 
 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα διεξάγει έρευνα στο πεδίο και στo Κέντρο Ελέγχου 
από κοινού με την Επίβλεψη για το συντονισμό και την επιλογή των τελικών θέσεων 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και θα υποβάλει προς έγκριση σχέδια που θα 
δείχνουν την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ακόμη 
λεπτομερή σχέδια που θα δείχνουν τη διάταξη του εξοπλισμού στις θέσεις 
εγκατάστασης, τη διάταξη των ερμαρίων, τις διασυνδέσεις του εξοπλισμού, τη 
διανομή της τροφοδοσίας και τις μελέτες εφαρμογής για κάθε υποσύστημα 
εξοπλισμού και τις μελέτες των κατασκευών στήριξης όπως καθορίζεται στο τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η αμοιβή για τα παραπάνω σχέδια και μελέτες είναι 
ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου 
 
 
5.2. Σύστημα αυτοματισμού στο πεδίο για τη διενέργεια της επιτήρησης και του 

ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας 
 

Το σύστημα αυτοματισμού στο πεδίο για τα νέα τμήματα θα αποτελείται από τα 
εξής βασικά συστατικά: 

 
• Τους Σταθμούς Αυτοματισμού, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μέσα σε 

πίνακες τις προγραμματιζόμενες μονάδες ελέγχου με τα κατάλληλα 
προγράμματα για την επιτήρηση και τον έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων 
και της κυκλοφορίας, οι οποίες θα διασυνδέονται με τον 
επιτηρούμενο/ελεγχόμενο εξοπλισμό για τη συλλογή των σημάτων και την 
αποστολή εντολών ελέγχου. 

• Τα αισθητήρια, ενεργοποιητές (actuators), διακόπτες, μετρητές, ελεγκτές 
εξοπλισμού (controllers) κλπ. με τις διεπαφές τους μέσω των οποίων θα 
γίνεται η διασύνδεση του επιτηρούμενου/ ελεγχόμενου εξοπλισμού με τους 
Σταθμούς Αυτοματισμού. 

• Τις καλωδιώσεις τροφοδοσίας και μεταφοράς σημάτων. 
 

Ορισμένοι σταθμοί αυτοματισμού θα περιλαμβάνουν τις κεντρικές μονάδες 
ελέγχου, οι οποίες θα έχουν τον έλεγχο για τμήματα της οδού (ομάδες 
σηράγγων και τμήματα ανοιχτής οδοποιίας) και θα επικοινωνούν αφενός με τις 
τοπικές  μονάδες ελέγχου που θα εγκατασταθούν στους υπόλοιπους σταθμούς 
αυτοματισμού και αφετέρου με τους αντίστοιχους κεντρικούς Η/Υ των 
συστημάτων SCADA/TMS. 
 
Οι κεντρικές μονάδες ελέγχου θα βρίσκονται στους εξής σταθμούς 
αυτοματισμού, όπως ορίζουν και οι σχετικές Η/Μ μελέτες: 
 

 Σταθμός ΚΕΣ C&C Λαδοχωρίου για την σήραγγα C&C Λαδοχωρίου και 
τον Α/Κ Ηγουμενίτσας, 
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 Σταθμός ΚΕΣ C&C1 (1.1.3) για τις σήραγγες C&C1, τον Α/Κ Βασιλικού 
και της γέφυρας Μεσοβουνίου. 

 Σταθμός ΚΕΣ σηράγγων Μεσοβουνίου/Γκρίκας για τις σήραγγες 
Μεσοβουνίου και Γκρίκας.  

 Σταθμός ΚΕΣ σήραγγας Νεοχωρίου για τις σήραγγες Νεοχωρίου και 
Κρυσταλλοπηγής, τη γέφυρα Κρυσταλλοπηγής και τον Α/Κ Νεοχωρίου 

 Σταθμός ΚΕΣ σήραγγας Σ2 (1.1.6) για τις σήραγγες Σ1 και Σ2 και τη 
γέφυρα Γ7. 

 Σταθμός ΚΕΣ σηράγγων Σ3/Σ2 (1.2.3) για τις σήραγγες Σ3 και Σ2 και 
τον Α/Κ Σελλών 

 
Οι κεντρικές μονάδες ελέγχου θα είναι διπλές σε διάταξη «θερμής» εφεδρείας, 
η οποία θα υλοποιείται με απευθείας καλωδιακή σύνδεση μεταξύ τους, έτσι 
ώστε ο χρόνος αποκατάστασης σε περίπτωση απώλειας της μίας μονάδας να 
μην επηρεάζει τις λειτουργίες επιτήρησης και ελέγχου. 
  
Οι σταθμοί αυτοματισμού με τις τοπικές μονάδες ελέγχου των σηράγγων 
Νεοχωρίου, Κρυσταλλοπηγής, Σ1, Σ2(1.1.6), Σ3, Σ2(1.2.3) θα εγκατασταθούν 
όπως ορίζουν οι σχετικές Η/Μ μελέτες. Για τις σήραγγες Μεσοβουνίου και 
Γκρίκας σταθμοί αυτοματισμού με τοπικές μονάδες ελέγχου θα εγκατασταθούν 
στους χώρους πινάκων (εντός των διασυνδετηρίων στοών).  
 
Επίσης θα εγκατασταθούν σταθμοί αυτοματισμού με τοπικές μονάδες ελέγχου 
στα εξής απομακρυσμένα σημεία: 

• Στον Α/Κ Βασιλικού (ΧΘ 0+020 του κλάδου 6), για τη σύνδεση του 
επιτηρούμενου εξοπλισμού του Κόμβου. 

• Στον Α/Κ Νεοχωρίου (ΧΘ 22+340 δεξιού κλάδου κυρίου άξονα), για τη 
σύνδεση του επιτηρούμενου εξοπλισμού του Κόμβου. 

• Στον Α/Κ Σελλών (ΧΘ 14+140 δεξιού κλάδου κυρίου άξονα), για τη 
σύνδεση του επιτηρούμενου εξοπλισμού του Κόμβου. 

 
Στα υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμού των σηράγγων Βασιλικού, Σ1Ν και 
∆ωδώνης δεν απαιτείται να γίνουν αλλαγές. Στη σήραγγα Σ2 (1.1.6) θα 
βρίσκεται εγκατεστημένο από τρίτο ένα βασικό σύστημα αυτοματισμού για τον 
έλεγχο αερισμού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνδέσει τον 
επιτηρούμενο/ελεγχόμενο εξοπλισμό του συστήματος αερισμού στους νέους 
ολοκληρωμένους σταθμούς αυτοματισμού που θα εγκαταστήσει στη σήραγγα.  
 
Το επίπεδο αυτοματισμού θα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για την 
επιτήρηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων ακόμα και στην περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας των κεντρικών συστημάτων (Η/Υ με λογισμικό). 
 
Οι τοπικές  μονάδες ελέγχου θα επικοινωνούν με τον επιτηρούμενο/ελεγχόμενο 
εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ό,τι λεπτομερώς περιλαμβάνεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές Η/Μ μελέτες και σε γενικές γραμμές τα 
παρακάτω (και για τα δύο τμήματα): 

 
1. Εξοπλισμό συστήματος κυκλοφορίας 
 Πινακίδες μεταβλητού μηνύματος εντός/εκτός σηράγγων (Variable Message 

Signs - VMS) 
 Πινακίδες καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας (Lane Control Signs - LCS) 
 Πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs - VSLS) 
 Στατικές πινακίδες με αναλάμποντες φανούς   
 Σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας 
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 Ανιχνευτές υπέρυψων οχημάτων (Over Height Vehicle Detectors - OHVD) 
 Σταθμούς μετεωρολογικών πληροφοριών οδού (RWIS)  
 Ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων 

 
2. Εξοπλισμό συστήματος αερισμού 
 Ανεμιστήρες 
 Μετρητές ρύπων (CO, NO) και ορατότητας 
 Μετρητές ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου εντός/εκτός σηράγγων 

 
3. Εξοπλισμό συστήματος φωτισμού 
 Φωτόμετρα 
 Πίνακες φωτισμού με τις διατάξεις ελέγχου βαθμίδων  

 
4. Εξοπλισμό συστημάτων ασφάλειας 
 Σύστημα πυρανίχνευσης 
 Ερμάρια ανάγκης (Ε.Α.Σ.) 
 Κομβία συναγερμού πυρκαγιάς 
 Τηλέφωνα ανάγκης 
 Κάμερες Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και κεντρικός εξοπλισμός 
 Εξοπλισμό πυρόσβεσης (αντλιοστάσια κλπ.) 
 Ραδιοεπικοινωνίες 
 Μεγαφωνική εγκατάσταση 
 Εξοπλισμό ασφάλειας (έξοδοι διαφυγής, προσβάσεις εγκαταστάσεων, 

συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα συναγερμού κτιρίων, σταθμούς 
αυτοματισμού, εξοπλισμό δικτύου κλπ.) 

 
5. Εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
 Πίνακες κίνησης (αερισμού) 
 Πίνακες κίνησης (φορτίων ασθενών σημάτων) 
 Πίνακες φωτισμού 
 Pillar φωτισμού και κίνησης 
 Εξοπλισμό παροχής/διανομής ισχύος στους υποσταθμούς (ΜΤ, ΧΤ, Μ/Σ, 

ΕΗΖ, UPS κλπ.) 
 

Αναλυτικά τα ζητούμενα μεγέθη για επιτήρηση και έλεγχο περιλαμβάνονται στις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος SCADA/TMS και του 
επιμέρους εξοπλισμού. Θα καλυφθούν επίσης τα τυχόν πρόσθετα σημεία 
επιτήρησης και ελέγχου που προσδιορίζονται στις σχετικές Η/Μ μελέτες και δεν 
περιλαμβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.   
 
Στις μονάδες ελέγχου των σταθμών αυτοματισμού θα εκτελούνται οι 
απαραίτητες λειτουργίες λογισμικού που εκτελούνται στο επίπεδο αυτό για την 
τελική λειτουργικότητα επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και της 
κυκλοφορίας, όπως απαιτείται στα υπόλοιπα τεύχη. 

 
 
5.3. Συστήματα επικοινωνίας 
 

5.3.1. ∆ίκτυα επικοινωνίας 
 
Η επικοινωνία μεταξύ πεδίου και του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται στα εξής 
επίπεδα: 

• κεντρικό δίκτυο κορμού με διπλό δακτύλιο 10-Gigabit Ethernet 
• τοπικά δίκτυα δακτυλίου Ethernet στις σήραγγες συνδεδεμένα στο 

δίκτυο κορμού και 
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• ακτινικές συνδέσεις του εξοπλισμού πεδίου (data, video, τηλεφωνικά 
σήματα) προς τους μεταγωγείς (switches) Ethernet των τοπικών 
δακτυλίων.  

 
Το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων στο επίπεδο δικτύου (layer 3) θα είναι 
IP και οι μεταγωγείς θα έχουν τη δυνατότητα επαναδρομολόγησης των 
δεδομένων που κυκλοφορούν σε κάθε δακτύλιο, σε περίπτωση απώλειας ίνας. 
 
Κεντρικό δίκτυο κορμού 
 
Θα σχηματιστεί ένα δίκτυο κορμού από διπλό δακτύλιο 10-Gigabit Ethernet 
πάνω από μονότροπες οπτικές ίνες. Σε καθένα από τα ΚΕΣ: Βασιλικού, C&C1, 
Μεσοβουνίου/Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σ2 (1.1.6), Σ1Ν, Σ2/Σ3, δυτικό ΚΕΣ 
∆ωδώνης θα εγκατασταθούν 2 μεταγωγείς 10-Gigabit Ethernet (16 μεταγωγείς 
συνολικά). Ο καθένας από τους δύο μεταγωγείς κάθε σημείου θα συνδέεται σε 
διακριτό δακτύλιο, για αύξηση της εφεδρείας του δικτύου κορμού. Οι δύο 
πλευρές του κάθε δακτυλίου θα αναπτύσσονται σε διαφορετική πλευρά της 
οδού για προστασία από κοπή καλωδίου. Σε περίπτωση αστοχίας του ενός 
δακτυλίου, η επικοινωνία των τοπικών δακτυλίων Ethernet των σηράγγων με το 
Κέντρο Ελέγχου πρέπει να εξυπηρετείται αυτόματα από τον υγιή δακτύλιο. 
 
