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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
α/α Όρος Περιγραφή 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ΕΟ Αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός 

2.  ΕΟΑΕ Εγνατία Οδός Α.Ε. 

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

4.  ΚΔΑ Κέντρο Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου 

5.  ΠΚΔΑ Παράρτημα Κέντρου Διοίκησης 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.  ΔΕΚ Διάταξη Εκτροπής Κυκλοφορίας 

14.  Π/Μ Πολιτικού Μηχανικού 

15.  Η/Μ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Ηλεκτρομηχανολογικά 

16.  ΧΠ Χώρος Ηλεκτρικών Πινάκων Η/Μ 

17.  ΚτΕ Κύριος του Έργου 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

18.  Η/Μ Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

19.  ΕΑΣ Ερμάριο Ανάγκης Σηράγγων 

20.  SCADA Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής 
Δεδομένων 

21.  TMS Πληροφοριακό Σύστημα Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

22.  CCTV Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης 

23.  Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

24.  ΠΚΛΚ Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) 

25.  ΠΜΟΤ Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας 

26.  ΠΜΜ Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος (VMS) 

27.  UPS Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 

28.  PLC Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές 

29.  Μ/Σ Μετασχηματιστής Ισχύος 

30.  ΜΤ Μέση Τάση 

31.  ΧΤ Χαμηλή Τάση 
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32.  RMMS Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Συντήρησης Οδού  

(Road Maintenance Management System) 

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

34.  NMS Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου (Network Management System) 

35.  PMS Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων (Pavement Management 
System) 

36.  ΠΦΝ Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισμού – Τροφοδοσία από ΔΕΗ 

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

38.  ΠΦU Ηλεκτρικός Πίνακας Φωτισμού – Τροφοδοσία από UPS 

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

40.  ΠΑ Ηλεκτρικός Πίνακας Αυτοματισμού 

41.  ΜΕΡ Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης 

42.  ΣΔΣΣ-ΗΜ Σύστημα Διαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης Η/Μ 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

43.  ΦΑΥ Φάκελος Υγιεινής & Ασφάλειας 

44.  OAE Ομάδα Άμεσης Επέμβασης 

45.  ΒΚΚ Βιβλίο Κίνησης Κλειδιών 

46.  ΦΑΣ Φύλλο Αναφοράς Σφάλματος 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες 
συντήρησης για την απρόσκοπτη λειτουργία της ζεύξης “Ακτίου – Πρέβεζας”, συνολικού μήκους 
3,27 χλμ., η οποία περιλαμβάνει την Υποθαλάσσια Σήραγγα, τις Υπόγειες Ράμπες Πρόσβασης, 
τις Ράμπες Εισόδου – Εξόδου και τις Επίγειες Οδικές Προσβάσεις. 
 
Η ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας βρίσκεται στις περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας 
και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας.  
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας της ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας και θα προβαίνει 
σε ενέργειες συντήρησης  βάσει της παρούσας τεχνικής περιγραφής, των εγχειριδίων - οδηγιών 
λειτουργίας και συντήρησης, των διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 
 
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των Εγχειριδίων - Οδηγιών Λειτουργίας & 
Συντήρησης και Λειτουργικών Διαδικασιών ή προσθήκης νέων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές ή προσθήκες, εφόσον δεν 
μεταβάλλουν τον απαιτούμενο αριθμό των ατόμων του Προσωπικού που απαιτείται από τον 
Ανάδοχο αλλά μόνο τις διαδικασίες των ενεργειών τις οποίες αυτό είναι υποχρεωμένο να 
εκτελεί, δεν δικαιολογούν απαίτηση πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης από πλευράς του 
Αναδόχου. Οι υφιστάμενες διαδικασίες της παρούσας σύμβασης παρατίθενται στο Παράρτημα 
Α. 
 

1.1 Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι : 
1. οι υπηρεσίες απρόσκοπτης λειτουργίας της σήραγγας, των ραμπών και των επίγειων 

προσβάσεων, που περιλαμβάνει τη λειτουργία στελεχωμένου Κέντρου Ελέγχου 
Κυκλοφορίας (7x24) με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της κυκλοφορίας καθώς και την 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 

2. oι επιθεωρήσεις και συντήρηση των τεχνικών υποδομών της σήραγγας, των ραμπών, 
των επίγειων προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών  

3. oι επιθεωρήσεις και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας, των ραμπών, 
των επίγειων προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών  

4. οι ενέργειες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της σήραγγας, των 
ραμπών, των επίγειων προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών 

5. η περιβαλλοντική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των δύο (2) 
υφιστάμενων Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.). 
 

 
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωμα για λόγους απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της 
σύμβασης συνολικά : 
 να προβαίνει, σε ειδικές περιπτώσεις και αιτιολογημένα, σε αποκαταστάσεις βλαβών που 

ενδέχεται να απαιτηθούν στην περιοχή της σύμβασης με δικά της μέσα ή δίνοντας εντολή σε 
άλλους Αναδόχους Συντήρησης, οι οποίοι απασχολούνται με άλλες συμβάσεις με την 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ).  

 να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να λειτουργήσει και να συντηρεί οδικά δίκτυα, τα οποία 
λειτουργούν ως εναλλακτικά ή υποστηρικτικά ή γενικά δίκτυα τα οποία άμεσα ή έμμεσα 
εξυπηρετούν ή συνδέονται με την Υποθαλάσσια Ζεύξη “Ακτίου – Πρέβεζας”, με βάση τα 
τιμολόγια προσφοράς της παρούσας σύμβασης. 
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1.2 Περιγραφή Τμημάτων 

Η Υποθαλάσσια Ζεύξη “Ακτίου – Πρέβεζας”, συνολικού μήκους 3,27 χλμ., αποτελείται από τα 
παρακάτω διακριτά κύρια μέρη, όπως καθορίζονται στην Απόφαση  
ΔΝΣβ/οικ.6476/ΦΝ393/27.1.2020 (ΦΕΚ Δ 68/13.2.2020) του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών. 
 
Α. Υποθαλάσσια Σήραγγα 
Το τμήμα αυτό έχει μήκος 909 μ. (Χ.Θ.: 1+027 - 1+936) και αποτελείται από 8 
προκατασκευασμένα στοιχεία (σπόνδυλοι), τα μεγαλύτερα των οποίων έχουν μήκος 134,50 μ. 
πάχος τοιχωμάτων 1,00 μ. και βάρος σχεδόν 15.000 τόνους το ένα. 
Η τυπική διατομή της υποθαλάσσιας σήραγγας είναι ορθογωνική, διαστάσεων 5,35 μ ύψος x 
10,60 μ. πλάτος. Το κυκλοφοριακό περιτύπωμα έχει διαστάσεις 5,0 μ. ύψος x 8,0 μ. πλάτος και 
περιλαμβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,0 μ. (μια ανά κατεύθυνση). 
Επίσης υπάρχουν δυο πεζοδρόμια πλάτους 1,3 μ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 
συντήρησης της σήραγγας. 
 
Β. Υπόγειες Ράμπες Πρόσβασης  
Οι Υπόγειες Ράμπες Πρόσβασης, κατασκευασμένες με τη μέθοδο ανοικτής εκσκαφής (Cut & 
Cover), με μήκος 172 μ. (ΧΘ: 0+855-1+027) στο Άκτιο και 509 μέτρα ( Χ.Θ.: 1+936- 2+445) 
στην Πρέβεζα. 
Η τυπική διατομή των υπόγειων ραμπών είναι ορθογωνική, διαστάσεων 5,35 μ. ύψος x 10,60 μ. 
πλάτος. 
Το κυκλοφοριακό περιτύπωμα έχει διαστάσεις 5,0 μ. ύψος x 8,0 μ. πλάτος και περιλαμβάνει δυο 
λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,0 μ. (μία ανά κατεύθυνση). Επίσης υπάρχουν δυο 
πεζοδρόμια πλάτους 1,3 μ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συντήρησης της σήραγγας. 
 
Γ. Ανοικτές Ράμπες Εισόδου – Εξόδου 
Το ανοικτό τμήμα της ράμπας πρόσβασης Ακτίου όπως και το ανοικτό μέρος της ράμπας 
πρόσβασης Πρέβεζας, κατασκευάσθηκαν σε ανοικτή εκσκαφή με τον κλασικό τρόπο (κάτω 
πλάκα – τοιχία & άνω πλάκα). 
Οι ανοικτές ράμπες Εισόδου - Εξόδου έχουν  μήκος 160 μ. (Χ.Θ.: 0+695 - 0+855) στο Άκτιο και 
232 μ. (ΧΘ: 2+445 - 2+677) στην Πρέβεζα. 
Το κυκλοφοριακό περιτύπωμα έχει διαστάσεις 5,0 μ. ύψος x 8,0 μ. πλάτος και περιλαμβάνει δυο 
λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 4,0 μ. (μια ανά κατεύθυνση). Επίσης υπάρχουν δυο 
πεζοδρόμια πλάτους 1,3 μ. για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και συντήρησης. 
 
Δ. Επίγειες Οδικές Προσβάσεις και Χοάνη Διοδίων Σταθμού Διοδίων Ακτίου 
Οι επίγειες οδικές προσβάσεις έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ στην 
περιοχή των διοδίων το οδόστρωμα διευρύνεται σε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, 
δημιουργώντας εκατέρωθεν των οικίσκων συλλογής διοδίων την αντίστοιχη χοάνη. 
Έχουν συνολικό μήκος 1.288 μ. εκ των οποίων τα 695 μ. (Χ.Θ.: 0+000 - 0+695) αφορούν την 
πρόσβαση Ακτίου και τα 593 μ. (Χ.Θ.: 2+677 - 3+270) την πρόσβαση της Πρέβεζας στον 
ισόπεδο Κόμβο Παντοκράτορα.  
 
Επιπλέον των ανωτέρω, στον αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανήκει και το τμήμα οδού 
πρόσβασης κτιρίου Ακτίου, μήκους περίπου 190 μ., από την οδό προς μαρίνα Ακτίου (παλαιά 
προβλήτα Ακτίου) καθώς και ο οδοφωτισμός και το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών του 
Κόμβου Παντοκράτορα. 
 
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται σχηματική διάταξη των τμημάτων της Υποθαλάσσιας Ζεύξης 
“Ακτίου – Πρέβεζας” που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και όπως περιγράφονται  
στην Απόφαση  ΔΝΣβ/οικ.6476/ΦΝ393/27.1.2020 (ΦΕΚ Δ 68/13.2.2020) του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών.     
 
Γενικά, ως όριο ευθύνης για τη συντήρηση και λειτουργία των οδικών προσβάσεων ορίζεται η 
γραμμή τομής (αφετηρίας ή τερματισμού) της πρόσβασης με το διασταυρούμενο οδικό δίκτυο. 
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1.2.1. Παράλληλα Οδικά Τμήματα 

 
Για τα παρακάτω επιμέρους οδικά τμήματα, που αφορούν οδούς εξυπηρέτησης και σύνδεσης 
της πόλης και των οικισμών της περιοχής με το τεχνικό της ζεύξης και δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αλλά εξυπηρετούν την προσβασιμότητα ζεύξης και στα 
κτίρια της ζεύξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων φορέων, θα παρέχονται από τον 
ανάδοχο συγκεκριμένες υπηρεσίες συντήρησης με βάση εντολές της ΕΟΑΕ: 
 
 Το τμήμα, μήκους περίπου 1.400 μ., από την παλαιά προβλήτα Ακτίου έως τη 

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

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

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

o β.) SR2 (βόρειος), από τον Κυκλικό Κόμβο 02 (Roundabout 02) έως την 
ανισόπεδη διάβαση, μήκους περίπου 900 μ. 

 

1.3 Κτίρια Εξυπηρέτησης και Διοίκησης 

Για τις ανάγκες διοίκησης, εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του έργου της Υποθαλάσσιας 
Ζεύξης έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν : 

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

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

 
Επιπλέον, πλησίον του έργου υφίσταται η ακόλουθη υποδομή : 
 Κτίριο διοδίων στο Άκτιο,  επιφανείας 478 τ.μ. με χώρους γραφείων στο Ισόγειο και στο 

1ο όροφο και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Υπόγειο. Η πρόσβαση στο Κτίριο του Σταθμού 
Διοδίων Ακτίου γίνεται από τη χοάνη διοδίων. Η συντήρηση του κτιρίου του σταθμού 
διοδίων εκτελείται μέσω διαφορετικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες 
αναφορές της παρούσας σύμβασης. 

 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΡΑΜΠΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η επιθεώρηση περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για την επισήμανση των 
φθορών και βλαβών των στοιχείων/εξοπλισμών της σήραγγας, των ραμπών, των προσβάσεων, 
των κτιρίων εξυπηρέτησης καθώς και λοιπών υποδομών, όπως και τον εντοπισμό επικείμενων 
κινδύνων για τους χρήστες. 
 
Η συντήρηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την στοιχειώδη συντήρηση που 
εκτελούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
υποθαλάσσιας ζεύξης. Η συχνότητα των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης εξαρτάται είτε 
µόνο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κυκλική, όπως π.χ. ο καθαρισμός του συστήματος 
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αποχέτευσης) είτε από την κυκλοφορία της υποθαλάσσιας ζεύξης σε συνδυασμό µε τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες (µη κυκλική, όπως π.χ. η πλήρωση λάκκων, η αποκομιδή 
αποβλήτων) είτε από τις προδιαγραφές κατασκευαστή του εξοπλισμού και τη χρήση αυτού (π.χ. 
τακτική συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλαγή λαμπτήρων φωτισμού). Η συντήρηση πρέπει 
να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη της την ιδιαιτερότητα της όλης 
κατασκευής (υποθαλάσσια κατασκευή, σεισμογενές περιβάλλον). 
 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο Α-13 του παραρτήματος ΙΙ της ΕΣΥ. 
 

2.1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Περιλαμβάνεται η επιθεώρηση του Η/Μ εξοπλισμού της σήραγγας, των ραμπών και των 
προσβάσεων καθώς και των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών. Σε όλες τις 
επιθεωρήσεις μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό της ΕΟΑΕ. 
 
Αναλυτικά οι εξοπλισμοί και η υφιστάμενη υποδομή των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. 
 
Η επιθεώρηση των έργων και συστημάτων Η/Μ περιλαμβάνει:  

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

 
Η συχνότητα των ελέγχων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται, οι υπεύθυνοι διεκπεραίωσης και ελέγχου αυτών 
καθώς και τα έντυπα που περιγράφουν τα βήματα αλλά και τεκμηριώνουν την πραγματοποίησή 
τους, περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης της σύμβασης και ειδικότερα στο 
«ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
(ΠΠ/ΔΠ 07.01). 
Για την καλύτερη οργάνωση των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων αυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμών (ΣΔΣΣ-ΗΜ), σύμφωνα με τα 
αναλυτικά αναφερόμενα στην παρ.  2.2.10  

2.1.1 Εποπτεία Συστημάτων - Εξοπλισμών 

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

2.1.2 Ημερήσιες Επιθεωρήσεις Η/Μ 

Το προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης σε καθημερινή βάση διενεργεί 
επιθεωρήσεις σωστής λειτουργίας διαφόρων Η/Μ συστημάτων. 
 
Οι παρατηρήσεις των ημερήσιων επιθεωρήσεων καταγράφονται σε ειδικά έντυπα ή/και σε 
κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα του λογισμικού ΣΔΣΣ-ΗΜ. 
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Μέσα από το σύστημα SCADA παρέχονται επίσης όλα τα στοιχεία καταστάσεων και 
σφαλμάτων λειτουργίας. 
 

2.1.3 Τακτικές Επιθεωρήσεις Η/Μ 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία,15θήμερο, μηνιαία) γίνονται δοκιμαστικές λειτουργίες 
διαφόρων μηχανημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα και η αξιοπιστία τους για 
λειτουργία όταν τούτο απαιτηθεί. 
 
Οι δοκιμές αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μέρος της προληπτικής συντήρησης. Ως 
εκ τούτου περιγράφονται μαζί με τα χρονικά διαστήματα που εκτελούνται στο Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας & Συντήρησης και ειδικότερα στο «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/ΔΠ 07.01). Το πρόγραμμα των 
δοκιμών αυτών τηρείται στο λογισμικό ΣΔΣΣ-ΗΜ που μπορεί να διαχειρίζεται τον 
προγραμματισμό και την εκτέλεσή του βάσει των προκαθορισμένων συχνοτήτων. 
 

2.1.4 Ειδική /Έκτακτη Επιθεώρηση Η/Μ 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται άρση κάποιας δυσλειτουργίας, αλλαγή στις 
ρυθμίσεις και στη διαδικασία της λειτουργίας ενός συστήματος, το προσωπικό Τεχνικών 
Λειτουργίας και Συντήρησης ενημερώνει προφορικά τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και Συντήρησης 
Έργου, ο οποίος δίνει αρχικά προφορική εντολή για τις απαιτήσεις ή τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί. Το προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης που εργάζεται σε βάρδιες 
ενημερώνεται επίσης από την προηγούμενη βάρδια. 
Οι σχετικές εντολές και τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται στο ΣΔΣΣ-ΗΜ. 
 

2.1.5 Επιθεώρηση Η/Μ στο Χώρο των Διοδίων 

Οι επιθεωρήσεις Η/Μ του σταθμού διοδίων εκτελούνται μέσω διαφορετικής σύμβασης. Κατόπιν 
εντολής της ΕΟΑΕ μπορεί να κληθεί ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης να εκτελέσει 
επιθεωρήσεις σε επιμέρους υποδομές του σταθμού διοδίων, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες : 
 

o Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Καθολική συντήρηση) 

o UPS (Καθολική συντήρηση) 

o Φωτισμός χοάνης (ηλεκτρικοί πίνακες ιστών, υψηλοί ιστοί, γειώσεις ιστών) 

 

2.1.6 Αναφορές Επιθεώρησης Η/Μ 

Μετά από κάθε επιθεώρηση των διαφόρων Η/Μ εξοπλισμών και συστημάτων, το προσωπικό 
Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης συντάσσει αναφορά σε κατάλληλο έντυπο στην οποία 
αναγράφει την κατάσταση του υπό επιθεώρηση συστήματος ή Η/Μ εξοπλισμού. 
Τα έντυπα που συμπληρώνονται περιγράφονται στο «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΩΝ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ/ΔΠ 07.1). 
 
Μετά από κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης το προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και 
Συντήρησης συντάσσει το ανάλογο έντυπο στο οποίο σημειώνει ανάλογα τις εργασίες σύμφωνα 
με το αντίστοιχο έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» (Δ.Ε.Ε.Π.Σ). 
 
Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση των διαφόρων Η/Μ εξοπλισμών και συστημάτων, το 
προσωπικό των Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης παρατηρήσει βλάβη, αστοχία ή 
δυσλειτουργία, συντάσσει «Φύλλο αναφοράς σφάλματος (Φ.Α.Σ.)» (ΕΠ/ΔΠ 07.1). 
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Τα συμπληρωμένα έντυπα ελέγχονται και υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & 
Συντήρησης Έργου και αρχειοθετούνται και αποστέλλονται στην ΕΟΑΕ με συγκεντρωτικούς 
πίνακες. Για σημαντικές αστοχίες ενημερώνεται και προφορικά η ΕΟΑΕ άμεσα. 
 
Όλα τα παραπάνω έντυπα, φύλλα και πίνακες θα καταχωρούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες 
ηλεκτρονικές φόρμες του ΣΔΣΣ-ΗΜ, η δε αποστολή, υπογραφή και έγκριση τους μπορεί να 
πιστοποιείται και ηλεκτρονικά. 
 

2.2  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

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

2.2.1 Αποκατάσταση Φθορών / Βλαβών 

Οι φθορές και βλάβες Η/Μ σηράγγων που εντοπίζονται από το προσωπικό των Τεχνικών 
Λειτουργίας & Συντήρησης ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από σχετική αρμόδια πηγή (από το 
Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας, 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 των 
Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης ή εντός των καθορισμένων χρόνων απόκρισης και 
αποκατάστασης της παραγράφου 2.2.3. Αν δεν είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση 
των φθορών Κατηγορίας 1, τότε θα πρέπει προσωρινά να σημαίνονται και να 
επιθεωρούνται μέχρι τη μόνιμη επισκευή τους.  
Σήμανση που αφορά αποκλεισμό λωρίδας κυκλοφορίας σήραγγας για λόγους 
συντήρησης, θα πρέπει να ξεκινάει πάντα έξω από τη σήραγγα βάσει εγκεκριμένων 
σχεδίων σήμανσης, που θα είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. 
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ΔΙΠΑΠ/οικ.502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946 Β’/9-7-2003) ή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου. 
 
 

 
 Κατηγορία 2.1  (Δευτερεύουσες) 

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

 Κατηγορία 2.2  (Συνήθεις) 

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

 

2.2.2 Προληπτική (Τακτική) Συντήρηση 

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

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

 τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  

 τα ΤΕΥΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,  

 τα ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ "ως κατασκευάστηκε". 

 
Ο Ανάδοχος μπορεί να διαχειρίζεται (καταχωρεί, τροποποιεί, ενημερώνει, κλπ) το ανωτέρω 
πρόγραμμα επιθεωρήσεων-ελέγχων-συντηρήσεων ηλεκτρονικά μέσω του ΣΔΣΣ-ΗΜ. 
 

2.2.3 Διορθωτική (Επανορθωτική) Συντήρηση 

Με τη διορθωτική (επανορθωτική) συντήρηση εννοείται η οποιαδήποτε άμεση ενέργεια για την 
ανίχνευση και την αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού. 
 
Η επανορθωτική συντήρηση εκτελείται σύμφωνα με τα εξής : 

 τα φύλλα αναφοράς σφάλματος (Φ.Α.Σ.) 

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

 τις επισημάνσεις των δελτίων που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις  
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 τα ΤΕΥΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
Έκτακτη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων 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 H/M, 
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 Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης έως την άφιξη του στη σήραγγα. 
 
Ως χρόνος προσωρινής αποκατάστασης βλάβης ορίζεται ο μέγιστος χρόνος από την άφιξη 
του προσωπικού Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης επί τόπου, για την υπό περιορισμούς, 
επαναλειτουργία του εξοπλισμού που υπέστη βλάβη ή τη θέση αυτού σε ασφαλή κατάσταση, 
ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών της οδού ή των εγκαταστάσεων 
της σήραγγας. 
 
Ως χρόνος οριστικής αποκατάστασης βλάβης, ορίζεται ο μέγιστος χρόνος από την άφιξη της 
του προσωπικού Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης επί τόπου, για την πλήρη και κανονική 
αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού που υπέστη βλάβη. 
Οι παραπάνω χρόνοι καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

Φθορές / Βλάβες Χρόνος 
Απόκρισης 

Χρόνος Προσωρινής 
Αποκατάστασης 

Χρόνος Οριστικής 
Αποκατάστασης 

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

 
Σχετικά με τον τρόπο λήψης της ειδοποίησης για φθορά και βλάβη, ισχύουν τα της 
παραγρ.2.2.1. 
 
Για όλες τις φθορές και βλάβες που ο χρόνος οριστικής αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα 
υπερβεί τους προαναφερθέντες χρόνους, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και να υποβάλλει εντός 48 ωρών εγγράφως νέο χρονοδιάγραμμα για 
την οριστική αποκατάστασή της καθώς και εκτιμώμενη ανάλυση κόστους. 
 

2.2.4 Ειδικές υπηρεσίες  Η/Μ (Καθολικές Συντηρήσεις) 

Στη σύμβαση προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι ειδικές Η/Μ καθολικές συντηρήσεις 
εξοπλισμών : 
 

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

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

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

2.2.5 Πλύσιμο φωτιστικών σήραγγας 

Το πλύσιμο των φωτιστικών σωμάτων της σήραγγας θα γίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση της εργασίας αυτής, με τέτοιο τρόπο και μέσα, έτσι 
ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή παρακώλυση της κυκλοφορίας.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ μεθοδολογία για την 
εκτέλεση της εργασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματα μηχανικά μέσα ή πλύσιμο με 
χειρωνακτικά μέσα και ανυψωτική πλατφόρμα. Το πλύσιμο των φωτιστικών με νερό υπό πίεση 
θα πρέπει να αποκλειστεί (ειδικότερα από το επίπεδο του οδοστρώματος), ενώ επιτρέπεται η 
χρήση νέφους σταγονιδίων νερού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την προστασία 
των φρεατίων καλωδίων εντός της σήραγγας από την είσοδο νερού, με την προμήθεια, 
μεταφορά και εγκατάσταση των κατάλληλων προστατευτικών μέσων. 
 
Ο Ανάδοχος, πριν την εκτέλεση της εργασίας, θα διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία 
κυκλωμάτων όπως απαιτείται (από τους αντίστοιχους πίνακες ΠΦΝ, ΠΦΕ, ΠΦU) και θα 
επανατροφοδοτήσει μετά το πέρας της. Άλλες βλάβες, που πιθανόν να προκληθούν εξ’ αιτίας 
των εργασιών αυτών (π.χ. βραχυκυκλώματα κλπ.), αποκαθίστανται από τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
σε βάρος και για λογαριασμό του. 
 

2.2.6 Αναγόμωση Πυροσβεστήρων 

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, στην απομάκρυνση, φόρτωση και 
μεταφορά όλων των πυροσβεστήρων σε συνεργείο αναγόμωσης, είτε μετά από χρήση, είτε ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις πυρασφάλειας 
(π.χ. ετήσια), και στην εν συνεχεία επανατοποθέτησή τους στις αρχικές τους θέσεις.  
 
Επισημαίνεται, ότι από κάθε θέση ύπαρξης πυροσβεστήρων (π.χ. ΕΑΣ), θα αφαιρείται ένας 
πυροσβεστήρας κάθε φορά και μετά την αναγόμωση και επανατοποθέτησή του, θα 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για τον δεύτερο, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχώς τουλάχιστον 
ένας πυροσβεστήρας σε κάθε θέση. 
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2.2.7 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικών και εξοπλισμών συστήματος SCADA και 
TMS 

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

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

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

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

 

2.2.8 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικών και εξοπλισμών συστήματος διαχείρισης 
καμερών CCTV 

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

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

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

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

 

2.2.9 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικών και εξοπλισμών συστήματος διαχείρισης 
τηλεφωνίας και δικτύων 

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

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

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

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

 

2.2.10 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Στοιχειώδους Συντήρησης 
Η/Μ (ΣΔΣΣ-ΗΜ) 

Για την ορθή και συστηματική παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού Η/Μ 
στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η χρήση κατάλληλου πληροφοριακού 
συστήματος (λογισμικού) διαχείρισης παγίων και εργασιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.  
Η διάθεση του λογισμικού ΣΔΣΣ-ΗΜ και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξής του, θα 
παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με όσα αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω και 
βάσει του σχετικού Άρθρου του Τιμολογίου Μελέτης.  
 
Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα παράσχει σε ετήσια βάση τα παρακάτω 
προϊόντα/υπηρεσίες ως εξής : 
 Υπηρεσίες συνεχούς πρόσβασης σε λογισμικό ΣΔΣΣ-ΗΜ επί 24ώρου (24x7x365) μέσω web 

interface με πέντε (5) άδειες ταυτόχρονης σύνδεσης χρηστών, τρεις (3) εκ των οποίων θα 
δοθούν στην ΕΟΑΕ. Το λογισμικό ΣΔΣΣ-ΗΜ θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο 
τεχνικά χαρακτηριστικά : 

o να είναι πλήρως ελληνικοποιημένο σε επίπεδο οθονών αλληλεπίδρασης με τον 
χρήστη (user interface) και αρχείων οδηγιών βοήθειας (online help files), 

o να είναι έτοιμο εμπορικό προϊόν και να διατίθεται ως τέτοιο στην αγορά 
τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία συνεχώς, ενώ θα πρέπει να έχει τρεις 
(3) τουλάχιστον εν ενεργεία σχετικές εγκαταστάσεις κατά την τελευταία πενταετία 
με περισσότερα από πεντακόσια (500) διακριτά καταχωρημένα στοιχεία/πάγια 
Η/Μ εξοπλισμού (π.χ. πίνακες, μηχανήματα, UPS, Η/Ζ, αντλίες) τουλάχιστον σε 
μια από αυτές, 

o η πρόσβαση στο λογισμικό να γίνεται μέσω web εφαρμογής και ευρέως 
διαδεδομένων προγραμμάτων περιήγησης διαδικτύου (internet browsers) π.χ. 
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, κλπ. και όχι μέσω custom client 
εφαρμογής που απαιτεί τοπική εγκατάσταση στον χρήστη, 

o η πρόσβαση στην εφαρμογή να γίνεται με χρήση κατάλληλων κωδικών και 
συνθηματικών (user names, passwords) και να διαθέτει κατάλληλους 
μηχανισμούς ταυτοποίησης χρηστών (user authentication), μηχανισμούς 
εξουσιοδότησης πρόσβασης χρηστών (user authorization) και ασφάλειας 
(security), 

o να επιτρέπει την καταχώρηση απεριόριστου αριθμού διακριτών στοιχείων παγίων 
Η/Μ στη βάση δεδομένων, 

o να επιτρέπει την καταχώρηση απεριόριστου αριθμού διακριτών στοιχείων 
(εντολές εργασίας, προγράμματα συντήρησης, έντυπα επιθεωρήσεων και 
αναφοράς βλαβών, κλπ.) στη βάση δεδομένων, 

o να επιτρέπει την εξαγωγή των καταχωρημένων στοιχείων τόσο υπό μορφή 
εξαγώγιμων αρχείων (export files) αναγνωρισμένου μορφότυπου (π.χ. csv, txt, 
pdf, ...) όσο και υπό μορφή αναφορών (report files), 
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o να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο συστήματος στα ελληνικά (User 
Manual, System Manual), 

o να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα μέσω απομακρυσμένων συνδέσεων VPN,  
o να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 10 τουλάχιστον χρηστών και βάσει 

των διαθέσιμων αδειών χρήσης. 
 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 και την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης H/M και τους Τεχνικούς Συντήρησης 
Η/Μ, από κατάλληλο έμπειρο προσωπικό στη χρήση του εν λόγω λογισμικού. 

 
Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με το λογισμικό ΣΔΣΣ-ΗΜ περιλαμβάνονται 
και οι ακόλουθοι όροι : 
 Η «φόρτωση» των στοιχείων του υφιστάμενου μητρώου παγίων Η/Μ εξοπλισμών της 

υποθαλάσσιας ζεύξης και της υφιστάμενης βάσης δεδομένων που θα παράσχει η ΕΟΑΕ 
περιλαμβανομένων των εργασιών των όποιων μετατροπών (database to database 
conversion) απαιτηθούν για αυτό,  

 Η συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου παγίων Η/Μ εξοπλισμών και η 
αποτύπωση σε αυτών όλων των μεταβολών που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια της 
σύμβασης (π.χ. αντικατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, …), 

 Η καταχώρηση των στοιχείων καθολικών συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισμών (π.χ. ημερομηνία 
συντήρησης, συνολικές ώρες λειτουργίας εξοπλισμού, επόμενη ημερομηνία συντήρησης, 
κλπ.),  

 Η καταχώρηση του μηνιαίου προγράμματος τακτικών συντηρήσεων,  
 Η καταχώρηση των εντύπων και πινάκων που αφορούν εργασίες επιθεώρησης/ ελέγχου και 

συντήρησης των Η/Μ, 
 Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης στην ΕΟΑΕ στη χρήση του λογισμικού διάρκειας πέντε (5) 

ημερών, η κατανομή των οποίων μπορεί να γίνει σε συμφωνία με την ΕΟΑΕ σε έως δύο 
διακριτές χρονικές περιόδους. 

 Η εξαγωγή της βάσης δεδομένων με όλα τα καταχωρημένα στοιχεία αυτής και η 
παραχώρηση της σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος του έργου, σε κατάλληλη μορφοποίηση 
που θα ορίσει η ΕΟΑΕ. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εντός ενός μήνα (1) από την έναρξη της σύμβασης προς 
έγκριση στην ΕΟΑΕ κατάλληλη τεχνική πρόταση για το λογισμικό ΣΔΣΣ-ΗΜ συνοδευόμενη από 
όλα τα τεχνικά στοιχεία, φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. Η ΕΟΑΕ μπορεί 
να ζητήσει την σύντομη επίδειξη/ παρουσίαση του λογισμικού. 
 
Επίσης, έξι (6) μήνες πριν την συμβατική ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος θα 
προβεί στην μετεγκατάσταση του λογισμικού ΣΔΣΣ-ΗΜ σε πληροφοριακή υποδομή (server) της 
ΕΟΑΕ μαζί με τις βάσεις δεδομένων και όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτές και 
θα μεταφέρει τις πέντε (5) άδειες λογισμικού ταυτόχρονης σύνδεσης χρηστών στο όνομα της 
ΕΟΑΕ (οριστικές και αμετάκλητες, perpetual), βάσει του σχετικού άρθρου Τιμολογίου. 
 

2.2.11 Συντηρήσεις Η/Μ στο Χώρο των Διοδίων 

Οι εργασίες συντήρησης Η/Μ του σταθμού διοδίων εκτελούνται μέσω διαφορετικής σύμβασης. 
Κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ μπορεί να κληθεί ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης να 
πραγματοποιήσει συντήρηση σε επιμέρους υποδομές του σταθμού διοδίων, όπως ενδεικτικά οι 
ακόλουθες : 

o Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Καθολική συντήρηση) 

o UPS (Καθολική συντήρηση) 
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o Φωτισμός χοάνης (ηλεκτρικοί πίνακες ιστών, υψηλοί ιστοί, γειώσεις ιστών) 

 

2.2.12 Ειδική Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση Συστημάτων Φωτεινής Σηματοδότησης 
Κόμβων 

«Η ειδική τεχνική υποστήριξη (ΕΤΥ) και συντήρηση των συστημάτων και εγκαταστάσεων της 
φωτεινής σηματοδότησης κόμβων του έργου θα εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Θ. 
Την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων αυτών σε 1ο επίπεδο έχει η Ομάδα Τεχνικής 
Υποστήριξης H/M.  
Η ειδική τεχνική υποστήριξη αποτελεί επιπρόσθετη υποστήριξη 2ου επίπεδου και θα γίνεται 
από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό που είναι πιστοποιημένο για υποστήριξη και συντήρηση 
ανάλογων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ τα ακόλουθα:  
 στοιχεία τεχνικής ικανότητας του πιστοποιημένου τεχνικού προσωπικού, που θα αναλάβει 

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

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

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

 

2.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των τεχνικών υποδομών της σήραγγας, των ραμπών εισόδου/ 
εξόδου και των προσβάσεων καθώς και των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών. Σε 
όλες τις επιθεωρήσεις μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό της ΕΟΑΕ. Ιδιαίτερα στις 
προγραμματισμένες δομικές επιθεωρήσεις, το τελικό αντικείμενο της επιθεώρησης θα 
σχεδιάζεται και θα διενεργείται σε συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Γεφυρών   
 
Η επιθεώρηση των τεχνικών υποδομών περιλαμβάνει:  

α. την περιπολία ασφαλείας (ημερήσια επιθεώρηση ρουτίνας) των προσβάσεων – ραμπών 
– σήραγγας 

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

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

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

2.3.1 Περιπολία Ασφαλείας (Ημερήσια Επιθεώρηση Ρουτίνας) 

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

αποχέτευσης κ.λπ.) 
 Ζημιές από ατυχήματα 
 Ομαλή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης 
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Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/ΔΠ 07Α.01. 
 
Στην περίπτωση ύπαρξης λαδιών στο οδόστρωμα ή αντικειμένων που έπεσαν από οχήματα, 
πραγματοποιείται άμεση επέμβαση καθαριότητας ή απομάκρυνσης, σε συνεννόηση με τον 
επόπτη - χειριστή του ΚΕΚ, με την εφαρμογή κατάλληλου κυκλοφοριακού σεναρίου. 
 