Όλοι οι μεταγωγείς θα έχουν 2 οπτικές θύρες 10-Gigabit Ethernet. Όσον αφορά 
τις θύρες χαλκού, όλοι οι μεταγωγείς θα έχουν 24 θύρες 10/100/1000 Mbps, 
εκτός από τους δύο μεταγωγείς του ΚΕΣ ∆ωδώνης που θα έχουν 72 θύρες 
10/100/1000 Mbps (μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι μεταγωγείς σε 
συνδεσμολογία τύπου “stack”). Οι οπτικοί σύνδεσμοι για τις συνδέσεις 10-
Gigabit θα επιλεγούν ανάλογα με τις αποστάσεις των ζεύξεων (LR ή ΕR κατά 
περίπτωση). 
 
Τοπικά δίκτυα 
 
Τα τοπικά δίκτυα θα σχηματιστούν πάνω από μονότροπες οπτικές ίνες ως 
εξής:  
• Στο ΚΕΣ C&C Λαδοχωρίου θα εγκατασταθούν δύο μεταγωγείς Gigabit 

Ethernet (η καθεμία από τις δύο κεντρικές μονάδες ελέγχου θα συνδεθούν 
σε χωριστό μεταγωγέα). Ο καθένας από τους δύο μεταγωγείς θα συνδέεται 
προς διακριτό από τους δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet του ΚΕΣ C&C1. Η 
καθεμία από τις δύο συνδέσεις θα γίνεται από διαφορετική πλευρά της οδού 
για αύξηση της ασφάλειας της σύνδεσης. 

• Στο ΚΕΣ της σήραγγας C&C1 θα εγκατασταθεί ένας τοπικός δακτύλιος από 
δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet με διπλή σύνδεση μεταξύ τους. 

• Στις σήραγγες Μεσοβουνίου/Γκρίκας θα εγκατασταθεί ένας δακτύλιος 
Gigabit Ethernet με ένα μεταγωγέα σε κάθε χώρο πινάκων στις συνδετήριες 
και δύο μεταγωγείς στο ΚΕΣ (4 μεταγωγείς συνολικά). 

• Στις σήραγγες Νεοχωρίου - Κρυσταλλοπηγής θα εγκατασταθεί ένας 
δακτύλιος Gigabit Ethernet σύμφωνα με τη σχετική Η/Μ μελέτη (4 
μεταγωγείς συνολικά). 

• Στις σήραγγες Σ1-Σ2 (1.1.6) θα εγκατασταθεί ένας δακτύλιος Gigabit 
Ethernet σύμφωνα με τη σχετική Η/Μ μελέτη (10 μεταγωγείς συνολικά). 

• Στις σήραγγες Σ2-Σ3 (1.2.3) θα εγκατασταθεί ένας δακτύλιος Gigabit 
Ethernet με ένα μεταγωγέα σε κάθε χώρο πινάκων και δύο μεταγωγείς στο 
ΚΕΣ (7 μεταγωγείς συνολικά).  
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Οι δύο πλευρές του κάθε δακτυλίου θα αναπτύσσονται σε διαφορετική πλευρά 
της οδού για προστασία από κοπή καλωδίου. 
 
Για τις σήραγγες Βασιλικού και Σ1Ν, όπου οι σταθμοί αυτοματισμού συνδέονται 
σε δακτυλίους Fast Ethernet, στο αντίστοιχο ΚΕΣ θα εγκατασταθεί ένας τοπικός 
δακτύλιος από δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet με διπλή σύνδεση μεταξύ τους. 
Ο καθένας από τους δύο εκεί μεταγωγείς Fast Ethernet θα συνδέεται σε 
διακριτό από τους δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet, μέσω των θυρών 
πρόσβασης χαλκού. Οι έξοδοι Ethernet των κωδικοποιητών video και των ΙΡ 
μετατροπέων τηλεφώνων που θα εγκατασταθούν στα ΚΕΣ θα μοιράζονται 
προς σύνδεση στους δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet. 
 
Στη σήραγγα ∆ωδώνης, υφίσταται ήδη δακτύλιος Gigabit Ethernet, στον οποίο 
συνδέονται οι σταθμοί αυτοματισμού και ο ψηφιακός εξοπλισμός video και 
τηλεφωνίας. Στο δυτικό ΚΕΣ ∆ωδώνης είναι εγκατεστημένοι δύο μεταγωγείς του 
δακτυλίου. 
 
Οι μεταγωγείς των τοπικών δακτυλίων Gigabit Ethernet θα έχουν 2 οπτικές 
θύρες Gigabit Ethernet (εκτός από τους μεταγωγείς των ΚΕΣ Βασιλικού και Σ1Ν 
που δε χρειάζεται να έχουν οπτικές θύρες). Όσον αφορά τις θύρες πρόσβασης 
χαλκού, οι μεταγωγείς των ΚΕΣ θα έχουν 24 θύρες 10/100/1000 Mbps, ενώ οι 
υπόλοιποι μεταγωγείς θα έχουν 24 θύρες 10/100 Mbps. 
 
Οι τοπικοί δακτύλιοι Gigabit Ethernet θα συνδέονται προς το δίκτυο κορμού 
(10-Gigabit Ethernet) με σύνδεση του καθενός από τους δύο μεταγωγείς 
Gigabit Ethernet των ΚΕΣ σε διακριτό από τους δύο εκεί μεταγωγείς του 
δικτύου κορμού, μέσω των θυρών πρόσβασης χαλκού. 
 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των εργασιών ενοποίησης, θα κάνει στα υφιστάμενα 
συστήματα των 3 σηράγγων τον προγραμματισμό που απαιτείται για τη 
σύνδεση του τοπικού εξοπλισμού στο ενιαίο δίκτυο. Στις εργασίες αυτές μπορεί 
να περιλαμβάνονται ο επανακαθορισμός των VLANs, αλλαγές διευθύνσεων ΙΡ 
του εξοπλισμού κλπ.   
 
Οι μεταγωγείς θα εγκαθίστανται εντός ερμαρίων τύπου racks στα κτίρια (ΚΕΣ 
κλπ.) και εντός πινάκων στους λοιπούς χώρους πινάκων σηράγγων. 
 
 
5.3.2. Επικοινωνίες ∆εδομένων   
 
Οι μονάδες ελέγχου των σταθμών αυτοματισμού στις σήραγγες θα συνδέονται 
με τοπικές συνδέσεις χαλκού Ethernet στους μεταγωγείς Ethernet των τοπικών 
δικτύων. Για τις κεντρικές μονάδες ελέγχου καθεμία από τις δύο μονάδες 
ελέγχου θα συνδέεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από τους δύο μεταγωγείς που 
προβλέπονται σ’αυτές τις θέσεις.  
 
Οι απομακρυσμένοι σταθμοί αυτοματισμού θα συνδέονται με ακτινικές οπτικές 
συνδέσεις, μέσω ζευγών οπτικών πομποδεκτών δεδομένων, προς τους 
μεταγωγείς των πλησιέστερων τοπικών δικτύων σηράγγων, ως εξής: 

• ο σταθμός αυτοματισμού του Α/Κ Βασιλικού προς μεταγωγέα Gigabit 
Ethernet του ΚΕΣ C&C1. 

• ο σταθμός αυτοματισμού του Α/Κ Νεοχωρίου προς μεταγωγέα Gigabit 
Ethernet του ΚΕΣ σήραγγας Νεοχωρίου. 
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• ο σταθμός αυτοματισμού του Α/Κ Σελλών προς μεταγωγέα Gigabit 
Ethernet του ΚΕΣ Σ2/Σ3 

 
Για τις επικοινωνίες data των σταθμών αυτοματισμού θα διαμορφώνεται ένα 
διακριτό εικονικό δίκτυο VLAN πάνω από τα δίκτυα επικοινωνιών. 
 
Ο εξοπλισμός πεδίου θα συνδέεται ακτινικά προς τους σταθμούς αυτοματισμού 
μέσω των αντίστοιχων καρτών εισόδου/εξόδου (Ι/Ο modules DI, DO, AI, 
σειριακές συνδέσεις, Ethernet κλπ.) των σταθμών αυτοματισμού.  
Οι παραπάνω συνδέσεις σημάτων θα γίνονται με καλώδια χαλκού εντός των 
σηράγγων και στα κτίρια και μέσω οπτικών ινών για τον υπόλοιπο παρόδιο 
εξοπλισμό (πινακίδες, ανιχνευτές υπέρυψων οχημάτων, σταθμοί 
μετεωρολογικών πληροφοριών οδού, ελεγκτές σήμανσης κυκλοφορίας, 
τηλέφωνα). Για τις οπτικές συνδέσεις θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ζεύγη 
οπτικών πομποδεκτών δεδομένων. 
  
Οι ελεγκτές (data loggers) των σταθμών μετεωρολογικών πληροφοριών οδού 
θα συνδέονται μέσω συνδέσεων Ethernet προς τους μεταγωγείς Ethernet (με 
χρήση IP μετατροπέων σειριακό/Ethernet σε περίπτωση που δε διαθέτουν 
θύρα Ethernet), ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω δικτύου. 
 
Για τον εξοπλισμό που βρίσκεται μακριά από σήραγγες οι συνδέσεις θα γίνουν 
ως εξής: 

• ο ανιχνευτής κυκλοφορίας βρόχων του δεύτερου τμήματος του Α/Κ 
Ηγουμενίτσας θα συνδεθεί προς το σταθμό αυτοματισμού του ΚΕΣ C&C 
του Α/Κ Ηγουμενίτσας.  

• οι στατικές πινακίδες με αναλάμποντες φανούς εκατέρωθεν της 
σήρ.Βασιλικού θα συνδεθούν προς το σταθμό αυτοματισμού του ΚΕΣ 
C&C1 (1.1.3).  

• οι ανιχνευτές κυκλοφορίας βρόχων του Κόμβου ΒΙΟΠΑΘΕ θα 
συνδεθούν προς το σταθμό αυτοματισμού του χώρου πινάκων της 
σήραγγας Γκρίκας. 

• η πινακίδας VMS δυτικά της γέφυρας Κρυσταλλοπηγής θα συνδεθεί 
προς το σταθμό αυτοματισμού του ΚΕΣ σήραγγας Νεοχωρίου 

• η εξωτερική κάμερα δυτικά της γέφυρας Κρυσταλλοπηγής θα συνδεθεί 
προς το χώρο πινάκων της σήραγγας Νεοχωρίου. 

• η στατική πινακίδα με αναλάμποντες φανούς ανατολικά της σήρ.Σ1Ν θα 
συνδεθεί προς το σταθμό αυτοματισμού του Α/Κ Σελλών  

• οι ανιχνευτές κυκλοφορίας βρόχων του Α/Κ ∆ωδώνης θα συνδεθούν 
προς τον τοπικό σταθμό αυτοματισμού του Κόμβου. 

 
 
5.3.3. Επικοινωνίες Video 
 
Η επικοινωνία των καμερών του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) με 
τα κεντρικά συστήματα του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο 
ψηφιακά με χρήση του πρωτοκόλλου ΙΡ (Video over IP) πάνω από τα δίκτυα 
Ethernet, μέσω των κωδικοποιητών video IP που θα συνδέονται ακτινικά στους 
μεταγωγείς Gigabit Ethernet. Για τις επικοινωνίες του Κλειστού Κυκλώματος 
Τηλεόρασης θα διαμορφώνεται ένα διακριτό εικονικό δίκτυο VLAN πάνω από 
τα δίκτυα επικοινωνιών. 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι κάμερες θα μεταδίδουν το αναλογικό σήμα video στους 
κωδικοποιητές video IP, οι οποίοι θα ψηφιοποιούν και συμπιέζουν το σήμα και 
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θα το μεταδίδουν στους μεταγωγείς Ethernet. Oι κωδικοποιητές video IP θα 
εγκατασταθούν στους χώρους πινάκων και στα ΚΕΣ και θα συνδέονται προς 
τους μεταγωγείς Ethernet με τοπικές συνδέσεις χαλκού. Η κάθε κάμερα θα 
συνδέεται σε έναν ανεξάρτητο κωδικοποιητή (αντιστοιχία 1:1), ο οποίος θα 
τοποθετείται στον πλησιέστερο προς την κάμερα διατιθέμενο χώρο πινάκων ή 
ΚΕΣ. 
 