2.3.2 Επιθεώρηση Ασφαλείας 

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

 
 Τις τεχνικές υποδομές στις προσβάσεις – ράμπες – σήραγγα. 
 Τις επιθεωρήσεις της κατασκευής περσίδων στις ράμπες εισόδου/ εξόδου της σήραγγας 

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

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

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

2.3.3 Επιθεώρηση Κτιρίων Εξυπηρέτησης 

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

2.3.4  Εξαμηνιαία Δομική Επιθεώρηση της σήραγγας και των προσβάσεων 

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

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

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

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

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

εξής θέσεις (στους κορμούς πάνω από τα πεζοδρόμια και κάτω από τη νεύρωση 
με την άνω πλάκα και στη κάτω παρειά της άνω πλάκας σε δύο θέσεις κοντά στις 
στηρίξεις της). Ανάγνωση, καταγραφή των ενδείξεων των αναλογικών 
ρωγμομέτρων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κατά μήκος των αρμών συστολής 
διαστολής των σπονδύλων της σήραγγας 

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

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

 Φθορές στο σύστημα της συγκέντρωσης και απορροής υδάτων. 
 Φθορές στον ασφαλτοτάπητα (θέση – εύρος – μήκος- απόσταση μεταξύ των 

ρωγμών, επιφάνεια και βάθος λακουβών, τροχαυλάκωση (μήκος – βάθος) 
 

Οι καταστροφικές λήψεις δοκιμίων σκυροδέματος, όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, όπως και οι δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις των μη άμεσα επιθεωρήσιμων 
κεφαλών τενόντων προέντασης (όπου απαιτηθεί) – που απαιτούν αφαίρεση ασφαλτικού και 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση έρματος από σκυρόδεμα – θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο 
γενικά των εξαμηνιαίων επιθεωρήσεων, για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των χρηστών της 
σήραγγας 
Η αξιολόγηση των ευρημάτων της τακτικής επιθεώρησης επισκοπείται ως προς την επάρκεια 
και την αρτιότητά της από την Υποδιεύθυνση Γεφυρών της Δ/νσης Λειτουργίας & Συντήρησης, η 
οποία διαμορφώνει και προτείνει το τελικό περιεχόμενο και τις προτεραιότητες της τακτικής 
επιθεώρησης. 

 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/ΔΠ 07Ε.21. και εγκρίνονται 
μετά την τεχνική επισκόπηση της Υ/δνσης Γεφυρών. 

2.3.5 Ειδική (Έκτακτη) Επιθεώρηση τεχνικών υποδομών  

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

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

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

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

σκυροδέματος σήραγγας 

Η ειδική επιθεώρηση της σήραγγας για τη διενέργεια καταστροφικών ελέγχων γίνεται σε 
απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια, πραγματοποιείται από ειδικό πιστοποιημένο συνεργείο 
καταστροφικών και μη καταστροφικών ελέγχων σκυροδέματος με επικεφαλής μηχανικό 
εξειδικευμένο στην επιθεώρηση έργων από σκυρόδεμα, τον Υπεύθυνο Επίβλεψης 
Δομικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων, υπό την εποπτεία του υπεύθυνου Τεχνικών 
Λειτουργίας και έπειτα από εντολή της ΕΟΑΕ. Αφορούν στην καταστροφική λήψη πυρήνων 
σκυροδέματος για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων. 
 
2.3.6.1 Καταστροφικοί έλεγχοι 
Οι δειγματοληπτικές πυρηνοληψίες του σκυροδέματος θα πραγματοποιηθούν στις θέσεις της 
κάτω παρειάς της άνω πλάκας και των κατακόρυφων κορμών των σπονδύλων της σήραγγας. Ο 
ελάχιστος αριθμός τους στη συνολική διάρκεια της υπόψη σύμβασης, θα είναι τρεις (3) σε κάθε 
σπόνδυλο και συνολικά 60 πυρηνοληψίες, διαμέτρου πυρήνα Φ100, και μήκους τουλάχιστον 
20cm, επί των οποίων θα γίνουν οι εξής εργαστηριακοί έλεγχοι: 
 Θλιπτική αντοχή έως τη θραύση σκυροδέματος (60 δοκίμια) 
 PH σκυροδέματος (180 έλεγχοι – 3 ανά δοκίμιο) 
 Ειδικό βάρος σκυροδέματος (60 έλεγχοι – 1 ανά δοκίμιο) 
 Χλωριόντα σκυροδέματος (180 έλεγχοι– 3 ανά δοκίμιο) 
 Θειικά σκυροδέματος (180 έλεγχοι– 3 ανά δοκίμιο) 

 
Για τις δειγματοληπτικές πυρηνοληψίες που πραγματοποιούνται με σκοπό τη διεξαγωγή 
εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν στον προσδιορισμό της μηχανικής αντοχής του 
σκυροδέματος της κατασκευής. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα αναφορικά με τη θέση κορώνας κοπής, έτσι ώστε: 
 Να μην τραυματίζεται ο οπλισμός του στοιχείου και, συνεπώς το δοκίμιο να είναι ελεύθερο 

οπλισμού 
 Να λαμβάνεται από αντιπροσωπευτική θέση του στοιχείου, ώστε αυτό να μην 

περιλαμβάνει, κατά το δυνατόν, εμφανείς φθορές (εξάνθηση, αποφλοίωση, εκτίναξη, 
ανώμαλη επιφάνεια κ.ο.κ.) 

 Να λαμβάνεται υπόψη η κοκκομετρική διαβάθμιση των χρησιμοποιούμενων αδρανών, 
ώστε να επιλέγεται διάμετρος δοκιμίου μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση με το 3πλάσιο αυτής 
του μεγίστου κόκκου (Aν απαιτηθεί και σε συνεννόηση με την επίβλεψη θα λαμβάνονται 
πυρήνες διαμέτρου Φ120). 

Για τον πρώτο περιορισμό, είναι αναγκαία η διεξαγωγή ανίχνευσης του οπλισμού με μη 
καταστροφικές μεθόδους (ανιχνευτής οπλισμού βάσει μαγνητικής μεθόδου).  
Αναφορικά με τον τρίτο περιορισμό, θα λαμβάνονται στοιχεία από τους -κατά την κατασκευή- 
ελέγχους κοκκομετρικής διαβάθμισης, αν είναι διαθέσιμοι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
διαπιστώνεται επί τόπου δειγματοληπτικά κατά το δυνατόν. 
Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με τη διαδικασία αυτή καθαυτή, ώστε να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις υγρής αδιατάρακτης κοπής. 
Τα αποσπώμενα δοκίμια θα φέρουν επεξηγηματική σήμανση ώστε να είναι φανερή η θέση 
πυρηνοληψίας τους. 
Κατά την εξόλκευση, αποθήκευση και μεταφορά τους θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ούτως 
ώστε να παραμένουν ακέραια μέχρι της άφιξής τους στο εργαστήριο δοκιμών, μακριά από την 
επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως ρύπους, υγρασία κλπ. 
Η διάτρηση θα γίνεται σε βάθος τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της διαμέτρου του εκάστοτε 
πυρήνα. 
 
Επιπλέον ή εναλλακτικά της καταστροφικής πυρηνοληψίας, για την αφαίρεση δειγμάτων 
σκυροδέματος για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων χημικής ανάλυσης, περιλαμβάνεται 
στην ειδική επιθεώρηση και η καταστροφική λήψη σκόνης σκυροδέματος μέσω διάτρησης με 
ηλεκτρικό περιστροφικό δράπανο, και επιπλέον η καταστροφική λήψη δειγμάτων χαλαρού 
οπλισμού για έλεγχο σε εφελκυσμό και χημική ανάλυση, σε θέσεις στην επιφάνεια των κορμών 
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ή της άνω πλάκας των σπονδύλων της σήραγγας, με ή χωρίς την χρήση ειδικών μέσων 
πρόσβασης. 
 
 
2.3.6.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι 
Για τον έλεγχο και προσδιορισμό των μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών της 
σήραγγας σε αντοχή, ελαστικότητα, ειδική αντίσταση, πιθανή διάβρωση χάλυβα 
πραγματοποιούνται μη καταστροφικοί έλεγχοι, με χρήση ειδικού εξοπλισμού. 
 
Ετήσια διενέργεια ελέγχων κρουσιμέτρησης για τον έλεγχο του σκυροδέματος με απαραίτητη 
την λήψη 10 σετ  κρουσιμετρήσεων σε κάθε σπόνδυλο της υποθαλάσσιας και των ραμπών  
εισόδου – εξόδου. Κάθε σετ κρουσιμέτρησης αποτελείται από 10 μετρήσεις. 
 
Ετήσια διενέργεια ελέγχων υπερηχομέτρησης για τον προσδιορισμό της ομοιομορφίας του 
υλικού, να εντοπιστούν και εκτιμηθούν ρωγμές, κενά και άλλες ανωμαλίες. Είναι απαραίτητη η 
λήψη 10 σετ  υπερηχομετρήσεων σε κάθε σπόνδυλο της υποθαλάσσιας και των ραμπών  
εισόδου – εξόδου. Κάθε σετ υπερηχομετρήσεων αποτελείται από 3 μετρήσεις. 
Στην περίπτωση ρωγμών μεγάλου εύρους (>0,5mm) θα μετριέται το βάθος των ρωγμών με τη 
χρήση υπερηχόμετρου. 
 
Ετήσια μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού για τον προσδιορισμό τυχόν διάβρωση του οπλισμού του 
σκυροδέματος, με την μέτρηση διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού και μέτρησης ηλεκτρικής 
αντίστασης. Είναι απαραίτητη η λήψη ενός (1) σετ μετρήσεων σε 10 σπονδύλους της 
υποθαλάσσιας και των ραμπών  εισόδου – εξόδου. Κάθε σετ μετρήσεων αποτελείται από 5 
μετρήσεις σε διαφορετικές θέσεις του σπονδύλου. 
 
Έλεγχος με την χρήση κάμερας υπέρυθρης θερμογραφίας, InfraRed (IR) thermography, και την 
απεικόνιση της θερμοκρασίας ως «θερμογράφημα», ώστε να καταγραφεί η κατάσταση του 
σκυροδέματος και να ανιχνευτούν τυχόν βλάβες, στις πλαϊνές παρειές και στην πλάκα κατά 
μήκος όλης της σήραγγας. 
 
Η εξαμηνιαία μέτρηση με κατάλληλες συσκευές της επιφανειακής θερμοκρασίας και της σχετικής 
υγρασίας  του σκυροδέματος των κορμών όλων των σπονδύλων (20 θέσεις ανά σπόνδυλο), 
διενεργείται παράλληλα με την τακτική δομική επιθεώρηση από συνεργείο εξειδικευμένο και 
ειδικά εξοπλισμένο για τη μέτρησή τους. 
 
Στους μη καταστροφικούς ελέγχους περιλαμβάνεται ο έλεγχος της τάνυσης των συρμάτων των 
τενόντων ελαφράς προέντασης – σύνδεσης της κάτω πλάκας των σπονδύλων της σήραγγας, 
με αποκάλυψη των συρμάτων των κεφαλών αγκύρωσης, εγκατάσταση πρέσας και τάνυσης για 
έλεγχο και αποκατάσταση της τάσης/μήκυνσης προέντασης. 
 
Η τελική αξιολόγηση των ευρημάτων των ειδικών επιθεωρήσεων δινεργείται κατά την  τεχνική 
επισκόπησή από την Υποδιεύθυνση Γεφυρών της Δ/νσης Λειτουργίας & Συντήρησης, η οποία 
διαμορφώνει και προτείνει το τελικό περιεχόμενο και τις προτεραιότητες των ειδικών 
επιθεωρήσεων. 

 
Οι παρατηρήσεις της επιθεωρήσεως καταγράφονται στο έντυπο ΕΠ/ΔΠ 07Ε.22. και εγκρίνονται 
μετά την τεχνική επισκόπηση της Υ/δνσης Γεφυρών. 
 
 

 2.3.7 Επιθεώρηση τεχνικών υποδομών στο Χώρο των Διοδίων 

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης έχει την υποχρέωση να ελέγχει την κατάσταση των τεχνικών 
υποδομών, οι οποίες βρίσκονται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο των διοδίων. 
 
Ειδικότερα, ανά 2 εβδομάδες ή νωρίτερα αν κριθεί αναγκαίο, ελέγχονται τα παρακάτω:  
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 Τα στηθαία ασφαλείας της χοάνης των διοδίων 
 Το οδόστρωμα της χοάνης των διοδίων  
 Η οριζόντια και κατάκορφη σήμανση της χοάνης των διοδίων 
 Το πράσινο στα ρείθρα του οδοστρώματος της χοάνης των διοδίων 

 

 2.3.8 Αναφορές Επιθεώρησης τεχνικών υποδομών 

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

 

2.4.1 Αποκατάσταση Φθορών/Βλαβών  

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

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

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

2.4.2 Συντήρηση Ρουτίνας τεχνικών υποδομών 

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

2.4.3 Συντήρηση Οδοστρωμάτων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες όπως, συντήρηση της επιφανείας 
του ασφαλτοτάπητα της οδού, που παρουσιάζει φθορές, με ρηχό φρεζάρισμα και εφαρμογή 
ελαστομερούς λεπτοτάπητα ή με φρεζάρισμα σε βάθος στρώσης (στρώσεων) ασφαλτικού και 
ανακατασκευή με νέα (ες) στρώσεις ασφάλτου  καθώς και αποκατάσταση φθορών στην 
επιφάνεια του οδοστρώματος (λακκούβες, ρηγματώσεις, καθιζήσεις, τροχαυλακώσεις κλπ). 
 

2.4.4 Συντήρηση Σήμανσης και Εξοπλισμού Ασφαλείας 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται (ενδεικτικά): 
 η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων πλευρικών πινακίδων από στύλους, πλαίσια 

στήριξης κ.λπ. 
 η αποξήλωση μεταλλικών στύλων, πλαισίων στήριξης πινακίδων, χιλιομετρικών δεικτών, 

στηθαίων ασφαλείας κ.λπ. 
 η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων κλπ.), 

στύλων, πλαισίων στήριξης, χιλιομετρικών δεικτών, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, 
περίφραξης κλπ., 

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

2.4.5 Αποχέτευση 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται (ενδεικτικά): 
 ο καθαρισμός συστήματος αποχέτευσης  
 η αντικατάσταση σχαρών πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων κάθε είδους που έχουν 

απολεσθεί ή καταστραφεί, 
 η αντικατάσταση προκατασκευασμένων σωλήνων των φρεατίων από άοπλο σκυρόδεμα 

που έχουν καταστραφεί, 
 ο καθαρισμός φρεατίων, τάφρων, ρείθρων, σωληνωτών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

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

 

2.4.6 Σκυρόδεμα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 
 Στην εκσκαφή, αντιστήριξη, προσωρινή άντληση υδάτων, αποκάλυψη της άνω παρειάς 

και μέρους του άνω τμήματος των κορμών της οροφής των σπονδύλων Α1 & Α2 του 
C&C Ακτίου για την αφαίρεση της παλιάς στρώσης προστασίας, την νέα στεγάνωση και 
προστασία στεγάνωσης και την επανεπίχωση. 

 Στην αποκατάσταση των περιοχών απολέπισης – αποκόλλησης της πυράντοχης 
επένδυσης βερμικουλίτη της κάτω παρειάς της άνω πλάκας των σπονδύλων της 
σήραγγας ή και ευρύτερων περιοχών της κάτω παρειάς της άνω πλάκας των 
σπονδύλων της σήραγγας, όπου απαιτηθεί βάσει των ευρημάτων της οπτικής 
επιθεώρησης και των άλλων ελέγχων 

 Στην αποκατάσταση της στεγάνωσης των αρμών μεταξύ των σπονδύλων 
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2.4.6.1 Αποκατάσταση αστοχιών περιοχών σκυροδέματος και στεγανοποίηση στον 

θόλο της σήραγγας, στην περιοχή του C&C Ακτίου 

Για την στεγανοποίηση του σκυροδέματος στην περιοχή της οροφής του C&C Ακτίου, λόγω 
έντονης διαβροχής του, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 
 
να αποκαλυφθούν οι δύο τελευταίοι σπόνδυλοι Α1, Α2 με εκσκαφή, περιμετρική ασφάλιση του 
σκάμματος με έμπηξη πασσαλοσανίδων, εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων για συνεχή 
άντληση των υπόγειων υδάτων. Καθαίρεση της υφιστάμενης προστατευτικής στρώσης της 
στεγάνωσης, αφαίρεση της παλιάς στεγάνωσης, αγρίεμα της επιφάνειας  σκυροδέματος, 
εξαγωγή εσωτερική υγρασίας σκυροδέματος με επάλειψη ειδικών τσιμεντοειδών, 
στεγανοποίηση πόρων και στη συνέχεια νέα στεγάνωση, νέα τσιμεντοκονία προστασίας, 
κατασκευή διαπερατής στρώσης σκύρων για στράγγιση υπόγειων υδάτων, επανεπίχωση. 
 
 
Για την αποκατάσταση του σκυροδέματος με φθορές στην περιοχή της κάτω παρειάς της 
οροφής (άνω πλάκας) του C&C Ακτίου και την αποκατάσταση περιοχών απολέπισης του 
πυράντοχου κονιάματος πυροπροστασίας (όπου απαιτηθεί), θα πρέπει να ακολουθηθούν οι 
παρακάτω ενέργειες: 
 
 
Καθαίρεση του πυρίμαχου κονιάματος 
Καθαίρεση του πυρίμαχου κονιάματος τύπου FENDOLITE MII και πάχους 2,0cm που έχει 
εφαρμοστεί στην εξωτερική επιφάνεια του θόλου ώστε να αποκαλυφθεί το βλαμμένο 
σκυρόδεμα. Η καθαίρεσή του θα γίνει με χρήση υδροκαθαίρεσης υψηλής πιέσεως (τουλάχιστον 
500 bar) για την πλήρη απομάκρυνση του κονιάματος, ή με αντίστοιχης αποτελεσματικότητας 
μηχανικά μέσα (αδαμαντοφόρος λειαντήρας, κρουστικό/περιστροφικό δράπανο κτλ). Κατόπιν 
θα καθαριστούν οι βλαμμένες περιοχές από τυχόν εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο 
σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος, προϊόντα 
διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π., προκειμένου να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την 
μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του στοιχείου. 
 
Εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος θιξοτροπικής βάσης 
Στις περιοχές όπου απομακρύνθηκαν τα σαθρά υλικά του σκυροδέματος και τα προϊόντα 
οξείδωσης του οπλισμός μέσω της υδροκαθαίρεσης ή μηχανικών μέσων και πλέον είναι καθαρή 
η επιφάνεια του σκυροδέματος από σκόνες, σαθρά σωματίδια και διαβρώσεις, θα εφαρμοστεί 
επισκευαστικό κονίαμα θιξοτροπικής σύστασης βασισμένο σε ειδικές συγκολλητικές ουσίες 
τσιμεντοειδούς βάσης και επιλεγμένα αδρανή, πυριτική παιπάλη, συνθετικές ίνες και άλλα 
πρόσθετα. 
Το κονίαμα είναι ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης, ελεγχόμενης συρρίκνωσης και υψηλής 
θιξοτροπίας, τροποποιημένο με πολυμερή, που χρησιμοποιείται για στρώσεις πάχους από 1 
έως 3 cm. Περιέχει τσιμέντο τροποποιημένο με συνθετικά πολυμερή, πυριτική παιπάλη, 
επιλεγμένα αδρανή και συνθετικές ίνες. 
Το κονίαμα μπορεί να εφαρμοστεί είτε με το χέρι (με μυστρί σε υπόστρωμα που έχει διαβραχεί 
μέχρι κορεσμού, ασκώντας καλή πίεση και συμπιέζοντάς το πάνω στην επιφάνεια), για την 
κάλυψη μικρών επιφανειών, είτε μηχανικά με εξοπλισμό εκτόξευσης για την κάλυψη 
μεγαλύτερων επιφανειών. 
Το πάχος της κάθε στρώσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 – 3,0cm, ενώ επάλληλες 
στρώσεις εφαρμόζονται, και εφόσον το κονίαμα της προηγούμενης έχει πήξει, ώστε να 
επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος. 
 
 
Στεγανοποίηση της οροφής του C&C Ακτίου με επαλειφόμενο κρυσταλλικό κονίαμα 
Για τη στεγανοποίηση του σκυροδέματος σε όλη την περιοχή της οροφής του C&C Ακτίου θα 
εφαρμοστεί επαλειφόμενο κρυσταλλικό κονίαμα στεγανοποίησης σκυροδέματος, το οποίο 
αποτελείται από τσιμέντο Portland, ειδικά διαβαθμισμένη πυριτική άμμο και ενεργές χημικές 
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ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν με την υγρασία και τα παραπροϊόντα της ενυδάτωσης του 
σκυροδέματος, προκαλώντας μια καταλυτική αντίδραση, η οποία παράγει αδιάλυτους 
κρυστάλλους, που εμποδίζουν την διείσδυση υγρασίας.  
Η στεγανοποιητική του δράση αρχίζει όταν τα ενεργά χημικά που περιέχονται στο υλικό έρθουν 
σε επαφή με το νερό το οποίο βρίσκεται εσωτερικά και κατά μήκος των πόρων, των τριχοειδών 
διαδρόμων και των ρωγμών που δημιουργήθηκαν κατά τη συρρίκνωση του σκυροδέματος. Στο 
εσωτερικό αυτών των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων με την παρουσία νερού λαμβάνει 
χώρα μια χημική αντίδραση μεταξύ των ενεργών χημικών του υλικού και του υδροξειδίου του 
ασβεστίου (που υπάρχει πάντοτε στο σκυρόδεμα), παράγοντας μη διαλυτά κρυσταλλικά 
σύμπλοκα ινώδους μορφής τα οποία μεταναστεύουν μέσω του φαινομένου της ώσμωσης και 
κλείνουν τους πόρους και τους τριχοειδής διαδρόμους δημιουργώντας μια μόνιμη φραγή στη 
διέλευση νερού και γενικά των υδατικών διαλυμάτων προσφέροντας ταυτόχρονα και 
αντιδιαβρωτική προστασία. Παράλληλα επιτρέπει την διείσδυση υδρατμών μέσα στο 
σκυρόδεμα. Προστατεύει το σκυρόδεμα ενάντια στο θαλασσινό νερό, τα υγρά απόβλητα, τα 
υπόγεια νερά και πολλά άλλα χημικά διαλύματα. 
Η διαδικασία εφαρμογής του κονιάματος ξεκινάει με την διαβροχή των επιφανειών με καθαρό 
νερό μέχρι κορεσμού τους. Ακολουθεί η επάλειψη είτε με βούρτσα του υδαρούς μίγματος 
στεγανοποιητικού υλικού χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων σε αναλογία ανάμιξης 5 
μέρη βάρους σκόνης με 2 μέρη βάρους νερού κατανάλωση 0,80-1kgr/m2, ανάλογα με την 
τραχύτητα του υποστρώματος, είτε με ψεκασμό αναμιγνύοντας 5 μέρη βάρους σκόνης με 3 
μέρη βάρους νερό. Ακολουθεί δεύτερη επίστρωση υδαρούς μίγματος στεγανοποιητικού υλικού 
χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων με αναλογία ανάμιξης 5μέρη βάρους σκόνης με 2 
μέρη βάρους νερού. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό 
με βούρτσα, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν τραυματίζει την πρώτη. Σε περίπτωση που η 
δεύτερη στρώση γίνει την επόμενη μέρα θα πρέπει να προηγηθεί ήπιος ψεκασμός με καθαρό 
νερό έτσι ώστε να έχουμε νοτισμένο υπόστρωμα.  
Επί της όπως περιγράφεται ανωτέρω επιφάνειας, θα εφαρμοσθεί με επάλειψη αναστολέας 
διάβρωσης. 
 
Εφαρμογή πυράντοχου κονιάματος 
Για την πυροπροστασία της σήραγγας θα πρέπει να εφαρμοστεί πυράντοχο κονίαμα με βάση το 
βερμικουλίτη και τσιμέντο Πόρτλαντ με χρήση εξοπλισμού εκτόξευσης, σε όλη την επιφάνεια της 
οροφής του C&C Ακτίου, στις στηρίξεις της οροφής εκατέρωθεν και στις παρειές της σήραγγας 
0,5μ κάτω από τον θόλο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το κονίαμα αυτό δημιουργεί ένα 
μονολιθικό προστατευτικό στρώμα που έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στη φωτιά, με δείκτη 
αντίστασης τουλάχιστον τα 240 λεπτά και να προστατεύει το σκυρόδεμα και τις ράβδους 
οπλισμού του. Το κονίαμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μικρό ίδιο βάρος και από υψηλή 
ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, και το ελάχιστο πάχος της στρώσης του είναι 
15mm. 
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2.4.7 Συντήρηση Συστήματος προέντασης σπονδύλων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
 η αποκάλυψη των κεφαλών τενόντων της σήραγγας που βρίσκονται κάτω από τον 

ασφαλτοτάπητα για επιθεώρησής τους 
 ο καθαρισμός από προϊόντα οξείδωσης ή στην αντικατάσταση των προστατευτικών 

καλυμμάτων (καπακιών) των κεφαλών προεντάσεων 
 ο καθαρισμός των τενόντων από προϊόντα οξείδωσης Αποκατάσταση – ρύθμιση – 

επανατάνυση τενόντων σύνδεσης σπονδύλων σήραγγας, ώστε να είναι η τάση στο 10% 
της τάσης διαρροής (0,10 fpt,k) 

 

2.4.7.1 Αποκάλυψη των κεφαλών τενόντων στις περιοχές κάτω από τον ασφαλτοτάπητα 

Για την αποκάλυψη των τενόντων που βρίσκονται στη περιοχή κάτω από τον ασφαλτοτάπητα 
χρειάζεται η κοπή του ασφαλτοτάπητα σε συγκεκριμένες θέσεις των σπονδύλων 
(περιγράφονται παρακάτω), η απομάκρυνση αφαιρούμενων τμημάτων ερμάτων με ανυψωτικά 
μηχανήματα και στη συνέχεια το άνοιγμα των καλυμμάτων των κεφαλών, τυχόν καθαρισμός ή 
αντικατάστασης των καλυμμάτων των τενόντων και ο καθαρισμός των τενόντων από προϊόντα 
οξείδωσης. 
 
 
Κοπή ασφαλτοτάπητα 
Η τομή του οδοστρώματος, πάχους 0,9cm, θα γίνει με χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να 
αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 
το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

επαλειφόμενο 
κρυσταλλικό κονίαμα 
καικαι 

Εφαρμογή πυρίμαχου 
κονιάματος 

Εφαρμογή αναστολέα 
διάβρωσης 
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Η κοπή θα γίνει σε απόσταση 2μ από κάθε αρμό διαστολής, και καθ’ όλο το πλάτος του 
οδοστρώματος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερη κοπή του ασφαλτοτάπητα κατά τον 
ίδιο τρόπο αλλά σε απόσταση 5μ από τον αρμό διαστολής. 
 
Απόξεση ασφαλτοτάπητα 
Η απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνει με χρήση 
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος 0,9cm, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση ομαλής 
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
“Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος”. 
 
Ανύψωση και επανατοποθέτηση τσιμεντόπλακας 
Τα αφαιρούμενα τμήματα έρματος εκατέρωθεν του κάθε αρμού θα αφαιρεθούν με την βοήθεια 
ανυψωτικού μηχανήματος. 
 

2.4.7.2 Αφαίρεση καλυμμάτων (καπακιών) κεφαλών και καθαρισμός τενόντων από 

προϊόντα οξείδωσης 

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

2.4.7.3 Τοποθέτηση νέων καλυμμάτων (καπακιών) κεφαλών 

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

2.4.7.4 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 

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

2.4.8 Πράσινο 

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

2.4.9 Συντήρηση έκτακτης ανάγκης 

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

2.4.10 Στοιχειώδης επισκευή Σήραγγας και Κτιρίων 

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

2.4.11 Ενόργανη παρακολούθηση σήραγγας   

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

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

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

 Να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και ετοιμότητα σε 24ωρη βάση για καταγραφή 
των τριαξονικών επιταχυνσιομέτρων. Η καταγραφή θα πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη 
βάση όταν η σεισμική επιτάχυνση εδάφους ξεπερνάει κάποια προκαθορισμένα όρια. Κατ 
ελάχιστο θα πρέπει με κατάλληλη ρύθμιση της καταγραφικής μονάδος να καταγράφονται 



 
K:\Promithies\2021_AXT_5950_AKTIO\Tefhi\03_SoW_5950.docx                        - 33 -                           ΑΡ00/5950/Β02 

 

όλες οι σεισμικές διεγέρσεις έντασης μεγαλύτερης των 10mg. Επιπλέον να καταγράφεται 
με κατάλληλη ρύθμιση ικανός χρόνος ταλάντωσης πριν και μετά τον κύριο κραδασμό, 
διάρκειας 30sec (per-event & post-event) 

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

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

2.4.12 Συντήρηση τεχνικών υποδομών σε λοιπές υποδομές 

Η συντήρηση του σταθμού διοδίων εκτελείται μέσω διαφορετικής σύμβασης. Κατόπιν εντολής 
της ΕΟΑΕ μπορεί να κληθεί ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης να εκτελέσει συντήρηση σε 
επιμέρους υποδομές του σταθμού διοδίων. 

 
Η συντήρηση θα πραγματοποιείται έπειτα από την εγγραφή ή την τηλεφωνική αίτηση από την 
ΕΟΑΕ.  
 

2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2.5.1 Καθαρισμός Επιφανειών και Εξοπλισμού – Συλλογή, Μεταφορά και Διαχείριση 
Απορριμμάτων/Αποβλήτων 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται : 
 
Καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού  
Περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Καθαριότητα Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σήραγγας  
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Η καθαριότητα όλων των χώρων των Κτιρίων Εξυπηρέτησης της Σήραγγας (κτίριο Πρέβεζας και 
Ακτίου) αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και περιλαμβάνεται στην προσφορά του χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δίνεται στους χώρους εργασίας προσωπικού (π.χ. Αίθουσα Ελέγχου, 
χώροι γραφείων) αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους (κουζίνα, τουαλέτες, κλπ.). Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών με αναλώσιμα υλικά (π.χ. καθαριστικά 
υλικά, χαρτιά τουαλέτας, απορρυπαντικά, κλπ.) με την υποχρέωση καθημερινής καθαριότητας 
τους και όποια άλλα πρόσθετα μέσα και εργασίες δύναται να απαιτηθούν για την κάλυψη 
πρόσθετων αναγκών που μπορεί απαιτηθούν για την προστασία του προσωπικού από την 
πανδημία. 
 

2.6  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

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

 Καταγράφονται οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και κάθε εργασία πέρα των 
προγραμματισμένων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το «ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - 
ΕΛΕΓΧΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΠΠ / ΔΠ 07.01), των 
Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης που απασχολήθηκαν καθώς επίσης και οι εργασίες 
προληπτικής συντήρησης. 

 Γίνεται αναφορά για την εργασία των συνεργείων, του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, 
των Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης που εργάστηκαν και των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν.  

 Γίνεται αναφορά για το εξωτερικό συνεργείο και των Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης 
που εργάστηκαν στον χώρο των διοδίων, του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε και των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.  

 Το ημερολόγιο τηρείται καθημερινά από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης, ώστε να 
καταγράφεται χωρίς ασυνέχειες το ιστορικό των δράσεων. 

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

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

 

2.7 ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

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

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

2.7.2 Διαδικασία Αναφοράς Σφάλματος 

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

(Φ.Α.Σ.) EΠ/ΔΠ 07.1 στο οποίο περιγράφονται τα συμπτώματα δυσλειτουργίας, γίνεται μια 
πρώτη αξιολόγηση / εκτίμηση της αστοχίας, και περιγράφονται τυχόν ενέργειες 
αποκατάστασης, όταν αυτό είναι εφικτό. Ο Τεχνικός Λειτουργίας δίνει αύξοντα αριθμό από 
το βιβλίο παρακολούθησης Σφαλμάτων και υπογράφει το Φ.Α.Σ. 

 Το Φ.Α.Σ. συνυπογράφεται από τον επόπτη και τον χειριστή Κεντρικού Ελέγχου όπου και 
όταν απαιτείται. 

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

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

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

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

 
Αρχείο Αναφορών  
Περιλαμβάνει έντυπα αναφορών, επιθεωρήσεων και συντηρήσεων τα οποία αρχειοθετούνται 
ανά είδος ανά διάστημα και ημερολογιακά από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου 
και αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
Η ψηφιακή τήρηση των ανωτέρω για τα έργα Η/Μ μέσω ΣΔΣΣ-ΗΜ ισοδυναμεί με την έντυπη 
τήρηση τους. 
 
Αρχείο Σφαλμάτων 
Περιλαμβάνει έντυπα αναφοράς σφαλμάτων τηρείται ημερολογιακά από τον Υπεύθυνο 
Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου και αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Η ψηφιακή τήρηση των ανωτέρω για τα έργα Η/Μ μέσω ΣΔΣΣ-ΗΜ ισοδυναμεί με την έντυπη 
τήρηση τους. 
 
 
Ημερολόγιο Τμήματος Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης 
Συντάσσεται ημερολογιακά από άτομο που θα ορίσει ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης 
Έργου, ελέγχεται από τον Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης Έργου και ενημερώνει τον 
Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης. Αποθηκεύεται για 5 έτη. 
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3. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

3.1 Αντικατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου 

 
Στο ΚΕΚ υπάρχουν σήμερα δύο τηλεφωνικά κέντρα (Alcatel, βλ.Παράρτημα Γ), διασυνδεδεμένα 
μεταξύ τους, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με τα SOS τηλέφωνα της σήραγγας και το δεύτερο 
με τα τηλέφωνα του κτιρίου και τις εξωτερικές γραμμές (όλα τα συνδεόμενα τηλέφωνα είναι 
αναλογικά και τα καλώδιά τους καταλήγουν σε τηλεφωνικό κατανεμητή εντός του κτιρίου).   
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ένα νέο ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο (Τ/Κ)  
υβριδικού τύπου IP PBX (αναλογική και ψηφιακή/VoIP τηλεφωνία), στο οποίο θα συνδεθεί ο 
προαναφερόμενος εξοπλισμός που συνδέεται σήμερα στα δύο προαναφερόμενα κέντρα. Οι 
εξωτερικές γραμμές θα είναι 2 ISDN γραμμές BRI και συσκευή κινητής τηλεφωνίας GSM η 
οποία θα πρέπει να διασυνδεθεί στο κέντρο (με τυχόν κατάλληλη ενδιάμεση μονάδα 
προσαρμογής), ώστε οι εξερχόμενες κλήσεις προς κινητά να δρομολογούνται αυτόματα μέσω 
της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Επίσης το νέο Τ/Κ θα υποστηρίζει πρωτόκολλο SIP, μέσω 
του οποίου θα πρέπει να διασυνδεθεί με αντίστοιχο Τ/Κ του παρακείμενου Σταθμού Διοδίων και 
θα μπορεί να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που εξυπηρετεί. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Τ/Κ θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις: 

- Ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ), υβριδικού τύπου IP PBX. 

- Το Τ/Κ θα πρέπει να συγκροτείται και να είναι επεκτάσιμο με πλαίσια και κάρτες (θα πρέπει 
να βασίζεται σε εξειδικευμένο υλικό PBX και όχι σε υλικό Η/Υ γενικής χρήσης με ειδικό 
λογισμικό) 

- Θα υποστηρίζει σύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές παρόχου ISDN και GSM και εσωτερικές  
συνδρομητικές γραμμές αναλογικών, ψηφιακών, DECT και IP τηλεφώνων. Θα υποστηρίζει 
τα πρωτόκολλα ECMA Q.SIG, ΙΡ, TCP, SIP και θα υποστηρίζει IP/SIP trunking. 

- Θα πρέπει να διαθέτει θύρες για: 

o  σύνδεση 4 τηλεφωνικών γραμμών παρόχου ISDN BRI (8 κανάλια φωνής) με δύο 
τουλάχιστον κάρτες, όπου η αστοχία μιας κάρτας θα επιτρέπει τη συνέχιση της 
ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 εκ των 4 γραμμών. 

o σύνδεση 48 αναλογικών τηλεφώνων με πολλαπλές κάρτες, όπου η αστοχία μιας 
κάρτας θα επιτρέπει τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 36 
τηλεφώνων. 

o σύνδεση 8 ΙΡ τηλεφώνων με τουλάχιστον δύο κάρτες, όπου η αστοχία μιας κάρτας 
θα επιτρέπει τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 ΙΡ τηλεφώνων. 

o σύνδεση συσκευής fax 

o σύνδεση 2 ασύρματων τηλεφώνων DECT 

o θύρα Ethernet 10/100/1000 για σύνδεση VoIP trunking σε δικτυακό εξοπλισμό 

o θύρα Ethernet 10/100/1000 και θύρα USB για διαχείριση του Τ/Κ 

- Η μέγιστη απόσταση σύνδεσης των αναλογικών τηλεφωνικών θα είναι τέτοια ώστε να 
καλύπτεται η σύνδεση όλων των τηλεφώνων του έργου (SOS τηλέφωνα σήραγγας κλπ.) 
χωρίς την ανάγκη χρήσης τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού. 

- Θα παρασχεθεί ειδικό λογισμικό για τον προγραμματισμό του Τ/Κ, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι ανοιχτός προς την ΕΟΑΕ, προσβάσιμος και παραμετροποιήσιμος. Το λογισμικό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων και την 
πρόσβαση σε ημερολόγια (logs) σήμανσης βλαβών, προειδοποιήσεων κλπ. που θα 
καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα κατά τη λειτουργία του.  

- Το Τ/Κ θα πρέπει να έχει δυνατότητα για εξυπηρέτηση τουλάχιστον 10 ταυτόχρονων 
κλήσεων. 
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- Το Τ/Κ θα πρέπει να έχει δυνατότητα για εσωτερική αρίθμηση των συνδρομητών από 3 έως 
και 5 ψηφία. 

- Το Τ/Κ θα παρέχει δυνατότητα καταγραφής των τηλεφωνικών κλήσεων (αριθμοί καλούντος-
καλούμενου, ημερομηνία/ώρα κλήσης, διάρκεια συνδιάλεξης, αναπάντητες κλήσεις κλπ.) 

- Το Τ/Κ θα παρέχει δυνατότητα καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (call recording) 
και θα φέρει τον σχετικό απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. σκληρό δίσκο κλπ.), με χωρητικότητα 
καταγραφής τουλάχιστον 300ωρών, δυνατότητα καθορισμού κριτηρίων για την αυτόματη 
έναρξη καταγραφής (εσωτερικός συνδρομητικός αριθμός κλπ.), δυνατότητα καταγραφής 
τουλάχιστον 3 ταυτόχρονων συνδιαλέξεων και δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 
(μέσω password) στις καταγραφές για αναπαραγωγή και διαχείριση (διαγραφή, μεταφορά 
κλπ.). 

- Τα προσφερόμενα Τ/Κ να καλύπτουν όλες τις βασικές δυνατότητες φωνής και να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις πιο κάτω:   

o Αυτόματη επανάληψη κατειλημμένου συνδρομητή. 

o Μεταφορά κλήσεων σε άλλη εσωτερική γραμμή. 

o Απάντηση κλήσεως από άλλη εσωτερική γραμμή. 

o Θέση κλήσεως σε αναμονή. 

o Μεταφορά κλήσεως σε αναμονή. 

o Μεταφορά υφιστάμενης συνδιάλεξης σε άλλο εσωτερικό. 

o Συνδιάσκεψη τουλάχιστον 3 μερών. 

o Εκτροπή δρομολογημένης γραμμής σε μη απάντηση ή κατειλημμένου εσωτερικού. 

o Κλείδωμα / ξεκλείδωμα συσκευής με κωδικό επιλογής του χρήστη. 

o Αναγνώριση καλούντος (αριθμός & όνομα) για όλους τους συνδρομητές. 

o Ηλεκτρονικό κατάλογο με το όνομα και τον εσωτερικό αριθμό κάθε συνδρομητή. Ο 
ηλεκτρονικός κατάλογος θα είναι προσβάσιμος από όλες τις ψηφιακές κι όχι μόνο 
από την κονσόλα. 

o Δυνατότητα σύνδεσης fax. 

o Δυνατότητας φραγής: η πρόσβαση για υπεραστικές κλήσεις θα μπορεί να γίνεται με 
χρήση κωδικού κι από οποιαδήποτε συσκευή. 

o Δυνατότητα χρήσης  συντετμημένων επιλογών τουλάχιστον 50 μνημών. 

o Δυνατότητα ενσωμάτωσης προ-ηχογραφημένων αναγγελιών για μηνύματα 
υποδοχής/αναμονής, οδηγίες σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση ή η γραμμή 
είναι κατειλημμένη κλπ. 

- Το Τ/Κ θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο με συνθήκες θερμοκρασίας 5-
35°C και σχετικής υγρασίας 20% έως 80%. 

- Ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : ΕΝ55022, ΕΝ55024, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και ΕΝ60950-1 και θα φέρει σήμανση CE. 

- Ο κατασκευαστής του Τ/Κ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. 

- Η βασική μονάδα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι καινούργια  του ιδίου 
κατασκευαστή, ΧΩΡΙΣ προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτημάτων με άλλα τρίτων 
κατασκευαστών. 

- Θα παρέχεται 3ετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 
Ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει και να υποβάλλει 
προς έγκριση στην ΕΟΑΕ, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). 
 
Το προσωπικό Λειτουργίας και Συντήρησης της σύμβασης θα ενεργεί σύμφωνα με 
προκαθορισμένους κανόνες και οδηγίες του Σ.Δ.Π., που θα διασφαλίζουν το βέλτιστο 
αποτέλεσμα σε κανονικές και κρίσιμες συνθήκες.   
 
Ένα τυπικό υπόδειγμα διάρθρωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ε.  
 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ  

 

5.1 Γενικά 

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

5.2 Ωράριο εργασίας – Βάρδιες  

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

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

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

5.3 Οχήματα - Μηχανήματα - Μέσα  

Στην διάθεση του προσωπικού Λειτουργίας και Συντήρησης θα διατίθενται σε μόνιμη βάση τα 
παρακάτω οχήματα τα οποία θα διαθέσει ο Ανάδοχος :  
 Δύο (2) περιπολικά οχήματα 4Χ4 με καρότσα (pick-up). Τα οχήματα θα διαθέτουν 

αντανακλαστική σήμανση κατάλληλη για εργασίες σε οδό υπό κυκλοφορία και 
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αναλάμποντα φάρο. Επίσης, θα έχουν δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενης μονάδας 
σήμανσης εργοταξίου οδικών έργων. 

 Ένα (1) υπηρεσιακό όχημα τύπου τζιπ, με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4x4, με 
αναλάμποντα φάρο.  

 Για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού της επίβλεψης ο Ανάδοχος θα διαθέσει δύο 
(2) επιβατικά αυτοκίνητα 4Χ4. 

 
Τα οχήματα περιπολίας θα είναι κίτρινου χρώματος και θα φέρουν περιμετρικά οριζόντια 
αντανακλαστική λωρίδα χρώματος κόκκινου και λευκού (τύπου ΙΙ), ύψους 15 εκατοστών. 
Επάνω από την οριζόντια λωρίδα, θα αναγράφεται «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ» και «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» 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 ΟΔΟΣ» με το 
σήμα (χωρίς το Α.Ε.) και στην κάτω πλευρά θα αναγράφεται «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΣΗΡΑΓΓΑΣ» με γράμματα ύψους 100 χιλιοστών. 

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

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

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

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

5.4 Εργοταξιακή Σήμανση  

 
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την προσωρινή σήμανση των εργασιών συντήρησης και των έκτακτων 
περιστατικών, σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεύχος 7), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 (ΦΕΚ Β 905 - 20.05.2011) 
Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τις λοιπές εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές, τις εγκεκριμένες μελέτες και τις λειτουργικές διαδικασίες. Ο ανάδοχος θα διαθέτει 
το σύνολο των μέσων σήμανσης και ασφάλισης που απαιτούνται για την εφαρμογή της 
εκάστοτε απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης. 
 
Κατά την έναρξη της σύμβασης, η ΕΟΑΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο, για τις ανάγκες του 
παρόντος Έργου, μέσα εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης τα οποία κατέχει από προγενέστερα 
αντίστοιχα Έργα. Η διάθεση των μέσων εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης θα γίνει με την 
συνυπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου στο οποίο θα καταγράφεται ο αριθμός των διατιθέμενων 
πινακίδων και μέσων, ανά κατηγορία, και η κατάστασή τους. 
 
Η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης και αφαίρεσης των 
μέσων σήμανσης και ασφάλισης Εργοταξίων και Έκτακτων οδικών συμβάντων, που θα 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι ανηγμένη στον προϋπολογισμό του έργου και 
δεν πληρώνεται ξεχωριστά. 
 
Η δαπάνη προμήθειας τυχόν νέων μέσων σήμανσης και ασφάλισης Εργοταξίων και Έκτακτων 
οδικών συμβάντων, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα αποζημιώνεται 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου.  
 
Μετά την περαίωση της σύμβασης το σύνολο των παραπάνω μέσων εργοταξιακής σήμανσης 
και ασφάλισης, προϋφιστάμενων και νέων, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην ΕΟΑΕ, σε 
καλή κατάσταση για χρήση, και θα μεταφερθεί στην Αποθήκη Λειτουργίας και Συντήρησης.  
 
 
5.5 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 σύμβασης.  
Ο εξοπλισμός της ρυμουλκούμενης μονάδας σήμανσης αποτελείται από τις τυποποιημένες 
διατάξεις που προδιαγράφονται στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (παρ. 5.2.3) για οδούς ταχύτητας60km/h 
και του αντίστοιχου Άρθρου Τιμολογίου. Η ρυθμιζόμενη μηχανικά πινακίδα Ρ-52α/δ θα είναι 
αφαιρούμενη και θα υπάρχει κατάλληλη αναμονή για τη στήριξη στη μονάδα άλλων πινακίδων 
αντίστοιχων διαστάσεων. Οι αναλάμποντες φανοί, εκτός των δύο βελών υπόδειξης 
κατεύθυνσης της κυκλοφορίας θα έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού του σχήματος Χ. Το 
φορείο θα διαθέτει ανοιχτό αποθηκευτικό χώρο και θα είναι μήκους τουλάχιστον 1m. Η σύνθεση 
και η διάταξη της ρυμουλκούμενης μονάδας σήμανσης μπορεί να είναι διαφορετικής μορφής 
από την περιγραφόμενη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στο σχετικό Άρθρο Τιμολογίου, 
μόνο κατόπιν έγκρισης από την ΕΟΑΕ.  
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Μετά την περαίωση της σύμβασης οι ρυμουλκούμενες μονάδες σήμανσης εργοταξίου οδικών 
έργων θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε καλή κατάσταση για χρήση, και θα 
μεταφερθούν και αποθηκευθούν σε θέση που θα του υποδειχθεί. 
 
 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 
Η Λειτουργία περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης και περιλαμβάνει 
ενδεικτικά τα παρακάτω :  
 
 Η συνεχής (24ωρη) διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω κατάλληλα 

στελεχωμένου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας 
 Η συνεχής (24ωρη) παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων για 

την αποτελεσματική λειτουργία τους και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στους 
οδηγούς  

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

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

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

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

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

6.1 Προσωπικό Διοίκησης  

Το Προσωπικό Διοίκησης της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει : 
 Τον (Γενικό) Διευθυντή Έργου  
 Τον Διευθυντή Λειτουργίας & Συντήρησης (επιτόπου) 
 Τον Υπεύθυνο Λειτουργίας & Συντήρησης (επιτόπου) 
 Τον Υπεύθυνο Επίβλεψης Δομικών Ελέγχων Σήραγγας και Προσβάσεων 
 
Η λειτουργία του επιτόπου Προσωπικού Διοίκησης είναι συνεχής και απρόσκοπτη σε 
καθημερινή βάση (5x8h) καθ’ όλο το έτος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
Άρθρο Α-13  του παραρτήματος ΙΙ της Σ.Υ.  
 
Η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Προσωπικού Διοίκησης καθώς και οι αρμοδιότητες 
του για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της σήραγγας δίνονται στο Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας & Συντήρησης.  
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6.2 Τμήμα Διαχείρισης Κυκλοφορίας  

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

6.3 Τμήμα Τεχνικών Λειτουργίας & Συντήρησης 

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

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

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

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

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

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

 τη Διαδικασία Διαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οργάνων που χρησιμοποιεί 
ο Ανάδοχος για την ομαλή λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού του Έργου. 

 
 
Ειδικότερα και σε ότι αφορά την επιθεώρηση, τακτική και έκτακτη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ) ισχύουν τα ακόλουθα :  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση τεχνικού προσωπικού κατά 
ειδικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιθεώρηση, τακτική συντήρηση και για 
την έκτακτη συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών της εγκατάστασης ΦΣ κόμβου 
Παντοκράτορα καθώς και τον Ειδικό Ανάδοχο της εγκατάστασης στον οποίο θα μπορεί 
να απευθύνεται η ΕΟΑΕ και το Προσωπικό Τεχνικών Λειτουργίας και Συντήρησης για 
την παροχή οδηγιών και τεχνικής υποστήριξης.  

 
Για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2.1 του Παρατήματος Θ: Οι επί τόπου 
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τακτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τακτικά δύο φορές τον μήνα από την Ομάδα 
Επιθεώρησης & Συντήρησης Η/Μ  της σύμβασης και μία φορά το εξάμηνο από τον Ειδικό 
Ανάδοχο ΦΣ κόμβων. 
 
Για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2.5 του Παρατήματος Θ: Ο Ανάδοχος 
οφείλει να διατηρεί κατάλληλο τεχνικό προσωπικό σε επιφυλακή.  
 
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 Α-13 της  Ε.Σ.Υ., 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης προς αποκατάσταση ενδεχόμενης 
βλάβης που θα παρουσιασθεί.  
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 

 

7.1 Φάκελος Ασφάλειας 

 
Αρχική κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας Σήραγγας 
 
Ο Ανάδοχος, κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ, θα καταρτίσει ή/και επικαιροποιήσει τον Φάκελο 
Ασφαλείας της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προεδρικού 
Διατάγματος 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 Διοικητικής Αρχής σηράγγων για το Περιεχόμενο του Φακέλου Ασφαλείας που είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΕ ( http://www.eesye.gr ). Ο Φάκελος Ασφαλείας θα 
θεωρείται ολοκληρωμένος μετά την έγκρισή του από την ΕΟΑΕ. 
 
Στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας περιλαμβάνεται και η εκπόνηση ή/και επικαιροποίηση 
μελετών ασφαλείας οι οποίες περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του Π.Δ.230/2007 και των 
παραπάνω Οδηγιών. 
 
Για την αρχική κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας Σήραγγας και την εκπόνηση ή/και 
επικαιροποίηση των μελετών ασφαλείας ο Ανάδοχος θα αμειφθεί σύμφωνα με τους όρους του 
Άρθρου Α-6 (Μελέτες) του παραρτήματος ΙΙ της Ε.Σ.Υ. 
 
 
Συμπλήρωση & Επικαιροποίηση Φακέλου Ασφαλείας Σήραγγας 
 
Αντίγραφο του εγκεκριμένου Φακέλου Ασφαλείας θα διατηρείται στο Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας της σήραγγας. 
 
Το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολείται στα θέματα λειτουργίας και συντήρησης της 
σήραγγας οφείλει να ενημερώνεται για τα περιεχόμενά του Φακέλου Ασφαλείας. Για τον σκοπό 
αυτό θα υποβάλλει εγγράφως 1 φορά ετησίως δήλωση από κάθε εμπλεκόμενο προσωπικό του 
(π.χ. χειριστές ΚΕΚ, μηχανικοί Αναδόχου, κλπ.) ξεχωριστά, ότι έχει λάβει γνώση. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ή επικαιροποιεί οποιοδήποτε μέρος του Φακέλου Ασφαλείας 
που αφορά στο Στάδιο Λειτουργίας, όπως ορίζεται στο ΠΔ230/2007 και στις Οδηγίες της 
Διοικητικής Αρχής σηράγγων, σε θέματα όπως: 
 περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη λειτουργία και 

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

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

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

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

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

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

 
Η ΕΟΑΕ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποδείγματα στον Ανάδοχο για τη σύνταξη ή/και 
επικαιροποίηση του Φακέλου Ασφαλείας. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση και τροποποίηση του 
Φακέλου Ασφαλείας τελεί υπό την έγκριση της ΕΟΑΕ. 
 
Η συμπλήρωση – επικαιροποίηση στοιχείων του Φακέλου Ασφαλείας (πλην των μελετών) 
αποτελούν υποχρέωση του προσωπικού λειτουργίας του Αναδόχου και δεν πληρώνονται 
ξεχωριστά. 
 

7.2 Αρμόδιος Ασφάλειας  

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

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

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

7.3 Επιθεωρήσεις Σήραγγας  

Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες και οι όροι λειτουργίας 
μιας σήραγγας το ΠΔ230/2007 προβλέπει τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, 
αξιολογήσεων και δοκιμών από Φορέα Επιθεώρησης. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται 
κατά μέγιστο ανά έξι έτη με ευθύνη της Διοικητικής Αρχής του ΠΔ230/2007, 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 Διοικητική Αρχή.  
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Σε περίπτωση διενέργειας επιθεώρησης σήραγγας ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με 
τον Φορέα Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την ΕΟΑΕ. 
 