Το σήμα video για τις κάμερες εντός σηράγγων θα μεταδίδεται προς τους 
κωδικοποιητές με ομοαξονικό καλώδιο. Για τις απομακρυσμένες σταθερές 
κάμερες (συνολικό μήκος σύνδεσης από την κάμερα στον κωδικοποιητή > 
400μ.) θα χρησιμοποιούνται ισοσταθμιστές σήματος (equalizers). 
Για τις τηλεχειριζόμενες κάμερες εκτός σηράγγων, η επικοινωνία των σημάτων 
video προς τους κωδικοποιητές θα γίνεται πάνω από οπτική ίνα με χρήση 
ζευγών πομπού/δέκτη video. Η επικοινωνία των σημάτων χειρισμού προς κάθε 
τηλεχειριζόμενη κάμερα θα γίνεται μέσω του ίδιου κωδικοποιητή video και του 
ίδιου ζεύγους πομπού/δέκτη video που θα χρησιμοποιείται για το σήμα video 
της κάμερας. 
 
Οι απομακρυσμένες κάμερες του Α/Κ Ηγουμενίτσας θα συνδέονται προς το 
ΚΕΣ C&C1.   
 
Στις σήραγγες Βασιλικού και Σ1Ν τα σήματα των καμερών καταλήγουν στο 
αντίστοιχο ΚΕΣ. Για την απεικόνισή τους υπάρχουν, σε κάθε ΚΕΣ, από ένα 
αναλογικό σύστημα από video matrix και αναλογικές οθόνες που 
χρησιμοποιήθηκε για την αρχική τοπική λειτουργία, καθώς και από ένα ψηφιακό 
σύστημα που χρησιμοποιείται για την τρέχουσα αυτόνομη παρακολούθηση του 
κάθε συστήματος στο Κέντρο Ελέγχου ∆ωδώνης. Στα πλαίσια των εργασιών 
ενοποίησης ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει σε κάθε ΚΕΣ κωδικοποιητές video IP 
(από έναν για κάθε κάμερα) ίδιους με αυτούς των νέων συστημάτων. Τα 
ψηφιοποιημένα σήματα θα εισάγονται στους τοπικούς μεταγωγείς Gigabit 
Ethernet. Για την δυνατότητα εφεδρικής τοπικής λειτουργίας θα παραμείνει στο 
μεν ΚΕΣ Βασιλικού το υφιστάμενο ψηφιακό σύστημα (DVR με τοπική 
καταγραφή των σημάτων), ενώ στο ΚΕΣ Σ1Ν θα παραμείνει το παλιό 
αναλογικό σύστημα (video matrix, αναλογικές οθόνες, χειριστήριο, λογισμικό 
ρύθμισης video matrix). Σε περίπτωση που οι κωδικοποιητές video ΙΡ 
διαθέτουν θύρα εξόδου του αναλογικού σήματος (loop-out), τότε τα σήματα, 
αφού εισαχθούν στους κωδικοποιητές, θα συνδέονται μέσω αυτής της θύρας 
και στο αντίστοιχο εφεδρικό σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εγκαθίστανται 
συσκευές ενίσχυσης/διανομής των σημάτων (distributors amplifiers) στα 
σήματα video που εισέρχονται στα ΚΕΣ και από εκεί μία έξοδος θα εισάγεται 
στους κωδικοποιητές, ενώ μια δεύτερη έξοδος θα εισάγεται στο εφεδρικό 
σύστημα (DVR ή video matrix αντίστοιχα).   
 
 
5.3.4. Επικοινωνίες Τηλεφωνίας 
 
Η επικοινωνία των τηλεφώνων ανάγκης των σηράγγων με τα κεντρικά 
συστήματα του αντίστοιχου Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο 
ψηφιακά με χρήση του πρωτοκόλλου ΙΡ (Voice over IP) πάνω από τα δίκτυα 
Ethernet, μέσω των ΙΡ μετατροπέων τηλεφώνων που θα συνδέονται ακτινικά 
στους μεταγωγείς Gigabit Ethernet. Για τις επικοινωνίες τηλεφωνίας θα 
διαμορφώνεται ένα διακριτό εικονικό δίκτυο VLAN πάνω από τα δίκτυα 
επικοινωνιών. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα τηλέφωνα ανάγκης θα μεταδίδουν το αναλογικό σήμα 
φωνής με χάλκινα καλώδια στους ΙΡ μετατροπείς τηλεφώνων, οι οποίοι θα 
ψηφιοποιούν και συμπιέζουν το σήμα και θα το μεταδίδουν στους μεταγωγείς 
του δικτύου Gigabit Ethernet. Oι μετατροπείς θα εγκατασταθούν στα ίδια 
ερμάρια με τους μεταγωγείς Gigabit Ethernet (στους χώρους πινάκων και στα 
ΚΕΣ) και θα συνδέονται προς αυτούς με τοπικές συνδέσεις χαλκού Ethernet. Το 
κάθε τηλέφωνο ανάγκης θα συνδέεται σε μετατροπέα που βρίσκεται στον 
πλησιέστερο προς το τηλέφωνο διατιθέμενο χώρο πινάκων ή ΚΕΣ (κατά 
μέγιστο 2 τηλέφωνα ανά μετατροπέα).    
 
Στους χώρους πινάκων και στα ΚΕΣ ολόκληρου του τμήματος θα 
εγκατασταθούν ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές προσωπικού, που θα συνδέονται 
απευθείας στους τοπικούς μεταγωγείς Gigabit Ethernet με τοπικές συνδέσεις 
χαλκού Ethernet. 
 
Στις σήραγγες Βασιλικού και Σ1Ν τα σήματα των τηλεφώνων ανάγκης 
καταλήγουν στο αντίστοιχο ΚΕΣ. Για την απόκριση στις κλήσεις υπάρχουν, σε 
κάθε ΚΕΣ, από ένα αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
ανεξάρτητα για την τοπική λειτουργία, καθώς και από ένα ψηφιακό σύστημα 
που προστέθηκε μεταγενέστερα στην έξοδο του κάθε τηλεφωνικού κέντρου για 
την αυτόνομη λειτουργία του κάθε συστήματος από το Κέντρο Ελέγχου 
∆ωδώνης. Στα πλαίσια των εργασιών ενοποίησης ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 
σε κάθε ΚΕΣ IP μετατροπείς τηλεφώνων (κατ’αντιστοιχία με αυτούς των νέων 
συστημάτων). Τα ψηφιοποιημένα σήματα θα εισάγονται στους τοπικούς 
μεταγωγείς Gigabit Ethernet. Τα υφιστάμενα αναλογικά τηλεφωνικά συστήματα 
θα καταργηθούν, ενώ για την δυνατότητα εφεδρικής τοπικής λειτουργίας θα 
εγκατασταθεί σε κάθε ΚΕΣ από ένας σταθμός διαχείρισης ΙΡ τηλεφωνικών 
κλήσεων (Η/Υ με λογισμικό) και από μία ΙΡ τηλεφωνική συσκευή τύπου 
κονσόλας χειριστή. 
 
Στις σήραγγες Μεσοβουνίου και Γκρίκας θα βρίσκονται εγκατεστημένα τα 
τηλέφωνα ανάγκης από τρίτο. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις απαιτούμενες 
καλωδιώσεις προς τους χώρους πινάκων όπου θα εγκατασταθούν οι IP 
μετατροπείς τηλεφώνων. 

 
Στις σήραγγες Νεοχωρίου, Σ1/Σ2(1.1.6) θα βρίσκονται εγκατεστημένα από 
τρίτο τα τηλέφωνα ανάγκης στις σήραγγες και τοπικά κεντρικά συστήματα VoIP 
τηλεφωνίας στα ΚΕΣ. Τα τοπικά συστήματα των ΚΕΣ θα καλύπτουν την 
περίπτωση τοπικής εφεδρικής λειτουργίας και θα είναι συνδεδεμένα μέσω 
δημοσίου δικτύου προς τα κεντρικά συστήματα του Κέντρου Ελέγχου ∆ωδώνης 
για ενοποιημένη λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει τη σύνδεση προς το 
Κέντρου Ελέγχου ∆ωδώνης πάνω από το δίκτυο κορμού του τμήματος, θα 
διατηρήσει τη δυνατότητα  τοπικής εφεδρικής λειτουργίας από τα ΚΕΣ και θα 
κάνει τυχόν απαιτούμενες εργασίες για την ενοποιημένη λειτουργία των 
συστημάτων από τα νέα κεντρικά συστήματα τηλεφωνίας του Κέντρου Ελέγχου 
∆ωδώνης.  

  
Στην σήραγγα Σ2 (1.2.3) θα βρίσκονται εγκατεστημένα από τρίτο τα τηλέφωνα 
ανάγκης στις σήραγγες και τοπικό κεντρικό σύστημα VoIP τηλεφωνίας στο 
ΚΕΣ. Το τοπικό σύστημα του ΚΕΣ θα καλύπτει την περίπτωση τοπικής 
εφεδρικής λειτουργίας και θα είναι συνδεδεμένο μέσω δημοσίου δικτύου προς 
τα κεντρικά συστήματα του Κέντρου Ελέγχου ∆ωδώνης για ενοποιημένη 
λειτουργία. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει τη σύνδεση προς το Κέντρου Ελέγχου 
∆ωδώνης πάνω από το δίκτυο κορμού του τμήματος, θα διατηρήσει τη 
δυνατότητα  τοπικής εφεδρικής λειτουργίας από τα ΚΕΣ και θα κάνει τυχόν 

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤP.doc                                                 22                            0112-0210/4417/Β02 



απαιτούμενες εργασίες για την ενοποιημένη λειτουργία των συστημάτων από 
τα νέα κεντρικά συστήματα τηλεφωνίας του Κέντρου Ελέγχου ∆ωδώνης.  
 

 
5.3.5. Οπτικές ίνες 
 
Θα εγκατασταθούν καλώδια οπτικών ινών στην οδό (κατά μήκος των δύο 
κλάδων της οδού, σε εγκάρσιες διελεύσεις, στις σήραγγες, προς τα κτίρια και το 
διασυνδεόμενο εξοπλισμό κλπ) για τις ανάγκες επικοινωνίας του έργου και για 
μελλοντική χρήση. Σε γενικές γραμμές θα εγκατασταθούν καλώδια στους δύο 
κλάδους ως εξής: 
 
• Από 1 καλώδιο κορμού, 24 μονότροπων οπτικών ινών (SMF), και στους δύο 

κλάδους της οδού από τον Α/Κ Ηγουμενίτσας μέχρι τον Α/Κ Ιωαννίνων (με 
εξαίρεση τη σήραγγα ∆ωδώνης όπου τα καλώδια είναι ήδη εγκατεστημένα 
εντός των καναλιών ασθενών). Στον Α/Κ Ιωαννίνων τα καλώδια θα 
εγκατασταθούν μέχρι τα σημεία όπου καταλήγουν τα αντίστοιχα καλώδια 
του τμήματος ανατολικά του Κόμβου και ο Ανάδοχος θα κάνει τις συνδέσεις 
των οπτικών ινών των αντίστοιχων καλωδίων. Από τα καλώδια αυτά θα 
γίνουν οι συνδέσεις του δικτύου κορμού (μεταγωγείς 10-Gigabit Ethernet), 
των απομακρυσμένων σταθμών αυτοματισμού και του απομακρυσμένου 
εξοπλισμού (πέρα από αυτόν που θα συνδεθεί μέσω των πολύτροπων 
οπτικών ινών που αναφέρονται παρακάτω). Στα σημεία όπου απαιτείται να 
χρησιμοποιηθούν οπτικές .ίνες από τα καλώδια αυτά, θα εγκαθίστανται 
ακραία καλώδια με τον απαιτούμενο αριθμό μονότροπων οπτικών ινών (και 
ένα επιπλέον εφεδρικό ζεύγος), από το φρεάτιο επί του άξονα μέχρι το 
σημείο σύνδεσης (ερμάριο εντός του ΚΕΣ ή εξωτερικό ερμάριο 
εξοπλισμού).  

• Από 1 καλώδιο 6 μονότροπων οπτικών ινών και στους δύο κλάδους της 
οδού στα εξής τμήματα: 
o από το χώρο πινάκων σήραγγας Μεσοβουνίου μέχρι το χώρο πινάκων 

διασυνδετήριας στοάς σήραγγας Γκρίκας. 
o από το χώρο πινάκων σήραγγας Νεοχωρίου μέχρι το χώρο πινάκων 

σήραγγας Κρυσταλλοπηγής. 
o από το χώρο πινάκων διασυνδετήριας στοάς σήραγγας Σ1 (1.1.6) μέχρι 

το ΚΕΣ σήραγγας Σ2. 
o από το δυτικό χώρο πινάκων σήραγγας Σ3 (1.2.3) μέχρι τον ανατολικό 

χώρο πινάκων σήραγγας Σ2. 
Από ένα ζεύγος από τις ίνες αυτές θα σχηματιστούν οι δακτύλιοι των 
τοπικών δικτύων Gigabit Ethernet, ενώ οι υπόλοιπες ίνες θα παραμείνουν 
για εφεδρική χρήση. Τα δύο καλώδια θα διέρχονται μέσα από τους χώρους 
πινάκων και τα κτίρια, που απαιτείται να συνδεθούν μεταγωγείς, όπου και θα 
τερματίζουν μόνο οι ίνες του καλωδίου που απαιτείται να συνδεθούν. 

• Τα εξής καλώδια πολύτροπων οπτικών ινών για τοπικές συνδέσεις: 
o 1 καλώδιο 6 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 0+280 (1.1.2) μέχρι το 

ΚΕΣ του C&C του Α/Κ Ηγουμενίτσας για τη σύνδεση της πινακίδας VMS 
και του τοπικού ανιχνευτή βρόχων. 

o Στον Α/Κ Βασιλικού, στην τοπική οδό Καρτέρι-Βασιλικό, 1 καλώδιο 8 
MMF από τη ΧΘ 8+090 μέχρι τον τοπικό σταθμό αυτοματισμού (για τη 
σύνδεση του ανιχνευτή υπέρυψων, της στατικής πινακίδας με 
αναλάμποντες φανούς και του τηλεφώνου ανάγκης) και 1 καλώδιο 10 
MMF από τον σταθμό αυτοματισμού μέχρι τη ΧΘ 6+940 (για τη σύνδεση 
του ανιχνευτή υπέρυψων, της στατικής πινακίδας με αναλάμποντες 
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φανούς, του τηλεφώνου ανάγκης και του ανιχνευτή κυκλοφορίας 
βρόχων). 

o 1 καλώδιο 10 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 11+050 (1.1.3) μέχρι το 
ΚΕΣ C&C1, για τη σύνδεση των δύο στατικών πινακίδων με 
αναλάμποντες φανούς εκατέρωθεν της γέφυρας Μεσοβουνίου, του 
σταθμού RWIS της γέφυρας και της εξωτερικής κάμερας της ΧΘ 
11+600. 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 12+196 (1.1.3) μέχρι το 
ΚΕΣ C&C1, για τη σύνδεση της εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 6 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 12+800 (1.1.4) μέχρι το 
χώρο πινάκων της διασυνδετήριας στοάς σήρ.Μεσοβουνίου για τη 
σύνδεση της πινακίδας VMS και της εξωτερικής κάμερας. 

o Στον Α/Κ Νεοχωρίου, στην συνδετήρια οδό του κόμβου 1 καλώδιο 10 
MMF από τη ΧΘ 0+890 μέχρι τον τοπικό σταθμό αυτοματισμού (για τη 
σύνδεση του ανιχνευτή υπέρυψων, της στατικής πινακίδας με 
αναλάμποντες φανούς, του τηλεφώνου ανάγκης και του ανιχνευτή 
κυκλοφορίας βρόχων). 

o 1 καλώδιο 10 MMF στο  βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 24+270 (1.1.5) μέχρι 
το χώρο πινάκων της σήραγγας Νεοχωρίου για τη σύνδεση της 
πινακίδας VMS, του σταθμού RWIS και των δύο εξωτερικών καμερών. 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 25+115 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Νεοχωρίου, για τη σύνδεση της 
εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 25+700 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Κρυσταλλοπηγής, για τη σύνδεση της 
εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 26+300 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Κρυσταλλοπηγής, για τη σύνδεση της 
εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 6 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 28+250 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της διασυνδετήριας στοάς σήραγγας Σ1 για τη σύνδεση 
της πινακίδας VMS και της εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 6 MMF στο  βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 29+830 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Σ1 για τη σύνδεση των δύο εξωτερικών 
καμερών. 

o 1 καλώδιο 6 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 32+400 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Σ2 για τη σύνδεση της πινακίδας VMS και 
της εξωτερικής κάμερας. 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 31+300 (1.1.6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Σ2 για τη σύνδεση της εξωτερικής 
κάμερας. 

o Στον Α/Κ Σελλών, στην κάθετη οδό του κόμβου 1 καλώδιο 10 MMF από 
τη ΧΘ 0+650 μέχρι τον τοπικό σταθμό αυτοματισμού (για τη σύνδεση 
του ανιχνευτή υπέρυψων, της στατικής πινακίδας με αναλάμποντες 
φανούς, του τηλεφώνου ανάγκης και του ανιχνευτή κυκλοφορίας 
βρόχων) και 1 καλώδιο 10 MMF από τη ΧΘ 0-050 μέχρι τον τοπικό 
σταθμό αυτοματισμού (για τη σύνδεση του ανιχνευτή υπέρυψων, της 
στατικής πινακίδας με αναλάμποντες φανούς, του τηλεφώνου ανάγκης 
και του ανιχνευτή κυκλοφορίας βρόχων) 

o 1 καλώδιο 4 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 15+635 (1.2.3) μέχρι το 
δυτικό χώρο πινάκων της σήραγγας Σ3 για τη σύνδεση της εξωτερικής 
κάμερας. 

o 1 καλώδιο 8 MMF στο νότιο κλάδο από τη ΧΘ 16+415 (1.2.3) μέχρι το 
ΚΕΣ της σήραγγας Σ3 για τη σύνδεση της πινακίδας VMS και των δύο 
εξωτερικών καμερών. 
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o 1 καλώδιο 6 MMF στο βόρειο κλάδο από τη ΧΘ 32+400 (1..6) μέχρι το 
χώρο πινάκων της σήραγγας Σ2 για τη σύνδεση της πινακίδας VMS και 
της εξωτερικής κάμερας. 

 
Για τις τοπολογίες δακτυλίου θα γίνεται χρήση χωριστών καλωδίων οπτικών 
ινών σε χωριστές φυσικές οδεύσεις, ώστε να παρέχεται προστασία του 
δακτυλίου έναντι κοπής καλωδίου. 

 
 
5.4. Κέντρο Ελέγχου και Ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων 
 

Tο Κέντρο Ελέγχου του ενιαίου τμήματος θα εγκατασταθεί στην αίθουσα 
ελέγχου του δυτικού ΚΕΣ ∆ωδώνης, όπου βρίσκεται υπό λειτουργία Κέντρο 
Ελέγχου για την εκ παραλλήλου (ανεξάρτητα μεταξύ τους) επιτήρηση και 
έλεγχο των 3 σηράγγων (∆ωδώνης, Σ1Ν, Βασιλικού). Ο Ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει τα νέα συστήματα και θα κάνει τις απαιτούμενες εργασίες 
ενοποίησης με τα υφιστάμενα συστήματα του Κέντρου Ελέγχου και με τα 
υφιστάμενα συστήματα των 3 σηράγγων, για την ενιαία λειτουργία επιτήρησης 
και ελέγχου ολόκληρου του τμήματος Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα. 
 
Επίσης, για την περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου 
θα προβλεφθούν τα εξής 6 εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου: 

• στο ΚΕΣ σήραγγας Βασιλικού για τη σήραγγα Βασιλικού 
• στο ΚΕΣ σήραγγας Μεσοβουνίου/Γκρίκας για τις σήραγγες 

Μεσοβουνίου και Γκρίκας 
• στο ΚΕΣ σήραγγας Νεοχωρίου για τις σήραγγες Νεοχωρίου και 

Κρυσταλλοπηγής 
• στο ΚΕΣ σήραγγας Σ2 (1.1.6) για τις σήραγγες Σ1 και Σ2 
• στο ΚΕΣ σήραγγας Σ1Ν για τη σήραγγα Σ1Ν 
• στο ΚΕΣ σήραγγας Σ3/Σ2 (1.2.3) για τις σήραγγες Σ3 και Σ2 

 
Πιο αναλυτικά θα γίνουν τα παρακάτω ανά υποσύστημα (σύστημα επιτήρησης 
και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων SCADA, σύστημα κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης, σύστημα τηλεφωνίας, σύστημα μετεωρολογικών πληροφοριών 
οδού, σύστημα δικτύου, βοηθητικός εξοπλισμός συστημάτων Η/Υ και λοιπός 
εξοπλισμός επίπλωσης και διαμόρφωσης του Κέντρου Ελέγχου). 
 
5.4.1 Σύστημα SCADA/TMS 
 
Ο κεντρικός εξοπλισμός του συστήματος SCADA/TMS που είναι 
εγκαταστημένος από τρίτο για την επιτήρηση των 3 σηράγγων περιλαμβάνει: 
 ∆ύο Η/Υ (servers) με το κεντρικό λογισμικό επιτήρησης και ελέγχου 

(SCADA/TMS) και τις Βάσεις ∆εδομένων για τη σήραγγα ∆ωδώνης 
 ∆ύο σταθμούς εργασίας χειριστών με το λογισμικό client του συστήματος 

SCADA/TMS για τη σήραγγα ∆ωδώνης. 
 Έναν σταθμό εργασίας χειριστών με το λογισμικό client του συστήματος 

SCADA/TMS για τη σήραγγα Βασιλικού (απομακρυσμένος client, οι servers 
στο τοπικό ΚΕΣ). 

 Έναν σταθμό εργασίας χειριστών με το λογισμικό client του συστήματος 
SCADA/TMS για τη σήραγγα Σ1Ν (απομακρυσμένος client, οι servers στο 
τοπικό ΚΕΣ). 

 
Από τα λογισμικό αυτά γίνεται η επιτήρηση και ο έλεγχος των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας για καθεμία από τις 3 σήραγγες μέσω 
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επικοινωνίας των σταθμών servers κάθε ΚΕΣ με το αντίστοιχο σύστημα 
αυτοματισμού. Τα συστήματα αυτοματισμού για κάθε σήραγγα περιλαμβάνουν 
τα εξής: 

• Για τη σήραγγα Βασιλικού σταθμό αυτοματισμού στο ΚΕΣ με διπλές 
κεντρικές μονάδες ελέγχου και σταθμούς αυτοματισμού στη σήραγγα με 
τοπικές μονάδες ελέγχου. 

• Για τη σήραγγα Σ1Ν σταθμό αυτοματισμού στο ΚΕΣ με διπλές κεντρικές 
μονάδες ελέγχου και σταθμούς αυτοματισμού στη σήραγγα με τοπικές 
μονάδες ελέγχου. 

• Για τη σήραγγα ∆ωδώνης σταθμό αυτοματισμού στο δυτικό ΚΕΣ 
∆ωδώνης με διπλές κεντρικές μονάδες ελέγχου και 13 σταθμούς 
αυτοματισμού στη σήραγγα και το ανατολικό ΚΕΣ με τοπικές μονάδες 
ελέγχου. 