7.4 Περιοδικές Ασκήσεις Ασφάλειας  

Σε περιοδικά διαστήματα θα διενεργούνται Ασκήσεις Ασφαλείας με τη συμμετοχή του 
προσωπικού του αναδόχου (διεύθυνση του έργου, προσωπικό ΚΕΚ, ομάδες άμεσης 
επέμβασης). Οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ΕΟΑΕ, τον Αρμόδιο 
Ασφαλείας και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. 
Στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα διενεργηθεί τουλάχιστον μία (1) άσκηση πλήρους 
κλίμακας στη σήραγγα Ακτίου. Οι Ασκήσεις Ασφαλείας πλήρους κλίμακας μπορεί να διεξάγονται 
και κατά τις νυχτερινές ώρες. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την ΕΟΑΕ και τις Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης διαθέτοντας τμήμα του προσωπικού του, υλικά και μέσα για τη διενέργεια των 
ασκήσεων ασφαλείας, μέσα ρύθμισης και διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
άσκησης και μέσα προστασίας της οδού, της σήραγγας και των εξοπλισμών της. 
Εκτός του προσωπικού που συμμετέχει άμεσα στη διεξαγωγή κάθε Άσκησης, είναι σκόπιμο οι 
Ασκήσεις να παρακολουθούνται από το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου που 
εμπλέκεται με τη διαχείριση των ζητημάτων ασφαλείας της σήραγγας και της οδού. 
 

7.5 Εκθέσεις Σημαντικών Συμβάντων - Ατυχημάτων  

Για οποιοδήποτε σημαντικό συμβάν ή ατύχημα εντός της σήραγγας ο Ανάδοχος θα συνδράμει 
στην ΕΟΑΕ και στον Αρμόδιο Ασφαλείας για την εκπόνηση επεξηγηματικής έκθεσης και 
ανάλυσης σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.  
Ως σημαντικό συμβάν ή ατύχημα εντός σήραγγας, ορίζεται οποιοδήποτε περιστατικό επιφέρει 
τραυματισμό σε χρήστες ή σε προσωπικό της οδού, οι φωτιές σε οχήματα ή εξοπλισμό της 
σήραγγας, η διαρροή επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμβάν 
επιφέρει έκτακτη (μη προγραμματισμένη) αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδο της 
σήραγγας για χρόνο μεγαλύτερο της μίας ώρας. 
 
Για το λόγο αυτό, σε κάθε σημαντικό συμβάν ή ατύχημα που συμβαίνει εντός της σήραγγας 
(υποθαλάσσιο τμήμα και κλειστή ράμπα) ο Ανάδοχος θα συντάσσει, εντός 7 ημερών, σχέδιο 
Έκθεσης συμβάντος η οποία θα διαβιβάζεται στην ΕΟΑΕ και θα περιγράφει τον εντοπισμό, τις 
αρχικές συνθήκες του περιστατικού, τις ενέργειες ενημέρωσης, διαχείρισης, ρύθμισης 
κυκλοφορίας, ενεργοποίησης αερισμού, πλήρες χρονολόγιο, τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, 
τους χρόνους απόκρισης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, τα πιθανά αίτια κατά την κρίση του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπτικό υλικό και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιμη 
για την αξιολόγηση του σημαντικού συμβάντος ή ατυχήματος. 
 
Επιπλέον, σε κάθε σημαντικό συμβάν ή ατύχημα εντός σήραγγας ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε 
εκτίμηση του αρχικού χρόνου που απαιτήθηκε από τη στιγμή εκδήλωσης του συμβάντος μέχρι 
τον εντοπισμό του, με χρήση του οπτικού υλικού από τις κάμερες CCTV της οδού και της 
σήραγγας. Η εκτίμηση του Χρόνου Εντοπισμού θα καταγράφεται στο σχέδιο της Έκθεσης 
Συμβάντος που θα υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ. 
 
 

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ  

 
Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου και ειδικότερα στη «Διαδικασία Διαχείρισης 
Ειδικών Διελεύσεων & Εφαρμογή συγκεκριμένων Κυκλοφοριακών Σεναρίων» του έργου που 
περιλαμβάνεται σε αυτό, καθορίζεται η οργάνωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τόσο για τις 
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ειδικές διελεύσεις εντός της σήραγγας (επικίνδυνων – εύφλεκτων φορτίων και ειδικών 
οχημάτων) όσο και για την εκπόνηση προγραμματισμένων και εκτάκτων εργασιών με στόχο:  
 
 Την διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών 
 Την ασφάλεια του έργου του ίδιου 
 Την ασφάλεια των εργαζομένων (κατά την εκπόνηση εργασίας)  
 Την μείωση της πιθανότητας ατυχήματος  
 Την εξυπηρέτηση όλου και μεγαλύτερου εύρους χρηστών   
 Την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των χρηστών  
 Την ταχύτερη εκπόνηση των εργασιών  

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

9. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ  

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

10. ΜΕΛΕΤΕΣ      

 
Με τους όρους του Άρθρου Α-6 (Μελέτες) της ΕΣΥ, η ΕΟΑΕ μπορεί να ζητήσει και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διεκπεραιώσει τη σύνταξη, έναντι αμοιβής, τυχόν μελετών, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω : 

- μελέτες ασφαλείας της σήραγγας που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της 
σήραγγας, η αναγκαιότητα των οποίων ενδέχεται να προκύψει από τις διατάξεις του  
ΠΔ230/2007. Η σύνταξη των μελετών θα γίνει μετά από σχετική εντολή της ΕΟΑΕ στην 
οποία θα καθορίζονται και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις. 
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- Μελέτες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σήραγγας (π.χ. μελέτη φωτισμού LED, …) 

-  
Με τους όρους του Άρθρου Α-6 (Μελέτες) της ΕΣΥ, η ΕΟΑΕ μπορεί να ζητήσει και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διεκπεραιώσει τη σύνταξη, έναντι αμοιβής, τυχόν μελετών, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω : 

 μελέτες ασφαλείας της σήραγγας που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της 
σήραγγας, η αναγκαιότητα των οποίων ενδέχεται να προκύψει από τις διατάξεις του  
ΠΔ230/2007. Η σύνταξη των μελετών θα γίνει μετά από σχετική εντολή της ΕΟΑΕ στην 
οποία θα καθορίζονται και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις. 

 Μελέτες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σήραγγας (π.χ. μελέτη φωτισμού LED, …) 

 Μελέτες δομικής αξιολόγησης βάσει της ερμηνείας των μετρήσεων (τοπογραφική 
αποτύπωση, ανοίγματα αρμών, κλίσεις, ρωγμές, παραμένουσα δύναμη τάνυσης κ.α.) 
και του καθεστώτος οξείδωσης του οπλισμού των σπονδύλων, από τον μελετητή του 
έργου ή αντίστοιχης εμπειρίας μελετητή 

 Μελέτες δομικής αποκατάστασης φθορών και άλλων δομικών ανεπαρκειών της 
σήραγγας από τον μελετητή του έργου ή αντίστοιχης εμπειρίας μελετητή 

 Μελέτες αξιολόγησης των ειδικών μετρήσεων δυναμικού διάβρωσης 
 Έκτακτες τοπογραφικές μετρήσεις αποτύπωσης υψομετρίας σήραγγας 
 Ηχοβολιστική επιθεώρηση της επίχωσης του άνω τμήματος των υποθαλάσσιων 

σπονδύλων της σήραγγας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

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

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

όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. Δ3β/156/10-Ω/30-6-2003 και Δ1α/ο/8/60/12-07-2004 
αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης Κατάστασης Γεφυρών ( σε ότι αφορά στο 
σκυρόδεμα) 

 
 Εγχειρίδιο Οπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης Κατάστασης και Συντήρησης Αρμών Συστολο-

Διαστολής Γεφυρών 
 
Α.2 - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΕΥΞΗ 
 Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης 
 
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΟΑΕ 

 Διεξαγωγή Τεχνικής Αστυνόμευσης - Αποκατάστασης Βλαβών, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 
 Διεξαγωγή Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η/Μ) Σηράγγων - 

Αποκατάστασης Βλαβών, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-415 
 Οργάνωση και Καθήκοντα Προσωπικού Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-416 
 Καθήκοντα Χειριστών Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-417 
 Διαχείριση Αρχείων Προσωπικών Δεδομένων από Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (ΚΚΤ), ΛΔ-

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

της Εγνατίας Οδού, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-430 
 Ομάδες Άμεσης Επέμβασης (Ο.Α.Ε.), ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-440 
 Διαχείριση Πρωτοκόλλου Δαπάνης για την Αποκατάσταση Ζημιών στην Εγνατία Οδό, ΛΔ-ΕΟΑΕ-

ΛΕΣ-240 
 Χορήγηση Αδειών Διέλευσης Υπερμεγεθών/Υπέρβαρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων 

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

αυτοκινητοδρόμου, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750 
 Διαχείριση Κατεστραμμένων Υλικών στην Εγνατία Οδό, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-260 
 
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 Διαδικασία Ελέγχου – Συντήρησης Εξοπλισμού 
 Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Σήραγγας 
 Διαδικασία Διαχείρισης Κρίσεων 
 Διαδικασία Διαχείρισης Ειδικών Διελεύσεων και Εφαρμογή συγκεκριμένων κυκλοφοριακών 

σεναρίων 
 Διαδικασία Διαχείρισης Αποθήκης 
 Διαδικασία Διαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Οργάνων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ  
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Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Υποθαλάσσιας Ζεύξης & Προσβάσεων (χ.θ. διακριτών τμημάτων) 
(απόφαση  ΔΝΣβ/οικ.6476/ΦΝ393/27.1.2020 (ΦΕΚ Δ 68/13.2.2020) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Γ-1.1 Γενικά  

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

Γ-1.2 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις  

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

Γ-1.2.1 Εγκαταστάσεις κτιρίων εξυπηρέτησης Ακτίου & Πρέβεζας  

Για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις και έχει τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός.  
 

Γ-1.2.1.1 Κεντρική παροχή ηλεκτρισμού  

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

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

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

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

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

Γ-1.2.1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση   

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

Γ-1.2.1.3 Θέρμανση - Κλιματισμός - Αερισμός  

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

Γ-1.2.1.4 Ασφάλεια κτιρίων  

Για λόγους ασφαλείας των κτιρίων, έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω συστήματα :  
- Κάμερες που είναι συνδεδεμένες στην γενική εγκατάσταση του κλειστού συστήματος 

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

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

 

Γ-1.2.1.5 Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση Κτιρίων  

Γ-1.2.1.5.1 Πυρανίχνευση κτιρίων  

Για την ανίχνευση εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει εγκατασταθεί σε όλη την έκταση των κτιρίων 
εξυπηρέτησης, πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης.   
Έχουν εγκατασταθεί  ανιχνευτές ιονισμού καπνού σε όλους τους χώρους των διάδρομων και 
των γραφείων καθώς και των βοηθητικών χώρων. 
Στους χώρους των Μ/Σ, Γ.Π.Μ.Τ., Γ.Π.Χ.Τ., Η/Ζ, έχει εγκατασταθεί συνδυασμός θερμο-
διαφορικών ανιχνευτών και ανιχνευτών ιονισμού καπνού για την ενεργοποίηση των 
συστημάτων της τοπικής αυτόματης κατάσβεσης. 
Έχουν εγκατασταθεί κομβία συναγερμού για την χειροκίνητη ενεργοποίηση συναγερμού στους 
διαδρόμους κοντά στο κλιμακοστάσιο. 
Στους διαδρόμους επίσης έχουν εγκατασταθεί  σειρήνες συναγερμού έντονου, αργού ρυθμού, 
ηχητικού σήματος, που  σημαίνουν ενεργοποίηση ανιχνευτή ή κομβίου στο αντίστοιχο κτίριο. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν συνδεθεί  με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος 
έχει τοποθετηθεί στην αίθουσα του κεντρικού ελέγχου του κτιρίου εξυπηρέτησης της πλευράς 
Πρέβεζας. Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης είναι ηλεκτρονικός, με  σημειακή αναγνώριση 
και τροφοδοτείται από τα UPS. 
Στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης έχουν συνδεθεί και τα στοιχεία ελέγχου και ενεργοποίησης 
των συστημάτων τοπικής αυτόματης κατάσβεσης με CO2 ή FM-200 που έχουν εγκατασταθεί 
στα κτίρια. 
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Γ-1.2.1.5.2 Πυρόσβεση χώρων Υ/Σ   

Σε ορισμένους χώρους των κτιρίων, όπου έχουν εγκατασταθεί ακριβά μηχανήματα με κίνδυνο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς (από βραχυκύκλωμα κλπ.) έχουν τοποθετηθεί  συστήματα τοπικής 
αυτόματης κατάσβεσης με CO2. Τέτοιοι είναι οι χώροι των UPS, των Γ.Π. Χαμηλής και Μέσης 
Τάσης, των Μετασχηματιστών και των Η/Ζ.   
Στην αίθουσα που έχει τοποθετηθεί η κεντρική μονάδα έλεγχου (Πρέβεζα) καθώς και στον χώρο 
του αρχείου (Άκτιο) έχει τοποθετηθεί  συστήματα τοπικής αυτόματης κατάσβεσης με FM-200.  
 
Kάθε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με CO2 ή FM-200 αποτελείται από :  

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

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

Γ-1.2.1.5.3 Πυρόσβεση χώρων γραφείων  

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

Γ-1.2.1.6 Ύδρευση  

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

Γ-1.2.1.7 Αποχέτευση  

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

Γ-1.2.1.8 Ύδρευση περιβάλλοντα χώρου  

Για την υδροδότηση των δικτύων του περιβάλλοντα χώρου, έχει κατασκευασθεί δίκτυο από 
πλαστικούς σωλήνες HDPE κατάλληλης διατομής. 
Το δίκτυο της υδροδότησης του περιβάλλοντα χώρου κάθε κτιρίου τροφοδοτείται από το 
δημοτικό δίκτυο μέσω του μετρητού ύδρευσης του κάθε κτιρίου και είναι χωρισμένο σε βρόχους, 
οι οποίοι ελέγχονται από κατάλληλης διατομής ηλεκτροβάνες. 
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Γ-1.2.1.9 Φωτισμός περιβάλλοντα χώρου  

Για τον φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα φωτιστικά, 
ώστε να είναι εύκολη και  ασφαλής η προσέγγιση των κτιρίων από το προσωπικό της εταιρίας 
λειτουργίας και συντήρησης και για την ασφάλεια των κτιρίων. 
 

Γ-1.2.1.10 Επικοινωνία και ενδοεπικοινωνία κτιρίων εξυπηρέτησης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Το τηλεφωνικό κέντρο συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού.  
 

Γ-1.2.1.11 Γείωση  υποσταθμού - αλεξικέραυνο κτιρίου  

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

Γ-1.2.2 Αίθουσα Κεντρικού Ελέγχου  

 Στην αίθουσα κεντρικού έλεγχου που εφεξής θα αναφέρεται ως ΚΕΚ έχει εγκατασταθεί 
εξοπλισμός για την εποπτεία και την λειτουργία του εξοπλισμού του έργου καθώς και διάφορα 
συστήματα για την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση της υποθαλάσσιας σήραγγας. 
 
 Πιο συγκεκριμένα έχει εγκατασταθεί Σύστημα Εποπτείας & Ελέγχου SCADA το όποιο :  
- Ελέγχει την κατάσταση των υποσταθμών Ακτίου & Πρέβεζας 
- Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον φωτισμό του έργου 
- Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον αερισμό της σήραγγας 
- Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία τα αντλιοστάσια όμβριων υδάτων της σήραγγας   
- Ελέγχει την λειτουργία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης 
- Ελέγχει και καταγράφει την κυκλοφορία στο έργο 
- Ελέγχει και λειτουργεί τον κεντρικό  κλιματισμό αερισμό κτιρίων 
- Ελέγχει την λειτουργία των περιφερειακών μονάδων ελέγχου (Π.Μ.Ε.)  
 
Επίσης έχουν εγκατασταθεί : 
- Πίνακας απεικόνισης (Μιμικό Διάγραμμα) λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του 

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

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

- Καταγραφικό σύστημα κυκλοφορίας  των οχημάτων σε όλο το έργο 
- Σύστημα  μετάδοσης δεδομένων στα κεντρικά γραφεία του Κυρίου του Έργου 
- Σύστημα παρακολούθησης συμπεριφοράς του υποθαλάσσιου τμήματος της σήραγγας σε 

περίπτωση σεισμού  (σεισμογραφικό)  
 

Γ-1.2.3 Κτίριο Εξυπηρέτησης Διοδίων  

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

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

 
 

Γ-1.3 Εγκαταστάσεις μέσα στην Σήραγγα 

 
Για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της σήραγγας και την ασφαλή διέλευση των 
χρηστών έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω συστήματα και εξοπλισμός 
 

Γ-1.3.1 Φωτισμός Σήραγγας 

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

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

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

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

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

- στην ράμπα : 10 φωτιστικά των 100 Watt   
- στις περσίδες : 6 φωτιστικά των 100 Watt 

  
2) Κατωφλική ζώνη Ακτίου 
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 1+085 έως την Χ.Θ. 1+155 
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7) Κατωφλική ζώνη Πρέβεζας   
Η ζώνη εκτείνεται από την Χ.Θ. 2+614,7 έως την Χ.Θ. 2+674,4  
Τα φωτιστικά που έχουν εγκατασταθεί  είναι :  
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- Τύπου  Ν  :  61  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G  :  61  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  G (U)  :  6  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  ασφάλειας  :  6  διπλά φωτιστικά  των 400 Watt   
- Τύπου  U  (νύχτας)  :  6  μονά φωτιστικά  των 100 Watt  

 
8) Ζώνη προσπέλασης εισόδου Πρέβεζας  
Η ζώνη εκτείνεται από την είσοδο της σήραγγας Χ.Θ. 2+675 και καταλήγει στην Χ.Θ. 2+907. 
Η ζώνη χωρίζεται στον φωτισμό της ράμπας και στον φωτισμό των περσίδων. 
Τα φωτιστικά που  έχουν εγκατασταθεί  είναι  : 

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

 

Γ-1.3.2 Αερισμός Σήραγγας 

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

Γ-1.3.2.1 Ανεμιστήρες 

Στην σήραγγα έχουν εγκατασταθεί 28 ανεμιστήρες (14 ζεύγη) με τα εξής χαρακτηριστικά :  
- Ανεμιστήρας ώσης (jet fan, τύπου APR-800/330-10 της εταιρείας Howde), πλήρως 

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

 

Γ-1.3.2.2 Όργανα μέτρησης συγκέντρωσης CO, ΝΟx και ορατότητας (VIS)  

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

Γ-1.3.2.3 Όργανα μέτρησης της ταχύτητας & διεύθυνσης του αέρα  

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

Γ-1.3.2.4 Έλεγχος Ανεμιστήρων  

Ο αερισμός της σήραγγας έχει τέσσερις (4) δυνατότητες λειτουργίας :  
α) Αυτόματη λειτουργία    
 Η αυτόματη λειτουργία των ανεμιστήρων εξαρτάται από τις τιμές των οργάνων μέτρησης 
συγκέντρωσης των ρύπων CO, ΝΟ και ορατότητας (VIS), καθώς και από τις μετρήσεις και τις 
ενδείξεις των οργάνων μέτρησης της ταχύτητας & διεύθυνσης του αέρα εντός και εκτός της 
σήραγγας. 
 