Για το ενοποιημένο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων 
(SCADA/TMS) του ενιαίου τμήματος Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα ο Ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει: 
 ∆ύο (2) Η/Υ (servers) για την εγκατάσταση του κεντρικού λογισμικού 

επιτήρησης και ελέγχου (SCADA/TMS) και των απαιτούμενων Βάσεων 
∆εδομένων. 

 Τρεις (3) σταθμούς εργασίας χειριστών (με δύο οθόνες 19’’ ο καθένας) με το 
λογισμικό client του συστήματος SCADA/TMS. 

 ∆ύο (2) κύρια ρολόγια (master clocks) για τη λειτουργία του συστήματος 
SCADA/TMS και των Η/Υ. 

 
Οι υφιστάμενοι Η/Υ εξυπηρέτησης (servers) και οι σταθμοί εργασίας χειριστών 
(στα ΚΕΣ ∆ωδώνης, Βασιλικού και Σ1Ν) θα παραμείνουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της ενοποίησης, για την ομαλή λειτουργία επιτήρησης/ελέγχου 
του παραπάνω τμήματος. Μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης, οι Η/Υ αυτοί 
θα καταργηθούν. 
 
Στους νέους Η/Υ θα εγκατασταθεί κεντρικό λογισμικό επιτήρησης και ελέγχου 
(SCADA/TMS), το οποίο θα επικοινωνεί με τους ελεγκτές του συστήματος 
αυτοματισμού, τόσο των νέων συστημάτων αυτοματισμού που θα 
εγκατασταθούν όσο και των υφισταμένων των 3 σηράγγων. Για την επικοινωνία 
με τους υφιστάμενους ελεγκτές που έχουν εγκατασταθεί από τρίτο, ο Ανάδοχος 
θα κάνει όποιες σχετικές εργασίες λογισμικού απαιτούνται. Για την εργασία 
αυτή θα δοθεί στον Ανάδοχο η διαθέσιμη τεκμηρίωση του σχετικού έργου 
(εγχειρίδια εφαρμογής, εγχειρίδια εξοπλισμού, θέσεις μνήμης μεταβλητών).   
 
Για τις παραπάνω εργασίες νοείται ότι δε θα γίνουν οποιεσδήποτε επεμβάσεις 
στα υφιστάμενα σύστημα αυτοματισμού (το λογισμικό ή τον εξοπλισμό). Εάν ο 
Ανάδοχος για κάποιο λόγο ζητήσει να κάνει τέτοιες επεμβάσεις, τότε 
εναπόκειται στην ευχέρεια της Υπηρεσίας να αποδεχθεί ή να απορρίψει το 
αίτημα. Στην περίπτωση της απόρριψης τέτοιου αιτήματος, παραμένει η 
υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελέσει τις εργασίες ενοποίησης χωρίς τις 
προαναφερόμενες επεμβάσεις.  
 
Το νέο κεντρικό λογισμικό SCADA/TMS θα παρέχει στους χειριστές ένα ενιαίο 
περιβάλλον λειτουργίας για το συνολικό τμήμα Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα. Η 
λειτουργικότητα της εφαρμογής θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Για τις προς ενοποίηση 3 σήραγγες, σε περίπτωση που ο 
προγραμματισμός των σταθμών αυτοματισμού ή τα λαμβανόμενα από τα PLC 
σήματα δεν επιτρέπουν την παροχή της ζητούμενης λειτουργικότητας, τότε για 
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τα σημεία αυτά θα δίνεται η λειτουργικότητα που παρεχόταν από το υφιστάμενο 
λογισμικό SCADA/TMS. 
 
Στο νέο κεντρικό λογισμικό SCADA/TMS ο Ανάδοχος θα αναπτύξει διεπαφές 
λογισμικού με το σύστημα CCTV (με το λογισμικό διαχείρισης και τοπικής 
απεικόνισης σημάτων video και με το λογισμικό διαχείρισης της διαμόρφωσης 
του display-wall) για την αποστολή εντολών άμεσης απεικόνισης κάμερας σε 
περίπτωση συμβάντος. Η λειτουργία του λογισμικού SCADA/TMS για την 
επιτήρηση δικτυακού εξοπλισμού θα περιλάβει και τις 3 σήραγγες. 
 
Στα έξι προαναφερόμενα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου θα εγκατασταθεί από ένας 
σταθμός εργασίας SCADA/TMS (με δύο οθόνες 19’’) ο οποίος θα περιέχει τα 
τμήματα server και client της εφαρμογής, για την επιτήρηση/έλεγχο κατά 
περίπτωση των σηράγγων όπως προαναφέρθηκε.  

 
 

5.4.2 Κεντρικός εξοπλισμός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
 
Ο κεντρικός εξοπλισμός του συστήματος CCTV που είναι εγκαταστημένος στο 
Κέντρο Ελέγχου ∆ωδώνης περιλαμβάνει: 
 Για τη διαχείριση των σημάτων video και τοπική απεικόνιση για τη σήραγγα 

∆ωδώνης: δύο (2) υπολογιστές με το λογισμικό διαχείρισης video (με 2 
οθόνες 19΄΄ ο καθένας μπροστά στους χειριστές). 

 Έναν Η/Υ client για απεικόνιση σημάτων από το ψηφιακό σύστημα video 
της σήραγγας Βασιλικού (που μεταφέρεται στο ΚΕΣ Βασιλικού).  

 Έναν Η/Υ με αποκωδικοποιητές για απεικόνιση σημάτων από τη σήραγγα 
Σ1Ν (που καταργείται). 

 Για την καταγραφή video των σημάτων σήραγγας ∆ωδώνης: ένας (1) 
υπολογιστής και με το λογισμικό καταγραφής/αναπαραγωγής για 
καταγραφή μέρους των σημάτων video. 

 
Ο παραπάνω εξοπλισμός εξυπηρετεί τα εξής ανά σήραγγα: 

• Για τη σήραγγα Βασιλικού, 13 κάμερες τηλεχειριζόμενες. 
• Για τη σήραγγα Σ1Ν, 19 κάμερες σταθερές και 2  τηλεχειριζόμενες. 
• Για τη σήραγγα ∆ωδώνης 52 κάμερες σταθερές και 2 τηλεχειριζόμενες. 

 
Για το ενοποιημένο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) του 
ενιαίου τμήματος Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα ο Ανάδοχος θα κάνει τα εξής: 

• Για τη διαχείριση των σημάτων video και τοπική απεικόνιση ο 
Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τρεις νέους Η/Υ με λογισμικό διαχείρισης 
video (μία οθόνη 19’’ από τις υφιστάμενες θα εγκατασταθεί μπροστά 
από κάθε χειριστή). ∆ύο από τους τρεις Η/Υ θα μπορούν να 
λειτουργούν αυτόνομα, για εφεδρεία στην περίπτωση αστοχίας του 
ενός. Στο λογισμικό διαχείρισης video των παραπάνω τριών Η/Υ, ο 
Ανάδοχος θα αναπτύξει την εφαρμογή για τη διαχείριση και τοπική 
απεικόνιση των σημάτων video για το σύνολο των καμερών του 
τμήματος. Για τις κάμερες της σήραγγας ∆ωδώνης ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες ενοποίησης του νέου λογισμικού με 
τον υφιστάμενο εξοπλισμό είτε απευθείας στο επίπεδο του τελικού 
εξοπλισμού (κωδικοποιητές/ αποκωδικοποιητές video και δέκτες 
ελέγχου), οπότε οι υφιστάμενοι δύο Η/Υ καταργούνται, είτε στο 
επίπεδο του κεντρικού λογισμικού των υφιστάμενων Η/Υ, οι οποίοι  θα 
παραμείνουν στο έργο.  
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Η ενοποιημένη εφαρμογή θα είναι ίδια και στους 3 Η/Υ χειριστών και 
θα παρέχει στους χειριστές ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας για το 
συνολικό τμήμα Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα. Η λειτουργικότητα της 
εφαρμογής θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Για τη 
σήραγγα ∆ωδώνης, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν επιτρέπει 
την παροχή της ζητούμενης λειτουργικότητας, τότε στα σημεία αυτά θα 
δίνεται η λειτουργικότητα που παρεχόταν στην υφιστάμενη εφαρμογή. 
Ο Ανάδοχος θα προγραμματίσει στο σύστημα όλα τα απαιτούμενα 
σενάρια απεικόνισης CCTV σε κανονική λειτουργία και έκτακτη 
λειτουργία (προγράμματα διαδοχικής κυκλικής απεικόνισης ομάδων 
σημάτων καμερών σε κανονική λειτουργία, απεικόνιση συναγερμών, 
απεικόνιση σήραγγας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κλπ.). Τα 
σενάρια απεικόνισης CCTV θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σε 
συντονισμό με την Υπηρεσία και θα υποβληθούν προς έγκριση.  

• Για την συνεχή καταγραφή των σημάτων video όλων των καμερών του 
τμήματος Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δύο 
Η/Υ. Το λογισμικό καταγραφής των Η/Υ, οι συστοιχίες σκληρών 
δίσκων των Η/Υ και οι απαιτήσεις καταγραφής των σημάτων 
(διάρκεια, ποιότητα) θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται με την προαναφερόμενη 
ενοποιημένη εφαρμογή διαχείρισης και απεικόνισης video του έργου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών (η 
εφαρμογή διαχείρισης video θα μπορεί να δώσει εντολές 
αναπαραγωγής video, εντολές εγγραφής με ρύθμιση ποιότητας). Οι 
δύο Η/Υ μπορεί να λειτουργούν σε σχέση εφεδρείας του ενός ως προς 
του άλλου («ψυχρή» ή «θερμή» εφεδρεία) ή με κατανομή του φόρτου 
των καταγραφών στους δύο. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση 
βλάβης του ενός Η/Υ, ο δεύτερος Η/Υ θα μπορεί να αναλάβει την 
καταγραφή του συνόλου των σημάτων του τμήματος.. 

• Για την απεικόνιση των σημάτων video ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 
ένα προβολικό σύστημα απεικόνισης (τύπου display-wall), που θα 
αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

o Τέσσερις (4) γιγαντοοθόνες 67’’, συνδεδεμένες μεταξύ τους (σε 
διάταξη 2x2 ή 3/1, όπως αποφασιστεί ανάλογα με τα σενάρια 
απεικόνισης CCTV), έτσι ώστε να σχηματίζουν μια ενιαία 
επιφάνεια απεικόνισης, στην οποία θα μπορεί να προβάλλονται 
ταυτόχρονα πολλαπλά σήματα video (τουλάχιστον 64) και 
οθόνες εφαρμογών από τους Η/Υ SCADA/TMS (σε έκτακτη 
περίπτωση). Η διάταξη των εικόνων στην ενιαία επιφάνεια 
προβολής και οι διαστάσεις τους θα καθορίζονται ελεύθερα από 
τους χειριστές μέσω λογισμικού. Το κατώτερο μέρος της 
επιφάνειας απεικόνισης θα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 
τουλάχιστον 0,5μ. ψηλότερα από την επιφάνεια εργασίας των 
χειριστών. 

o Εξήντα τέσσερις (64) αποκωδικοποιητές για την 
αποκωδικοποίηση των σημάτων πριν την είσοδό τους στο 
προβολικό σύστημα. Σε περίπτωση όπου οι αποκωδικοποιητές 
για τους νέους κωδικοποιητές δεν είναι συμβατοί για την 
αποκωδικοποίηση των σημάτων των υφιστάμενων 
κωδικοποιητών (σήραγγας ∆ωδώνης), τότε ο Ανάδοχος θα 
προμηθεύσει 40 αποκωδικοποιητές  συμβατούς με τους νέους 
κωδικοποιητές και 24 αποκωδικοποιητές συμβατούς με τους 
υφιστάμενους κωδικοποιητές.  

o Τον ειδικό εξοπλισμό ελέγχου του συστήματος, υλικό 
κατανεμημένης αρχιτεκτονικής (Η/Υ, επεξεργαστές γραφικών, 
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κάρτες εισόδου/εξόδου κλπ.), που απαιτείται για την εισαγωγή 
και επεξεργασία των σημάτων προς απεικόνιση. Στις εισόδους 
των καρτών ο Ανάδοχος θα συνδέσει τους αποκωδικοποιητές 
των σημάτων video. Στοιχεία του εξοπλισμού των οποίων η 
αστοχία μπορεί να προκαλέσει συνολική αστοχία της 
απεικόνισης των σημάτων video θα εγκατασταθούν με εφεδρεία 
(είτε «θερμή» είτε «ψυχρή»). 

o Το ειδικό λογισμικό διαχείρισης του συστήματος για το χειρισμό 
της διαμόρφωσης της απεικόνισης στο σύστημα, σε δύο Η/Υ (με 
μία οθόνη 19’’ ο καθένας μπροστά στους χειριστές) για εφεδρεία 
σε περίπτωση αστοχίας του ενός (όχι απλώς client).  

Ο Ανάδοχος θα προγραμματίσει στο λογισμικό του συστήματος 
display-wall τα διάφορα προγράμματα διαμόρφωσης που θα πρέπει 
να είναι άμεσα εκτελέσιμα (είτε από χειριστή είτε αυτόματα από 
εντολή εισερχόμενη μέσω διεπαφής) για την εξυπηρέτηση των 
σεναρίων απεικόνισης CCTV και την απεικόνιση εφαρμογών των 
Η/Υ SCADA/TMS. Τα προγράμματα διαμόρφωσης του display-wall 
θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σε συντονισμό με την Υπηρεσία 
και θα υποβληθούν προς έγκριση. 

 
Στα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου Μεσοβουνίου/Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σ2 (1.1.6) και 
Σ3/Σ2 ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει από ένα σταθμό διαχείρισης και τοπικής 
απεικόνισης video (με δύο οθόνες 19’’), για τη δυνατότητα τοπικής απεικόνισης 
των τοπικών σημάτων video των σηράγγων κατά περίπτωση όπως 
προαναφέρθηκε. Στα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου Βασιλικού και Σ1Ν θα 
παραμείνουν όπως προαναφέρθηκε για εφεδρική χρήση τα υφιστάμενα 
συστήματα (DVR και video matrix αντίστοιχα). 
 
 
5.4.3 Κεντρικός εξοπλισμός συστήματος τηλεφωνίας 
 
Ο κεντρικός εξοπλισμός του συστήματος τηλεφωνίας που είναι εγκαταστημένος 
από τρίτο στο δυτικό ΚΕΣ ∆ωδώνης περιλαμβάνει: 
 
 Για τη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων: ένα σύστημα διαχείρισης ΙΡ 

τηλεφωνικών κλήσεων (Η/Υ με λογισμικό).  
 Για την απόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις: μία ΙΡ τηλεφωνική συσκευή 

τύπου κονσόλας χειριστή και δύο ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές βασικού τύπου 
για τους χειριστές. 

 Για την επικοινωνία με τα δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων: ένας 
δρομολογητής. 

 Για την επικοινωνία προσωπικού από τα υπόλοιπα ΚΕΣ και χώρους 
πινάκων: 13 ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές βασικού τύπου. 

 Για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών: ένα (1) σύστημα 
καταγραφής ΙΡ τηλεφωνικών συνομιλιών. 

 
Ο παραπάνω εξοπλισμός εξυπηρετεί τα εξής ανά σήραγγα: 

• Για τη σήραγγα Βασιλικού, 20 τηλέφωνα ανάγκης της σήραγγας. 
• Για τη σήραγγα Σ1Ν, 37 τηλέφωνα ανάγκης της σήραγγας. 
• Για τη σήραγγα ∆ωδώνης 56 τηλέφωνα ανάγκης της σήραγγας. 
• Για τη σήραγγα Νεοχωρίου 5 τηλέφωνα ανάγκης της σήραγγας. 
• Για τις σήραγγες Σ1/Σ2 (1.1.6) 29 τηλέφωνα ανάγκης των σηράγγων. 
• Για την σήραγγα Σ2 (1.2.3) 15 τηλέφωνα ανάγκης της σήραγγας. 
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Επίσης στα ΚΕΣ Νεοχωρίου και Σ2 θα υπάρχουν εγκατεστημένα τοπικά 
κεντρικά τηλεφωνικά συστήματα όπως προαναφέρθηκε. 
 
Για το ενοποιημένο σύστημα τηλεφωνίας του ενιαίου τμήματος Ηγουμενίτσα–
Ιωάννινα ο Ανάδοχος θα κάνει τα εξής: 

• Για τη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων ο Ανάδοχος μπορεί να 
επιλέξει μία από τις παρακάτω δύο λύσεις: 

o 1. Να χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο Η/Υ διαχείρισης ΙΡ 
τηλεφωνικών κλήσεων κάνοντας τις απαραίτητες επεμβάσεις 
(αναβάθμιση λογισμικού, επέκταση αδειών χρήσης, επέκταση 
της εφαρμογής για τα νέα τηλέφωνα κλπ.) και να προσθέσει έναν 
δεύτερο όμοιο Η/Υ σε διάταξη θερμής εφεδρείας με τον πρώτο. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι ΙΡ μετατροπείς τηλεφώνων 
και τα ΙΡ τηλέφωνα που θα εγκαταστήσει για τα νέα τμήματα να 
είναι συμβατά με το υφιστάμενο σύστημα. 

o 2. Να εγκαταστήσει δύο νέους Η/Υ (σε διάταξη θερμής 
εφεδρείας) με λογισμικό διαχείρισης ΙΡ τηλεφωνικών κλήσεων,  
στους οποίους ο Ανάδοχος θα αναπτύξει την εφαρμογή για τη 
διαχείριση ΙΡ τηλεφωνικών κλήσεων για το σύνολο των 
τηλεφώνων (ανάγκης και προσωπικού) του τμήματος 
Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα. Στην περίπτωση αυτή, το νέο σύστημα 
θα πρέπει να είναι συμβατό με τους υφιστάμενους ΙΡ 
μετατροπείς τηλεφώνων, τα ΙΡ τηλέφωνα και τα τοπικά 
τηλεφωνικά συστήματα των σηράγγων Νεοχωρίου και Σ1/Σ2, 
ώστε να μπορεί να τα ενσωματώσει προς χρήση. Επίσης, στην 
περίπτωση αυτή ο υφιστάμενος Η/Υ καταργείται.  

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής θα είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Για τις σήραγγες υπό λειτουργία, σε περίπτωση που 
ο εξοπλισμός δεν επιτρέπει την παροχή της ζητούμενης 
λειτουργικότητας, τότε στα σημεία αυτά θα δίνεται η λειτουργικότητα 
που παρεχόταν στην υφιστάμενη εφαρμογή.  

• Για την απόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις ο Ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει δύο επιπλέον τηλεφωνικές συσκευές τύπου κονσόλας 
χειριστή, για κανονική λειτουργία με τρεις χειριστές (οι δύο 
υφιστάμενες ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές βασικού τύπου θα 
χρησιμοποιηθούν σε άλλες θέσεις του έργου). 

• Για την επικοινωνία με τις εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές θα 
παραμείνει ο υφιστάμενος δρομολογητής και θα προστεθεί και ένας 
δεύτερος. Ο Ανάδοχος θα κάνει τις τυχόν απαιτούμενες εργασίες 
προγραμματισμού του υφιστάμενου δρομολογητή για να λάβει υπόψη 
του το νέο εξοπλισμό. 

• Για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών του ενιαίου τμήματος 
Ηγουμενίτσα–Ιωάννινα, ο Ανάδοχος μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει το 
υφιστάμενο σύστημα, με τις απαραίτητες επεμβάσεις (επέκταση/ 
προμήθεια άδειας χρήσης, επέκταση της εφαρμογής για το νέο τμήμα 
κλπ.), είτε να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα (Η/Υ με λογισμικό) για 
όλα τα τηλέφωνα του ενιαίου τμήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
Στα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου Βασιλικού, Μεσοβουνίου/Γκρίκας, Σ1Ν, και 
Σ3/Σ2 ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει από ένα σταθμό διαχείρισης ΙΡ 
τηλεφωνικών κλήσεων (Η/Υ με λογισμικό) και από μία ΙΡ τηλεφωνική συσκευή 
τύπου κονσόλας χειριστή για τη δυνατότητα τοπικής απόκρισης των τοπικών 
κλήσεων των σηράγγων κατά περίπτωση όπως προαναφέρθηκε. 
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5.4.4 Κεντρικός εξοπλισμός συστήματος μετεωρολογικών πληροφοριών οδού 
 
Τα υφιστάμενα συστήματα των 3 σηράγγων περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Για τη σήραγγα Βασιλικού, ένα μετεωρολογικό σταθμό που συνδέεται σε 
PLC της σήραγγας. 

• Για τη σήραγγα Σ1Ν, ένα μετεωρολογικό σταθμό που συνδέεται σε Η/Υ 
συστήματος μετεωρολογικών πληροφοριών οδού στο ΚΕΣ της 
σήραγγας. 

• Για τη σήραγγα ∆ωδώνης, δύο απλούς μετεωρολογικούς σταθμούς 
ανίχνευσης παγετού που συνδέονται σε PLC της σήραγγας. 

   
Ο Ανάδοχος για το ενοποιημένο κεντρικό σύστημα μετεωρολογικών 
πληροφοριών οδού (RWISys) θα εγκαταστήσει στο Κέντρο Ελέγχου έναν 
Η/Υ με λογισμικό RWISys, στο οποίο θα πρέπει να αναπτύξει ενοποιημένη 
εφαρμογή για τη συλλογή των δεδομένων και την έκδοση συναγερμών 
μετεωρολογικών προβλημάτων για το σύνολο των μετεωρολογικών 
σταθμών του τμήματος Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα. Ο Η/Υ θα επικοινωνεί με 
τους νέους μετεωρολογικούς σταθμούς που θα εγκαταστήσει, με τον 
υφιστάμενο Η/Υ του ΚΕΣ Σ1Ν και με το σύστημα αυτοματισμού (PLC) των 
σηράγγων Βασιλικού και ∆ωδώνης για τη συλλογή των δεδομένων. Η 
λειτουργικότητα της ενοποιημένης εφαρμογής θα είναι σύμφωνη με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Στο λογισμικό SCADA/TMS θα αναπτυχθεί 
διεπαφή λογισμικού για την εισαγωγή δεδομένων και συναγερμών από τον 
Η/Υ RWISys. 

 
5.4.5 Βοηθητικός εξοπλισμός συστημάτων Η/Υ 
 
Ο κεντρικός βοηθητικός εξοπλισμός συστημάτων Η/Υ που είναι 
εγκαταστημένος στο υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου περιλαμβάνει: 

 Έναν (1) φορητό Η/Υ για τις επεμβάσεις ρυθμίσεων/συντήρησης πεδίου.  
 ∆ύο (2) εκτυπωτές (1 Dot-Matrix, 1 έγχρωμος Laser).  
 Τα απαιτούμενα ερμάρια τύπου racks τοποθέτησης του εξοπλισμού με 
μεταγωγέα χειρισμού υπολογιστών (KVM console switch) και συρταρωτή 
οθόνη/πληκτρολόγιο. 

 
Ο Ανάδοχος για το ενοποιημένο Κέντρο Ελέγχου του ενιαίου τμήματος θα κάνει 
τα εξής: 

 Θα εγκαταστήσει μία (1) μονάδα αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας 
(Backup autoloader) με το απαραίτητο λογισμικό, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 Θα εγκαταστήσει έναν (1) Η/Υ τύπου εξυπηρετητή για βοηθητικές 
υπολογιστικές εργασίες (backup server κλπ.). 

 Θα προμηθεύσει έναν (1) ακόμη φορητό Η/Υ για τις επεμβάσεις 
ρυθμίσεων/συντήρησης πεδίου, που θα αφορούν στα νέα συστήματα. 

 Θα κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, ώστε οι 2 υφιστάμενοι εκτυπωτές να 
είναι διαθέσιμοι από όλο τον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου. 