β) Χειροκίνητη λειτουργία  
Η χειροκίνητη λειτουργία κάθε ανεμιστήρα (στάση - λειτουργία αριστερόστροφη - λειτουργία 
δεξιόστροφη) είναι δυνατή μέσω χειρισμών από το Κέντρο έλεγχου μέσω του SCADA.  
 
γ) Τοπική λειτουργία  
Η  τοπική  λειτουργία κάθε ανεμιστήρα (στάση - λειτουργία αριστερόστροφη - λειτουργία 
δεξιόστροφη) είναι δυνατή μέσω κατάλληλων διακοπτών που υπάρχουν  στον πίνακα 
τροφοδοσίας.   
 
δ) Αερισμός (εκκαπνισμός) σε περίπτωση Πυρκαγιάς  
Όταν υπάρξει ένδειξη πυρκαγιάς μέσα στη σήραγγα, αυτόματα οι ανεμιστήρες αμέσως 
τίθενται εκτός λειτουργίας ώστε να μην προκληθεί ανάμιξη του καπνού και καθαρού αέρα 
(διατήρηση της διαστρωμάτωσης του καπνού). 
Όταν απομακρυνθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη σήραγγα, τίθενται από τον χειριστή 
του ΚΕΚ σε λειτουργία όλοι οι ανεμιστήρες και ωθούν τον καπνό προς την πλησιέστερη στην 
εστία φωτιάς έξοδο. 
Κατά τον υπολογισμό των ανεμιστήρων ελήφθη υπ' όψιν ότι σε περίπτωση φωτιάς 2 έως 4 
ανεμιστήρες (1ή 2 ζεύγη) πιθανώς θα τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης (καταστροφή 
από υψηλή θερμοκρασία, διακοπή παροχής κλπ.) που θα οφείλεται στην πυρκαγιά. 

 

Γ-1.3.3 Άντληση Ακάθαρτων και Όμβριων Υδάτων  

Γ-1.3.3.1 Αντλιοστάσια εισόδων (ραμπών)  

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

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

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

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

- ηλεκτροκινητήρα ισχύος 48 kW 
- ταχύτητα περιστροφής αντλίας 1450 rpm 
- παροχή Q=300-360 m3/h 
- μανομετρικό H=27,5-25 m   

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

Γ-1.3.3.2 Ενδιάμεσο (κεντρικό) αντλιοστάσιο  

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

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

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

 
Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται αυτόματα με μετρητές στάθμης μέσω του 
προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή της πλησιέστερης Μονάδας Ελέγχου. 
 
Η σειρά λειτουργίας των αντλιών αντιστρέφεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας, ώστε να υπάρχει η 
ίδια φθορά και χρόνος λειτουργίας σε όλες τις αντλίες. 
 
Εκτός από την παραπάνω κανονική λειτουργία, έχει ληφθεί πρόνοια για την λειτουργία όλων 
των αντλιών σε περίπτωση υπερχείλισης στο θάλαμο άντλησης καθώς και για την αποφυγή 
λειτουργίας των αντλιών εν κενό σε περίπτωση που η στάθμη πέσει σε επίπεδο χαμηλότερο 
από εκείνο που επιτρέπει ο κατασκευαστής για την λειτουργία της αντλίας. 
 
Για το σκοπό αυτό, εκτός από τον μετρητή στάθμης εγκαθίστανται σε κάθε αντλιοστάσιο δύο 
φλοτέρ. Το ένα είναι ρυθμισμένο να ενεργοποιείται στην στάθμη υπερχείλισης και θέτει σε 
λειτουργία τις δύο αντλίες. Το δεύτερο είναι ρυθμισμένο να ενεργοποιείται στην κατώτατη 
επιτρεπόμενη στάθμη και θέτει εκτός λειτουργίας όλες τις αντλίες. 
Η απόρριψη του νερού λεκανών γίνεται μέσω δικτύου στο αντλιοστάσιο του Ακτίου. 
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Γ-1.3.4 Πυρόσβεση σήραγγας 

Γ-1.3.4.1 Πυροσβεστικό δίκτυο - δεξαμενή - πυροσβεστικό συγκρότημα  

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

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

Γ-1.3.4.2.1 Πυροσβεστικές Φωλιές  

Έχουν τοποθετηθεί  34  πυροσβεστικές φωλιές  σε απόσταση 50 μέτρων μεταξύ τους.  
 
Κάθε πυροσβεστική φωλιά διαθέτει  :  
 Πυροσβεστικό σωλήνα σε τύμπανο (τυλικτήρα), μήκους 30m και διαμέτρου 1 ¾ “ 
 Ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης  Pa 6 kgr  
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 Ένα δοχείο με αφροποιητικό υλικό (τύπου AFF/FC 203). Όταν είναι σε χρήση ο 
πυροσβεστικός σωλήνας, αυτό το συμπύκνωμα θα αναμειγνύεται αυτόματα με νερό σε 
αναλογία 3%.  

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

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

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

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

 

Γ-1.3.4.2.2 Ερμάρια Α´ βοηθειών  

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

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

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

 

Γ-1.3.4.2.3 Φωτιζόμενες και σταθερές πινακίδες εξόδου διαφυγής  

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

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

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

Γ-1.3.5 Κεντρικός Έλεγχος  

Το σύστημα Κεντρικού Ελέγχου αποτελείται από :   

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

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

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

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

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

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

 
Το κεντρικό PLC είναι master και τα τοπικά PLCs είναι slaves. Σε περίπτωση ανάγκης τα τοπικά 
PLC και το SCADA επικοινωνούν με το εφεδρικό PLC. 
 
Η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται μέσω βιομηχανικού δικτύου Profibus.  
Το δίκτυο είναι οπτικών ινών και έχει εφαρμοστεί τοπολογία κλειστού δακτυλίου (ring). Αυτή η 
τοπολογία αυξάνει τη διαθεσιμότητα του δικτύου, διότι κάθε τοπικό PLC είναι προσπελάσιμο 
από δύο οδεύσεις. Ένα Optical Link Module υπάρχει σε κάθε σταθμό PLC για την μετατροπή 
του ηλεκτρικού σήματος σε οπτικό.   
 
Ο κεντρικός έλεγχος  μέσω SCADA :  
 Ελέγχει την κατάσταση των υποσταθμών Ακτίου & Πρέβεζας   
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 Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον φωτισμό του έργου  
 Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία ή χειροκίνητα τον αερισμό της σήραγγας   
 Ελέγχει και θέτει αυτόματα σε λειτουργία τα αντλιοστάσια όμβριων υδάτων της σήραγγας   
 Ελέγχει την λειτουργία του αντλιοστασίου πυρόσβεσης  
 Διαχειρίζεται και καταγραφεί την κυκλοφορία στο έργο  
 Ελέγχει και λειτουργεί τον κεντρικό  κλιματισμό / αερισμό κτιρίων  
 Ελέγχει την λειτουργία των περιφερειακών μονάδων ελέγχου (Π.Μ.Ε.)  

 
Ο τηλεέλεγχος και η εποπτεία όλων των εγκαταστάσεων καθώς επίσης η λειτουργία των 
συστημάτων και του εξοπλισμού γίνεται από δύο H/Y με το ειδικό λογισμικό WinCC της 
SIEMENS. Οι δύο Η/Υ λειτουργούν σαν δύο redundant servers ως εξής :  
Με κανονικές συνθήκες, οι δύο Η/Υ λειτουργούν ισότιμα, ο καθένας με το δικό του project. 
Τα projects των δύο είναι πανομοιότυπα. 
Σε περίπτωση αστοχίας του ενός, παραμένει σε πλήρη λειτουργία ο δεύτερος χωρίς να 
προκαλείται διακοπή στην εγκατάσταση. 
Όταν επανέλθει σε λειτουργία ο δεύτερος, ενημερώνονται (συγχρονίζονται) τα αρχεία 
σφαλμάτων.  
 

Γ-1.3.6 Πυρανίχνευση σήραγγας 

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

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

 
 

Γ-1.3.7 Σύστημα Ανίχνευσης - Καταγραφής – Έλεγχος Κυκλοφορίας  

Γ-1.3.7.1 Ανίχνευση Ελεύθερου Ύψους οχημάτων  

Έξω από την σήραγγα έχουν τοποθετηθεί συστήματα ανίχνευσης του ύψους των οχημάτων, για 
να αποφευχθούν ζημιές στον εξοπλισμό της οροφής της σήραγγας. 
Το σύστημα αποτελείται από δύο στύλους εγκατεστημένους εκατέρωθεν του δρόμου ύψους 4 
μέτρων. Κάθε στύλος φέρει δύο κατακόρυφους βραχίονες ύψους 1 μέτρου και σε απόσταση 
μεταξύ τους κατά τον άξονα της κυκλοφορίας 1 μέτρο. 
Οι βραχίονες των δύο στύλων ευθυγραμμίζονται κατά ζεύγη. Κάθε ζεύγος φέρει τα αντίστοιχα 
όργανα ελέγχου ύψους (φωτοκύτταρα υπέρυθρων) διατεταγμένα στο επίπεδο των 4,35 μέτρων 
από το επίπεδο της ασφάλτου. 
Όταν ένα όχημα έχει μεγαλύτερο ύψος τα όργανα στέλνουν σήμα στον Περιφερειακή Μονάδα 
Ελέγχου (ΠΜΕ) που βρίσκεται στο πλησιέστερα ερμάριο εξωτερικού χώρου (pillar).  
 
 Μόλις ληφθεί το σήμα, αυτόματα το Κέντρο Ελέγχου δίνει εντολή στους φωτεινούς σηματοδότες 
εισόδου να ανάψουν κόκκινο, να ανάψουν τα δυο παλλόμενα κόκκινα φανάρια προειδοποίησης 
για την ακινητοποίηση του υψηλού οχήματος και ταυτόχρονα εμφανίζεται σήμα συναγερμού 
στην οθόνη του ΚΕΚ, ενώ στον σταθμό διοδίων του Ακτίου δίνεται και ηχητικό σήμα .  
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Γ-1.3.7.2 Ανίχνευση Οδικής Κυκλοφορίας (βρόχοι κυκλοφορίας)  

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

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

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

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

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

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

Γ-1.3.7.3 Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)  

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

Γ-1.3.7.4 Πινακίδες ανακοινώσεων και φωτεινών ορίων ταχύτητας    

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

Κατεύθυνση Χ.Θ. Κατεύθυνση 

Φωτεινό όριο ταχύτητας Ακτίου  0+834   

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  1+085   

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  1+285 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  1+485 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  1+685 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  1+885 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  2+085 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  2+285 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

Ρεύμα Ακτίου - Πρέβεζας  2+485 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

  2+675 Ρεύμα Πρέβεζας - Ακτίου  

  2+907 Φωτεινό όριο ταχύτητας Πρέβεζας  

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

Γ-1.3.7.5 Σύστημα Μεγαφώνων Κοινού  

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

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

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

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

 

Γ-1.3.7.6 Ραδιοενισχυτικός δίαυλος  

Για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων της Υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας με 
την Οδηγία 2004/54/ΕΚ (29/4/2004) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασφάλειας σηράγγων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 
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264/23-11-07 (Π.Δ. 230), άρθρο 16, Παράρτημα Ι, §2.16.1 & §2.16.2, έχει εγκατασταθεί στην 
σήραγγα σύστημα ραδιομεταδόσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
 
Μονόδρομο, μονοκάναλο ραδιοσύστημα συχνοτήτων FM (88-108MHz), με δυνατότητα 
αναπαραγωγής ραδιοφωνικής εκπομπής τοπικού ραδιοσταθμού και δυνατότητα αναμετάδοσης 
RDS, κατά την διάρκεια διέλευσης ενός οχήματος από την σήραγγα. 
Από το Κέντρο Ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα διακοπής στην ραδιοφωνική εκπομπή με σκοπό 
την μετάδοση μηνυμάτων επείγουσας ανάγκης άμεσων ή ηχογραφημένων προς τους χρήστες 
της σήραγγας.  
 

Γ-1.3.7.7 Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης  

Στις προσβάσεις και στα μέτωπα της σήραγγας, έχουν τοποθετηθεί φωτεινοί σηματοδότες για 
τον έλεγχο της κυκλοφορίας.  
Αναλυτικά η όλη εγκατάσταση περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους στοιχεία κατά την διαδρομή από 
Άκτιο προς Πρέβεζα :  
 
Είσοδος στο έργο από την πλευρά του Ακτίου  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γ-1.3.8 Εγκατάσταση Ενδοεπικοινωνίας 

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

Γ-1.3.9 Ραδιοεπικοινωνίες 

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

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

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

κτιρίου εξυπηρέτησης Πρέβεζας. 
 Τις φορητές και σταθερές μονάδες επικοινωνίας (πομποδέκτες). 
 

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

Γ-1.3.10 Τηλεφωνική Εγκατάσταση Ανάγκης 

Για την άμεση επικοινωνία των χρηστών της σήραγγας με το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση 
ανάγκης [Φωτιά - Μηχανική βλάβη - Δυστύχημα] έχουν εγκατασταθεί στο εσωτερικό της 
σήραγγας τηλεφωνικές συσκευές ανά 100 μέτρα, εναλλάξ στις δύο πλευρές της σήραγγας μέσα 
σε σταθμούς Α' Βοηθειών ή Πυροσβεστικές φωλιές, οι οποίες συνδέονται με το τηλεφωνικό 
κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο ελέγχου. 
Οι τηλεφωνικές συσκευές είναι βαρέως τύπου ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής και συνδέονται 
απ' ευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο ελέγχου (δηλαδή η σύνδεση είναι άμεση με το πάτημα 
κομβίου χωρίς να απαιτείται να σχηματισθεί αριθμός κλήσης από το τηλέφωνο). 
Οι τηλεφωνικές συσκευές  αποτελούν συνδυασμό ενός κατάλληλου τηλεφώνου και τριών (3) 
κομβίων συναγερμού για τις τρεις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ατυχημάτων 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΕΚΑΒ). 
Οι τηλεφωνικές συσκευές συνδέονται  με το τηλεφωνικό κέντρο που είναι εγκατεστημένο στο 
κτίριο υπηρεσιών Πρέβεζας. 
Η θέση των τηλεφωνικών συσκευών σημειώνεται με κατάλληλη φωτεινή πινακίδα, ενώ η χρήση 
των κομβίων συναγερμού δείχνεται με κατάλληλη εικόνα (σκίτσο). 
Οι κλήσεις από κάθε τηλεφωνική συσκευή μεταφέρονται μέσω του χειριστή στην αντίστοιχη 
Υπηρεσία. Από το τηλεφωνικό κέντρο δίνεται σήμα συναγερμού στο Σύστημα Κεντρικού 
Ελέγχου. 
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Γ-1.3.11 Σεισμογραφικό Σύστημα 

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

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

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

 
Για την παρακολούθηση της μετατόπισης στους αρμούς του υποθαλάσσιου τμήματος έχουν 
τοποθετηθεί στα σημεία των αρμών επιμηκυνσιόμετρα κατά των αξόνων X - Y - Z. 
 
 

Γ-1.4 Εγκαταστάσεις έξω από την Σήραγγα 

Για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της σήραγγας και την ασφαλή διέλευση των 
χρηστών έχει εγκατασταθεί σύστημα οδοφωτισμού στις οδούς προσβάσεων Ακτίου και 
Πρέβεζας, αμφίπλευρα του δρόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

 
 

Στοιχείο - Εξοπλισμός Βλάβη Ορισμός 

Φέρων οργανισμός 
σήραγγας (υποθαλάσσιοι 

σπόνδυλοι ιδιαίτερα)  

Άνοιγμα αρμών 
μεταξύ των 

υποθαλάσσιων 
σπονδύλων 

Διαπιστωμένη παραμένουσα αύξηση 
του διακένου αρμού μεταξύ σπονδύλων 
μεγαλύτερη των 5mm 

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 

Οδοστρώματα 
& Ερείσματα 

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 

Διαφορά επιπέδου 
Απώλεια επιπεδότητας οδοστρώματος 
μεγαλύτερη των 4 cm. 

Καθιζήσεις 

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

Κρασπεδόρειθρα και 
πεζοδρόμια 

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  

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

Καλύμματα, σχάρες και 
πλαίσια φρεατίων 

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

Διαφορά επιπέδου 

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

Λεία επιφάνεια 

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

Αποχέτευση 
(οχετοί, τάφροι, φρεάτια 

κ.λπ.) 
Πλημμύρα 

Ενδείξεις (π.χ. παρεμπόδιση ροής, 
καταστροφή, παρουσία λάσπης κ.λπ.) 
ότι επίκειται πλημμύρα της οδού ή σε 
ιδιοκτησίες. 
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Στοιχείο - Εξοπλισμός Βλάβη Ορισμός 
 

Απόθεση 
απορριμμάτων / 
φερτών υλικών 

 
 

Οπτική ένδειξη μόλυνσης 

 
 
 
 
 
 
 

 
Στηθαία Ασφαλείας 

 
 
 
 
 

 
 

Απώλεια 

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

Ζημία/καταστροφή 

Δύο (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 

Δομική 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/ 

Καθίζηση 

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

Καταπτώσεις / φερτά 

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

Επικίνδυνη φθορά - Καταστροφή ή έντονη φθορά ή 
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Στοιχείο - Εξοπλισμός Βλάβη Ορισμός 
μέτρων αντιστήριξης 

πρανών 
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  
 

Διαγραμμίσεις 
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 
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 

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

Παράνομη 
διαφημιστική πινακίδα 

Τοποθέτηση πινακίδων από τρίτους 

 
 
 
 
 
 
 

Οδικός φωτισμός 
(στοιχειώδης συντήρηση) 

 
 
 
 
 
 

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. 