 Θα εγκαταστήσει στην αίθουσα ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα απαιτούμενα 
επιπλέον ερμάρια τύπου racks τοποθέτησης του νέου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, με τον απαιτούμενο μεταγωγέα χειρισμού υπολογιστών (KVM 
console switch), συνδεδεμένο με τον υφιστάμενο, έτσι ώστε όλοι οι Η/Υ 
των racks να εξυπηρετούνται από την ίδια συρταρωτή 
οθόνη/πληκτρολόγιο. 
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5.4.6 Κεντρικός εξοπλισμός δικτύου επικοινωνίας 
 
Ο κεντρικός εξοπλισμός του δικτύου επικοινωνίας που είναι εγκαταστημένος 
στο Κέντρο Ελέγχου περιλαμβάνει δύο μεταγωγείς Gigabit Ethernet (4 οπτικών 
θυρών Gigabit Ethernet και 24 θυρών χαλκού 10/100/1000 Mbps). Στις θύρες 
χαλκού των δύο μεταγωγέων συνδέεται ο εξοπλισμός του Κέντρου Ελέγχου για 
το σχηματισμό του τοπικού δικτύου. 
 
Ο Ανάδοχος θα σχηματίσει το τοπικό δίκτυο του Κέντρου Ελέγχου πάνω στους 
δύο μεταγωγείς 10-Gigabit Ethernet (2 οπτικών θυρών 10-Gigabit Ethernet και 
72 θυρών χαλκού 10/100/1000 Mbps) του δικτύου κορμού που θα εγκαταστήσει 
εκεί. Για το σκοπό αυτό θα συνδέσει σε αυτούς το νέο εξοπλισμό και θα 
μεταφέρει σε αυτούς τις συνδέσεις του υφιστάμενου εξοπλισμού.  
 
Οι δύο υφιστάμενοι μεταγωγείς Gigabit Ethernet θα συνδεθούν προς το δίκτυο 
κορμού (10-Gigabit Ethernet) με σύνδεση του καθενός από τους δύο σε 
διακριτό από τους δύο μεταγωγείς του δικτύου κορμού, μέσω των θυρών 
πρόσβασης χαλκού. 

 
 
5.4.7 Επίπλωση και εργασίες διαμόρφωσης του Κέντρου Ελέγχου 
 
Στην αίθουσα ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου βρίσκεται εγκατεστημένος 
κεντρικός εξοπλισμός και επίπλωση για λειτουργία από τρεις χειριστές. 
Γειτονικά βρίσκεται αίθουσα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπου είναι 
εγκατεστημένα  ερμάρια με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των διάφορων 
συστημάτων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εργασίες στο Κέντρο Ελέγχου 
για την προσθήκη του νέου εξοπλισμού και την αναδιάταξη του υφιστάμενου 
εξοπλισμού/επίπλωσης σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Για την εγκατάσταση των 
οθονών του προβολικού συστήματος (display-wall) θα πρέπει να προβλεφθεί ο 
απαιτούμενος χώρος επίσκεψης και αερισμού στο όπισθεν μέρος της διάταξης 
και η κατάλληλη εργονομική θέση ως προς τους χειριστές, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα κάνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις στον πίνακα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη διανομή των επιπρόσθετων παροχών στους 
χώρους χειριστών/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όλες οι σχετικές ηλεκτρικές 
παροχές θα υποστηρίζονται από το UPS του ΚΕΣ. Για τις πρόσθετες 
εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων θα κάνει τις απαιτούμενες 
εργασίες δομημένης καλωδίωσης (εγκατάσταση ρευματοληπτών, καλωδίων 
κλπ.). 
 
Η διάταξη του εξοπλισμού και της επίπλωσης του Κέντρου Ελέγχου θα 
υποβληθούν για έγκριση στην Επίβλεψη. 

 
5.4.8 Λοιπά θέματα ενοποίησης 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία ολόκληρου του 
τελικού ενοποιημένου συστήματος SCADA/TMS για το ενιαίο τμήμα Α/Κ 
Ηγουμενίτσας- Α/Κ Ιωαννίνων. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ότι υπάρχει 
στο ήδη εγκατεστημένο υλικό των επιμέρους συστημάτων θα ανήκει στην 
ευθύνη της ΕΟΑΕ. 
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Στα πλαίσια των δοκιμών των συστημάτων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει 
δοκιμές λειτουργίας που θα αφορούν τις σήραγγες Βασιλικού, Σ1Ν και 
∆ωδώνης. Οι δοκιμές αυτές θα είναι δειγματοληπτικές, όπως ζητηθεί από την 
Επίβλεψη, εκτός από τις δοκιμές λειτουργίας αερισμού έκτακτης ανάγκης, που 
θα πρέπει να είναι πλήρεις. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη/συντήρηση 
(επεμβάσεις/προσθήκες στο λογισμικό, συντήρηση/ αντικατάσταση υλικών) για 
όλα τα κεντρικά συστήματα και τον εξοπλισμό δικτύου στα οποία θα επέμβει για 
τις ανάγκες της ενοποίησης, για περίοδο ίση με την περίοδο τεχνικής 
υποστήριξης/συντήρησης των αντίστοιχων συστημάτων του νέου τμήματος.  Το 
αντίστοιχο κόστος θεωρείται ανηγμένο στα υπάρχοντα άρθρα τιμολογίου. 
 
Για την εκτέλεση των εργασιών της ενοποίησης θα παρασχεθεί από την ΕΟΑΕ 
στον Ανάδοχο η σχετική τεκμηρίωση των συστημάτων των σηράγγων υπό 
λειτουργία που έχει παρασχεθεί στα πλαίσια των σχετικών εργολαβιών.  
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών της ενοποίησης και των δοκιμών, θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ομαλή λειτουργία της οδού μέσω του 
υφιστάμενου Κέντρου Ελέγχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέγει 
μεθοδολογία για τις εργασίες του και να τις προγραμματίζει χρονικά σε 
συντονισμό με την ΕΟΑΕ και τον υφιστάμενο Ανάδοχο λειτουργίας/ 
συντήρησης, έτσι ώστε να προκαλείται η ελάχιστη  δυνατή όχληση στην ομαλή 
λειτουργία της οδού (π.χ. περιορισμός κάποιας λειτουργίας 
επιτήρησης/ελέγχου). Επίσης, κατά την εκτέλεση εργασιών που επηρεάζουν τη 
λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου, θα πρέπει να συνεργάζεται με το προσωπικό 
του όπως απαιτείται, ώστε να διευκολύνεται η εργασία όλων των πλευρών. 
 

 
5.6. Λοιπές απαιτήσεις 
 

Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
όρους των τευχών δημοπράτησης και τα παρακάτω για τον εξοπλισμό και τα 
συστήματα SCADA/TMS: 
 Οι απαιτούμενες δοκιμές του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων 

υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης 
 Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, για τη 

λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων  
 Η παροχή όλης της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (documentation) για τον 

εξοπλισμό και τα λογισμικά συστήματα. 
 Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού και των 

λογισμικών συστημάτων για τη διαθεσιμότητά τους, για τη χρονική περίοδο 
και με τους όρους που προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 Η παροχή επιτόπου προσωπικού για τη δοκιμαστική λειτουργία του 
συστήματος κατά την προσδιοριζόμενη στα τεύχη δημοπράτησης περίοδο. 

 
Όλα τα ανωτέρω είναι ανηγμένα στα υπάρχοντα άρθρα τιμολογίου 
 
Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τους προμηθευτές/ 
κατασκευαστές και τη Συντήρηση των υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων του 
τμήματος Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα για τις όποιες επεμβάσεις απαιτούνται για την 
επιτήρηση/έλεγχο των εγκαταστάσεων και τις παροχές τροφοδοσίας που θα 
απαιτηθούν. 
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Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

5.7  Σήραγγα Σ1 τμήματος (1.2.3) 
  
 Πυρόσβεση 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργής πυρόσβεσης αποτελούμενη από δίκτυο 
σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εσωτερικά και εξωτερικά, 
εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ 284, άνευ ραφής κατά DIN 2448. Οι σωλήνες θα 
συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους Flexible Coupling, 
ενδεικτικού τύπου S/75 του οίκου Victaulic. 

 
Θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο πυρόσβεσης σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία μεταξύ των δύο κλάδων εισόδου της σήραγγας Σ1 του τμήματος 
116.  

 
Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης 
Προβλέπεται η εγκατάσταση καλωδίου πυρανίχνευσης με ενσωματωμένους 
τους διευθυνσιοδοτημένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε 
αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 8μ. εγκατεστημένο στο θόλο της σήραγγας, ή 
κατάλληλο σύστημα οπτικής ίνας.  

 
5.8 Οικοδομικά ΄Έργα 

 
Προβλέπεται το κλείσιμο με τοιχοποιία και πυράντοχες πόρτες των  
συνδετηρίων διαδρόμων των σηράγγων Σ1Ν και Βασιλικού 

 
5.9 Μετακίνηση ΗΖ 

 
Προβλέπεται η μετακίνηση του ΕΗ/Ζ που βρίσκεται στο ΚΕΣ Μεσοβουνίου – 
Γκρίκας σε χώρο παραπλεύρως του κτιρίου. Η αποζημίωση της εν λόγω 
εργασίας θα γίνει απολογιστικά.  

 
5.10 Αντικεραυνική προστασία 

Ο εξοπλισμός πεδίου στον οποίο θα επέμβει ο Ανάδοχος είναι ο 
ακόλουθος: 
Έισοδος C&C Λαδοχωρίου 
• Φωτόμετρο 
• ΚΕΣ 

 
Είσοδος Βασιλικού 
• 2 Κάμερες 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• VSLS 
• Μετρητής ομίχλη 
• Μετρητής υπέρυψων  

 
Έξοδος Βασιλικού 
• 2 Κάμερες 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• VSLS 
• Μετεωρολογικός  σταθμός 
• ΚΕΣ 
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• Μετρητής υπέρυψων 
 

Είσοδος C&C 1 
• Φωτόμετρο 

 
Έξοδος C&C 1 
• Φωτόμετρο 

 
Είσοδος Μεσοβουνίου 
• Φωτόμετρο 
• Πυρανίχνευση 

 
Έξοδος Μεσοβουνίου-Είσοδος Γκρίκας 
• 2 Φωτόμετρα 
• ΚΕΣ 
• Πυρανίχνευση 

 
Έξοδος Γκρίκας 
• Φωτόμετρο 
• Πυρανίχνευση 

 
Είσοδος Α/Κ Νεοχωρίου  -Είσοδος Κρυσταλοπηγης 

 
• 2 Φωτόμετρα 
• 2 ΚΕΣ 
• Πυρανίχνευση 
• Τηλέφωνα SOS 
 

Έξοδος Κρυσταλοπηγής 
• Φωτόμετρο 

 
Είσοδος Σ1 
• Φωτόμετρο 

 
Έξοδος Σ1-Είσοδος Σ2 
• 2 Φωτόμετρα 
• ΚΕΣ 
• Πυρανίχνευση 
• Τηλέφωνα SOS 

 
Έξοδος Σ2 
• Φωτόμετρο 
• ΚΕΣ 
• Πυρανίχνευση 
• Τηλέφωνα SOS 

 
Είσοδος Σ1Ν 
• 1 Κάμερα 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• VSLS 
• Μετρητής ομίχλη 
• Μετρητής υπέρυψων  
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Είσοδος Σ1Ν 
• Κάμερα 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• VSLS 
• Μετεωρολογικός  σταθμός 
• Μετρητής υπέρυψων 

 
Έξοδος Σ1Ν 
• Κάμερα 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• VSLS 
• Μετεωρολογικός  σταθμός 
• ΚΕΣ 
• Μετρητής υπέρυψων 

 
Α/Κ ∆ωδώνης 
• Μετρητές υπέρυψων 
• ΒOS 

 
Είσοδος ∆ωδώνης 
• Κάμερα 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• 3 VSLS 
• Μετεωρολογικός  σταθμός 
• ΚΕΣ 

 
Έξοδος ∆ωδώνης   
• Κάμερα 
• Φωτόμετρο 
• VMS 
• 3 VSLS 
• Μετεωρολογικός  σταθμός 
• ΚΕΣ 

 
Ο προαναφερθείς εξοπλισμός θα προστατευθεί από υπερτάσεις, τόσο φυσικές όσο 
και τεχνητές, με την τοποθέτηση απαγωγών στις καλωδιώσεις σημάτων και 
τροφοδοσίας. Όπου προβλέπεται, θα γίνει βελτίωση (η προσθήκη ) γείωσης με 
εγκατάσταση τρίγωνου γείωσης. 
Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα ακολουθεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1412 και IE C 
61024-1-1  όσον αφορά την στάθμη προστασίας του αντικείμενου προστασίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, να προτείνει κατά περίπτωση την 
κατάλληλη στάθμη προστασίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα. 
 