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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Στοιχείο - Εξοπλισμός Βλάβη Ορισμός 

 
Φωτεινοί Σηματοδότες 

 

Βλάβη/ζημιά/ 
Δυσλειτουργία 
φωτεινού σηματοδότη  

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

Δένδρα/Περιοχές 
πρασίνου 

Παρεμπόδιση 
ορατότητας/ 

ανεπαρκής ορατότητα 

Δένδρα/βλάστηση που εμποδίζουν την 
ορατότητα, ειδικά σε κόμβους, 
καμπύλες, προσβάσεις και πινακίδες 
σήμανσης  

Δένδρο 
νεκρό/ασταθές/γειρτό 

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

 
Στις διαδικασίες της σύμβασης περιλαμβάνεται τυπικό εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, που 
οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το σχετικό Εγχειρίδιο και θα το 
υποβάλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ σύμφωνα και με το Άρθρο Α-9 του Παραρτήματος ΙΙ της 
Ε.Σ.Υ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Υποπαράρτημα ΣΤ.1 :  Οργανόγραμμα 
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Υποπαράρτημα ΣΤ.2 :  Οργανωτική Δομή 

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

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

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

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

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

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

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

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

Διελεύσεων και την ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-210) 
- Έγκριση των αδειών εργασίας των εξωτερικών συνεργείων 
- Εκπόνηση και έλεγχος υλοποίησης προγραμμάτων λειτουργίας και επιθεωρήσεων και 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- συντήρησης της πυράντοχης επένδυσης του θόλου της σήραγγας  
- συντήρησης των καλωδίων προέντασης 
- συντήρησης του σκυροδέματος της σήραγγας και των προσβάσεων, όπως την επισκευή 

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

- συντήρησης της σφράγισης - στεγάστρου περιοδικών δομικών επιθεωρήσεων, όλων 



 
K:\Promithies\2021_AXT_5950_AKTIO\Tefhi\03_SoW_5950.docx                        - 85 -                           ΑΡ00/5950/Β02 

 

των οπτικών ελέγχων και μετρήσεων που αυτές περιλαμβάνουν και των Εκθέσεων και 
Παραδοτέων τους (παρατηρήσεις, ορθή και πλήρης συμπλήρωση Εντύπων, 
φωτογραφίες, μετρήσεις κτλ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν:  

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

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

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

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

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

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

Επέμβασης ανταπόκρισης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης σε μία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης   

- Την Σύνταξη στατιστικών αναλύσεων της κυκλοφορίας καθώς και προετοιμασία  
αναφορών   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης/Συντήρησης  
- Την επιδιορθωτική συντήρηση εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκδοθείσες Εντολές Εργασίας 

από τον Υπεύθυνο Τεχνικών Λ&Σ  
- Την άμεση επέμβαση σε πραγματικά συμβάντα καθ’ υπόδειξη και εντολή του Επόπτη 

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

Συντήρηση του έργου  
- Την διαμόρφωση συναρμογών επί του δρόμου σε έκτακτα ή προγραμματισμένα 

συμβάντα, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαδικασιών (ΟΔ) και κατ’ εντολή του Επόπτη  του 
Κέντρου Ελέγχου  

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

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

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

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

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

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

 
Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) ή 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. 

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 της 
οδού.  

  
 
Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα των 
Μ.Ε.Ρ., υπάρχουν κίνδυνοι 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).  Η Ε.Ο.Α.Ε. έχει υποχρέωση να εκπονεί 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 ΜΕΡ.  

 
Για την εύρυθμη λειτουργία των κατασκευασμένων ΜΕΡ του οδικού άξονα απαιτείται τακτικός 
καθαρισμός, έλεγχος και συντήρησή τους. Λόγω του ότι οι συγκεντρωμένες ρυπαντικές ουσίες 
στο εσωτερικό των ΜΕΡ κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείρισή τους πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-97) και της 
Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383/28-3-2006) περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.  
 
Βάσει των παραπάνω απαιτούνται τα εξής όσον αφορά στη συντήρηση και καθαρισμό των 
ΜΕΡ, καθώς και στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέγονται από αυτές:  
 

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

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

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
 Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων προς την ΕΟΑΕ 
 Απόκριση σε περίπτωση ατυχημάτων. Κατά τη λειτουργία 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 Ι και ΙΙ που ακολουθούν: 
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Πίνακας Ι -  Καθαρισμός, Συντήρηση, Μεταφορά, Διαχείριση αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγματοποιούνται κατ’ έτος ή όπως ισχύει συμβατικά  

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 

Έλεγχος τμήματος 
μονάδας, δεξαμενής 
τοξικών και φρεατίου 
εξόδου 

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

2 

Απομάκρυνση 
επιπλεόντων και φερτών 
κατά την φάση του 
ελέγχου 

Με ειδική απόχη ή με άλλον κατάλληλο τρόπο 

 

3 

Καθαρισμός μονάδας, 
άδειασμα, 
επαναπλήρωση, μικρο-
επιδιορθώσεις 

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

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

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

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

5 
Μεταφορά των 
αποβλήτων 

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

6 
Διάθεση / Διαχείριση των 
αποβλήτων  

Βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 

7 
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 
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α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

περιλαμβάνουν: Θέση Μ.Ε.Ρ./ Φωτογραφική Τεκμηρίωση - 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν - 
Αναφορά προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών - 
Προσωπικό και εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε - Πίνακα 
ποσοτήτων, τύπου των αποβλήτων και αριθμού εντύπου 
αναγνώρισης, ανά ΜΕΡ και τελικό αποδέκτη (εταιρεία) – Έντυπα 
αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων 
αποβλήτων – Άδειες μεταφορικών μέσων – ΚΥΑ έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων των τελικών αποδεκτών – Περιγραφή 
των τελικών αποδεκτών 
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Πίνακας ΙΙ - Απόκριση σε περίπτωση ατυχήματος 

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα ΙΙ θεωρούνται ως έκτακτα περιστατικά και ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να αποκρίνεται όποτε συμβούν 
 

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 
Περίπτωση έκτακτων 
ατυχημάτων 

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

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

Οι εργασίες του παρόντος Πίνακα θα πραγματοποιούνται ανά 6 μήνες.  

α/α Εργασία Περιγραφή/Σχόλια 

1 
 

Έλεγχος των ΜΕΡ ανά 
εξάμηνο 

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

νερού, της ύπαρξης επιπλεόντων εντός του πρώτου 
κυρίως θαλάμου.  

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

 Έλεγχο της δεξαμενής τοξικών αποβλήτων για το αν είναι 
άδεια.  

 Έλεγχο καθαρότητας και λειτουργικότητας των 
συρταρωτών βαλβίδων. 

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

 
Γενικές παρατηρήσεις επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου: 
 
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. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά που γενικά θα 
χρησιμοποιούνται θα είναι όμοια μ' αυτά που υπάρχουν ενσωματωμένα στις εγκαταστάσεις, θα 
υπόκεινται στην έγκριση της ΕΟΑΕ και θα πληρώνονται βάσει Τιμολογίου Μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 Επωνυμία, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, 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. ΔΙΑΘΕΣΗ 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 Θ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
1.1 Αντικείμενο των εργασιών είναι η στοιχειώδης συντήρηση, η αποκατάσταση ζημιών και η 
βελτίωση της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης (ΦΣ) στον ισόπεδο κόμβο 
Παντοκράτορα.  
Ο τύπος του ρυθμιστή κυκλοφορίας του παραπάνω εγκατεστημένου συστήματος ΦΣ είναι της 
εταιρείας SIEMENS. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος παράλληλα προς τις εργασίες τακτικής συντήρησης της 
παραπάνω εγκατάστασης ΦΣ, να προβαίνει και στις αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης 
φθορών-ζημιών προερχόμενων από οποιαδήποτε αίτια, καθώς και στις εργασίες τροποποίησης 
και βελτίωσης υπό τον όρο ότι προ της έναρξης τους θα προηγείται σχετική εντολή της ΕΟΑΕ.  
 

1.2 Στο αντικείμενο των εργασιών και των υποχρεώσεων του Αναδόχου ανήκει και ο έλεγχος 
με τηλεματικά μέσα της εγκατάστασης για την επίτευξη των βέλτιστων χρόνων απόκρισης και 
αποκατάστασης βλαβών της παραγράφου 2.5 του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και η 
συλλογή δεδομένων της καταμετρούμενης κυκλοφορίας (εφόσον υποστηρίζεται από τον 
ρυθμιστή), τα οποία θα αποθηκεύονται σε προσωρινά αρχεία στην μνήμη του ρυθμιστή του 
κόμβου, μέχρις ότου μεταφερθούν με τηλεματικά μέσα 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 που 
θα συμφωνηθεί (π.χ. csv) και θα μπορούν να είναι επεξεργάσιμα χωρίς την ανάγκη χρήσης 
ειδικού λογισμικού. 

 

1.3 Ο έλεγχος με τηλεματικά μέσα της προς συντήρηση εγκατάστασης θα πραγματοποιείται 
από τον Ανάδοχο με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ηλεκτρονικών διατάξεων και άλλου 
σχετικού υλικού (π.χ. modem, Η/Υ) και λογισμικού εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος, θα εξασφαλίσει τις 
παραπάνω υπηρεσίες τηλεματικού ελέγχου εξ’ αποστάσεως της εγκ/σης ΦΣ με την έναρξη της 
εργολαβίας και κατά συνέπεια οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την απόκτησή τους, 
βαρυνόμενος ανηγμένα με τις σχετικές δαπάνες και ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΟΑΕ. 

 

1.4 Το προαναφερόμενο σύστημα τηλεματικού ελέγχου, αποκαλούμενου εφεξής 
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικού Ελέγχου & Τηλε-επιτήρησης» (ΟΣΤΕΤ) κρίνεται 
απαραίτητο για τον απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης. 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. 

 

1.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για την παροχή κατάλληλης τηλεφωνικής σύνδεσης 
κινητής τηλεφωνίας στην εν λόγω εγκατάσταση ΦΣ καταβάλλοντας τις σχετικές δαπάνες κτήσης 
και χρήσης σε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

 

1.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά με δική του ευθύνη για τυχόν θέματα πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας για τη διασύνδεση του ΟΣΤΕΤ με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας.  

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 αρμοδιότητάς της από τρίτους είτε με δικά της μέσα ή δίνοντας εντολή σε 
άλλους Αναδόχους Συντήρησης, που εργάζονται σε παρακείμενα οδικά τμήματα αρμοδιότητας 
της Εγνατίας Οδού. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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, 

 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. Διευκρινίζεται 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, αποζημιωνόμενος 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 

ΔΕΗ, 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. 

 

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 την υπό συντήρηση εγκατάσταση και μέσω του ΟΣΤΕΤ, ο Ανάδοχος ή/και ο Ειδικός 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατά τις εργάσιμες ημέρες σε τακτικό έλεγχο (εβδομαδιαίο) 
της λειτουργικής κατάστασης του ρυθμιστή κυκλοφορίας μέσω αυτού, στην αποκατάσταση της 
ομαλής λειτουργίας του 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 ή/και ο Ειδικός Ανάδοχος υποχρεούται στη συγκέντρωση και παράδοση στην 
ΕΟΑΕ ηλεκτρονικά (π.χ. 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 ΦΣ (data files). 

 

Για τις επιθεωρήσεις ΦΣ που θα πραγματοποιεί ο Ανάδοχος θα συμπληρώνεται απ’ αυτόν 

«Δελτίο 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 εξ’ αποστάσεως επιθεωρήσεις ΦΣ μέσω του ΟΣΤΕΤ, θα αποστέλλεται στην ΕΟΑΕ, 

μια μηνιαία ανακεφαλαιωτική (συγκεντρωτική) αναφορά, με τις καταγραφές του ελέγχου 

της λειτουργικής κατάστασης της εγκατάστασης, 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 «Δελτίο 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 «Δελτίου Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης», παρά μόνο η καταγραφή τους στο σχετικό 
«Δελτίο 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.Δ.Ε. Δ3β/156/10-Ω/30-06-2003: 
 

 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 ΔΕΗ), 

o μη ορθή λειτουργία εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης μερικώς ή ολικώς, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα σηματορύθμισης, 

o κατεστραμμένος ιστός σηματοδότη ή πλαίσιο ανάρτησης σηματοδότη,  
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o κρεμάμενος σηματοδότης ή πλαίσιο σηματοδότη,  

o μη ορθά προσανατολισμένος σηματοδότης ή συνεστραμμένος 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,  

 η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας, 

 το σύστημα της τηλεματικής επιτήρησης ΟΣΤΕΤ που μπορεί να καλεί σε περιπτώσεις 

βλαβών προκαθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς του προσωπικού του Αναδόχου, του 

Ειδικού Αναδόχου ΦΣ ή/και της ΕΟΑΕ, το οποίο και θα προγραμματίσει με ευθύνη του ο 

Ανάδοχος κατά την έναρξη της σύμβασης.  

 

Ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει για τις παραπάνω αναφερόμενες φθορές και βλάβες τα 
αντίστοιχα «Δελτία 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 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 «Δελτίο 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 
«Δελτίου Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης» και η κατάσταση αυτής (οριστική αποκατάσταση, 
προσωρινή αποκατάσταση, σε εκκρεμότητα, κλπ.).  
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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 σύμβασης, 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 σύμβασης, 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 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 

Για 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 γίνεται ετησίως (1η φορά κατά την έναρξη της 
σύμβασης), και 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 
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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.  
 

Όλες οι καθολικές συντηρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα των όποιων μετρήσεων 
(ωμομετρήσεις, αντίσταση γείωσης, κλπ.) ανά συσκευή, θα αναφέρονται στο τηρούμενο από 
τον Ανάδοχο «Δελτίο 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 αυθημερόν (έως 6 ώρες το μέγιστο). 

 

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 3-μηνο από την 
αντικατάσταση των λαμπτήρων.  
 

2.5.2 Αποκατάσταση Φθορών από Δυναμικά 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). 
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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 «Δελτίο 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. Διευκρινίζεται 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.  
 

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. ΔΜΕΟ/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. 

Διευκρινίζεται 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 ΦΣ και 
παράδοση τους στην ΕΟΑΕ, προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου.  
 

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. Διευκρινίζεται ότι τα υλικά που γενικά 
θα χρησιμοποιούνται θα είναι όμοια με αυτά που υπάρχουν ενσωματωμένα στις εγκ/σεις και 
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οπωσδήποτε σύμφωνα με τις Πρότυπες Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, 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) Διακοπή 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) Ο Ανάδοχος θα διαθέσει στην ΕΟΑΕ εφόσον του ζητηθεί μια άδεια χρήσης του ΟΣΤΕΤ. Η 
χρήση από την ΕΟΑΕ θα αφορά ρητά μόνο την τηλε-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. 
 
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 την 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 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. ΔΜΕΟ/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 
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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.  

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 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 (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. 
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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 σε αυτό.Tο προαναφερόμενο ΟΣΤΕΤ θα πρέπει εκτός 
των άλλων να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη μυστικότητα των δεδομένων κατά τη 
διακίνησή τους στο Διαδίκτυο, 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. 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.  
 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ-ΒΛΑΒΩΝ 
 
Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 

Κατά τις επιθεωρήσεις της εγκατάστασης 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 «Δελτίο 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 «Δελτίο Αναφοράς Φθοράς-Βλάβης» ΦΣ, με τις απαραίτητες τεχνικές 
λεπτομέρειες, υπόδειγμα του οποίου δίνεται επίσης ακολούθως.  
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.Δ.Ε. Δ3β/156/10-Ω/30-06-2003». 
 
Διαδικασία Διαχείρισης Αναφορών Επιθεωρήσεων και Βλαβών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της λειτουργικής διαδικασίας ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-410 και για 
τις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης και των εκεί προβλεπόμενων συγκεντρωτικών 
πινάκων αναφορών επιθεωρήσεων και φθορών-βλαβών. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
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 τηλε-επιτήρησης) 

 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): 
 
 
 
 
Λοιπές Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 

 
 
Ο Ανάδοχος: 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ-ΒΛΑΒΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο 
 
 

Ημερομηνία  Ώρα Καταγραφής  
Τρόπος Διαπίστωσης Βλάβης  

 

Κατηγορία 

Φθοράς () 

 
1  2  

 
ΘΕΣΗ ΦΘΟΡΑΣ / ΒΛΑΒΗΣ 

Τμήμα 
Συντήρησης 

 /_________/_________ Χιλιομ. 
Θέση 

_____________ 

 
Εγκάρσια Θέση: 
 

 
 

1. Δεξί Πρανές 
2. Δεξί Έρεισμα 
3. ΛΕΑ 
4. Λωρίδα 1 

5. Λωρίδα 2 
6. Διαχωριστική Νησίδα 
7. Αριστ. Έρεισμα 
8. Αριστ. Πρανές 
9. Αλλού 

 

Περιγραφή Θέσης 
 
 
 

 
ΦΘΟΡΑ / ΒΛΑΒΗ 

Περιγραφή 
Φθοράς/Βλάβης 

 

 

 
 

Σχόλια 

 
 
 
 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Ανάδοχος: 
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

 
 
 

Νικόλαος Πολυζούλης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc 

 
 
 

Παναγιώτης Πανέτσος 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Αθανάσιος Σαραμούρτσης 
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Αθανάσιος Τσαντσάνογλου 
Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Παρδάλης  
Δ/ντής  Λειτουργίας & Συντήρησης 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την υπ αριθμ 1024/3/26-07-2021  
Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 

 
 
 
 
 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 

__________________ 
 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 

_____________________ 
 

 
 