5.11   Εγκατάσταση συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών  
 
Θα εγκατασταθεί σύστημα ραδιοεπικοινωνιών στις δίδυμες Σήραγγες Μεσοβουνίου-
Γκρίκας, στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και στην σήραγγα Σ2 του τμήματος 
1.2.3. Το σύστημα έχει σκοπό να διευκολύνει τις ραδιοεπικοινωνίες εντός της 
σήραγγας, τόσο των Υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (Ελληνική Αστυνομία, 
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Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας), όσο και του προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης. Επίσης, θα αναμεταδίδει 6 συχνότητες σταθμών FM 
εντός της σήραγγας (5 ραδιοφωνικών σταθμών και 1 υπηρεσιακού καναλιού της 
Εγνατίας Οδού), με δυνατότητα παρεμβολής ηχητικών μηνυμάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε έρευνα για τις επικρατούσες τοπικές 
συνθήκες της περιοχής (ραδιοκάλυψη σταθμών βάσης VHF, τοπικοί σταθμοί FM 
κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επικοινωνίας, αλληλογραφίας και επαφών 
με τις ανωτέρω Υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. Ε.Κ.Α.Β.) και να καθορίσει 
επακριβως τις απαιτήσεις του συστήματος. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλει, προς έγκριση, στην Υπηρεσία ειδική μελέτη 
εφαρμογής της όλης εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί σε συνεργασία 
με τον Προμηθευτή του συστήματος (εξειδικευμένος οίκος). Το κόστος εκπόνησης 
της υπόψη μελέτης είναι ανηγμένο στη δαπάνη του οικείου άρθρου του συμβατικού 
τιμολογίου. 
Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης αναμετάδοσης 
ραδιοεπικοινωνιών, θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
 
5.11   Μεγαφωνική Εγκατάσταση  
 
Στις σήραγγες Μεσοβουνίου-Γκρίκας, στην σήραγγα Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και 
στην σήραγγα Σ2 του τμήματος 1.2.3., θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα 
μεγαφώνων, ούτως ώστε να καθίσταται ευχερής η μετάδοση μηνυμάτων από το 
Κέντρο Ελέγχου για ενημέρωση των χρηστών της οδού σε περίπτωση έκτακτων 
καταστάσεων και συμβάντων. Η εγκατάσταση, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει 
αριθμό μεγαφώνων τύπου κόρνας ισχύος 50W/100Vrms, στις διασυνδετήριες στοές, 
στις περιοχές στάθμευσης οχημάτων κάθε κλάδου, στα μέτωπα των Σηράγγων και 
κατά μήκος αυτών (πλησίον κάθε τηλεφωνικού θαλάμου) και μεγαφωνικούς 
ενισχυτές. Η όλη εγκατάσταση θα έχει την δυνατότητα να αναμεταδίδει ηχητικά 
μηνύματα από το Κέντρο Ελέγχου της περιοχής, τα οποία θα είναι ευκρινώς 
αναγνωρίσιμα από τους χρήστες στο εσωτερικό της σήραγγας, με ελάχιστο επίπεδο 
ηχητικής έντασης 100dB(A) σε ύψος 1,5m από το οδόστρωμα, θεωρώντας ότι το 
επίπεδο θορύβου δεν ξεπερνά τα 90dB(Α) προερχόμενο από την κίνηση των 
οχημάτων και την λειτουργία των Jet Fans. Η μελέτη για την εγκατάσταση των 
συστημάτων θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θεωρείται ανηγμένη στα αντίστοιχα 
άρθρα τιμολογίου. 
 
5.12 Σύστημα Πυρανίχνευσης των χώρων Η/Μ εξοπλισμού – χειροκίνητη 

αναγγελία πυρκαγιάς σήραγγας Σ2 
 
∆ίπλα σε κάθε τηλέφωνο που βρίσκεται εντός είτε εκτός Σήραγγας θα τοποθετηθούν 
κομβία ενεργοποίησης χειροκίνητου συναγερμού. Τα κομβία αυτά θα τοποθετηθούν 
δίπλα από τις θέσεις των τηλεφώνων, θα συνδέονται σε κλειστό βρόγχο, και θα 
αναφέρονται σε διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης.  
 
Στους χώρους όπου έχουν εγκατασταθεί συστήματα Η/Μ εξοπλισμού (Σήραγγες 
διαφυγής, ηλεκτρικοί πίνακες) θα τοποθετηθεί εγκατάσταση πυρανίχνευσης 
εσωτερικών χώρων με ανιχνευτές ιονισμού. 

 
Το σύστημα SCADA θα δέχεται πληροφορίες από τον πίνακα πυρανίχνευσης μέσω 
επαφών των επί μέρους λογικών ελεγκτών. Τα σήματα θα απεικονίζονται αναλόγως 
της κατάστασης ως συναγερμοί ή σήματα λάθους κτλ.  
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5.13 Σύστημα ρύθμισης φωτισμού σήραγγας 
Στην Εγκατάσταση σήραγγα Σ3 εγκαθίσταται σύστημα ρύθμισης φωτισμού στην 
σήραγγα Σ3 του τμήματος 1.2.3 

 
 
6. ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
6.1 Μελέτες που διατίθενται 

 
 

A/A Τμήμα Μελέτη Αρ. 
κουτιού Μελετητής 

     

1 1.1.3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 
εφαρμογής σηράγγων Βασιλικού 1.527a ∆ΙΕ∆ΡΟΣ ΑΕ 

2 1.1.3 

Μελέτη εφαρμογής για την 
αποπεράτωση των Η/Μ εργασιών 
της δίδυμης σήραγγας Βασιλικού, 
των οδών πρόσβασης και του 

κτιρίου εξυπηρέτησης. 

1.798a Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 

3 1.1.3 Οριστική Μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων Κόμβου Βασιλικού 1.1032 Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 

4 1.1.3 

Η/Μ Μελέτη εφαρμογής σηράγγων 
με αριθ. 1 και 2, Γεφυρών Γ1, Γ2 
και Α/Κ Βασιλικού του τμήματος 
Λυκοπόδι – Μεσοβούνι της 
Εγνατίας Οδού (1.1.3) 

1.755a ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ 

5 1.1.3 
Τροποποίηση μελέτης εφαρμογής 

Η/Μ εργασιών στο τμήμα 
Λυκοπόδι – Μεσοβούνι (1.1.3) 

1.1041 ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ 

6 1.1.4 

Οριστική Μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων Κτιρίου 
Εξυπηρέτησης Σηράγγων 
Μεσοβουνίου & Γκρίκας  

------------ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 

7 1.1.4 

Μελέτη εφαρμογής 
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
σηράγγων Σ2 Μεσοβουνίου και Σ3 
Γκρίκας και οδών Πρόσβασης 

1.730b Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 

8 1.1.6 
Τεύχη Προδιαγραφών και 

Προτύπων Κατασκευής Έργων 
(ΠΚΕ) Η/Μ Εγκαταστάσεων   

1.210 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

9 1.1.6 
Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων Σήραγγα 

Κρυσταλλοπηγής 
1.1157 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

10 1.1.6 

Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων της ανοικτής 

οδοποιίας απο ΧΘ: 24+200 έως 
32+000  

1.1138 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

11 1.1.6 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων Σήραγγα Σ1 1.1149 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

12 1.1.6 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων Σήραγγα Σ2  1.1153 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 
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13 1.1.5 
Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων σήραγγα 

Νεοχωρίου 
1.1156 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

14 1.1.6 Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης 
SCADA ------------- ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

15 1.2.2  
Ηλεκτρομηχανολογική οριστική 

μελέτη αριστερού & δεξιού κλάδου 
σήραγγας Σ1Ν 

2.462b ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

16 1.2.2 

Ηλεκτρομηχανολογική Οριστική 
μελέτη και Σύνταξη Τευχών 

∆ημοπράτησης υπάρχοντος και 
μελλοντικού κλάδου Σήραγγας 

Σ1Ν 

2.451c ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

17 1.2.3 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων σήραγγας Σ2 2.714 ΤΕΚΕΜ 

18 1.2.3 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 2.669b ΤΕΚΕΜ 

19 1.2.3 
Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων σήραγγας 

∆ωδώνης 
2.648 ΤΕΚΕΜ 

20 1.2.3 
Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 
εγκαταστάσεων κτιρίου 

εξυπηρέτησης σηράγγων Σ2 &Σ3 
2.699a ΤΕΚΕΜ 

 
 

6.2 Σχέδια «ως κατασκευάστηκε» 
 
∆ιατίθενται τα Η/Μ «ως κατασκευάστηκε» σχέδια των σηράγγων 
 Βασιλικού 
 C&C1 
 Μεσοβουνίου 
 Γκρίκας 
 Σ1Ν 

 
 

6.3 Μελέτες που θα προσκομισθούν από τον Ανάδοχο 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις παρακάτω μελέτες, που η αμοιβή τους 
είναι ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου, συντεταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 
Α06 της ΕΣΥ 
• Μελέτες εφαρμογής 
• Μελέτες εξασφάλισης κυκλοφορίας 
• Μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) με σενάρια που αυτός θα 

συντάξει   και θα εγκρίνει η ΕΟΑΕ.  
• Μελέτες «ως κατασκευάστηκε» 

 
Επίσης, ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη πυρόσβεσης για την σήραγγα Σ1 (1.1.6) 
που  θα υποβάλει για έγκριση, με αμοιβή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μελέτη 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μετά από σχετική εντολή της 
Εταιρείας. 
Η αμοιβή των μελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
και με την εφαρμογή έκπτωσης 20% στην προεκτιμώμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εγκύκλιο ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει 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. 

 
 
7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 

Για την εκτέλεση του έργου δεν απαιτούνται  απαλλοτριώσεις. Όλες οι εργασίες 
εγκατάστασης προβλέπεται να εκτελεστούν σε ήδη καταληφθείσα περιοχή. 

 
 
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για το τμήμα 1.1 ισχύει η υπ’ αρ. Πρωτ.66967/19.11.93 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Πρωτ. 
131503/31.7.03 και 100808/27.1.06 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 
Για το τμήμα 1.2 ισχύει η υπ’ αρ. Πρωτ. 67240/93/18.2.94 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 
101249/10.2.006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 
Για το τμήμα 1.3 ισχύει η υπ’ αρ. Πρωτ. 37500/29.12.94 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ. 
146398/18.7.05 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η υπ’ αρ. Πρωτ. 
70915/22.10.98 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως παρατάθηκε με 
την υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 141988/8.7.09 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 
Για το τμήμα 2.1-2.2 ισχύει η υπ’ αρ. Πρωτ. 80182/96/15.7.97 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ. 
109662/7.11.08 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
 
Οι παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα της ΕΣΥ.  

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύουν τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο καθ’ όλη 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων 
(δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί 
χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης 
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις 
κοκκομετρικού διαχωρισμού κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον 
Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη και κατά τη 
σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου, με σαφείς χρονικούς 
προσδιορισμούς και ανάλυση των επί μέρους δράσεων. 
 
 

9. ΧΑΡΤΗΣ 
 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής εγκατάστασης του έργου. Ο χάρτης 
αυτός δεν αποτελεί συμβατικό έγγραφο.  
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