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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα είναι τεύχος της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο 

υποβρυχίων καλωδίων 20 kV,  με μόνωση XLPE στη διασύνδεση ”ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ”. 

 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΥΛΙΚΩΝ) 
 

1. Υποβρύχιο καλώδιο  20 kV, διατομής 3x95 mm2 Cu,  με  μόνωση XLPE, με  θωράκιση 

μολύβδου σε κάθε φάση,  απλού οπλισμού  από  χαλύβδινα συρματίδια , σύμφωνα με 

την τεχνική  περιγραφή του καλωδίου. Το κάθε ένα καλώδιο της διασύνδεσης θα είναι 

ενιαίου μήκους. 

 Πέραν των προβλεπομένων στην προαναφερθείσα τεχνική περιγραφή, είναι τεχνικά 

αποδεκτό ενιαίο μήκος καλωδίου χωρίς εργοστασιακούς συνδέσμους ακόμη και 

μικρότερο των 3.000m και πάντως όχι ολιγότερο των 1.500 m, υπό την προϋπόθεση 

της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων δοκιμών. 

 

2. Άκαμπτος σύνδεσμος επισκευής κατάλληλος για τις μηχανικές καταπονήσεις του 

καλωδίου (παρ. Α.1.) για βάθη τουλάχιστον 150 m. 

 

 

Β.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

1.  Πλωτό μέσο πόντισης 

 

To πλωτό μέσο πόντισης που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση, τη μεταφορά, την 

πόντιση και ανέλκυση των καλωδίων θα είναι υπό Ελληνική Σημαία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα να εκτελέσει εργασίες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, 

σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ΝΔ 

187/1973 άρθρο 11, παρ. 1β γγ, ως ισχύει  σήμερα).  

Το εν λόγω πλωτό μέσο πόντισης θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα σε καλώδιο 3x95 mm2 

Cu (βλέπε Τεχνική Περιγραφή καλωδίου) ενιαίου μήκους ίσου τουλάχιστον με το 

παραγγελόμενο μήκος του καθ΄ ενός καλωδίου (2.700m το Βόρειο καλώδιο και 2.700m 

το Νότιο) και αντίστοιχου βάρους. 

Το πλωτό μέσο επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή, αποτελεσματικό, αξιόπιστο 

και ασφαλή εξοπλισμό πλοήγησης και καταστρώματος, κατάλληλο για το μέγεθος του 

έργου. 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θεωρούνται ως τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα: 

 

1.1. Σύστημα κίνησης και σταθεροποίησης της θέσης του πλωτού μέσου σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

Σύστημα Δυναμικής Σταθεροποίησης κατηγορίας I ή II. 

Θα διατίθεται πρόσθετη δυνατότητα αγκυροβόλησης και κίνησης δι’ ιδίων και 

ρυμουλκών μέσων, εφ΄ όσον απαιτείται από τις συνθήκες (αντιμετώπιση έκτακτης 

ανάγκης, στάδια εργασίας ελιγμών κατά την έναρξη και λήξη των εργασιών 

πόντισης, βλάβης κ.ο.κ).  

1.2.  Διαφορικό δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσεως (DGPS) μέγιστης 

απόκλισης 1m. Το DGPS θα συνεργάζεται, μέσω κατάλληλου λογισμικού, με το 

σύστημα δυναμικής σταθεροποίησης. 

1.3. Χώρος φόρτωσης, διάδρομος και εξοπλισμός διαχείρισης καλωδίου που θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου (βάρος καλωδίου διασύνδεσης, ελάχιστη ακτίνα 

καμπυλότητας κ.λ.π). Ιδιαίτερα ο εξοπλισμός πόντισης θα περιλαμβάνει συστήματα 

με δυνατότητα εφαρμογής ελεγχόμενης τάνυσης από 0 έως 5 tn τουλάχιστον, 

ταχύτητα συνεχούς ρύθμισης από 0 έως 40m/min, ράουλα, γλύστρες, πέδηση 

ασφαλείας κ.α. 
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1.4. Τηλεκατευθυνόμενο Υποβρύχιο όχημα παρακολούθησης (R.O.V)  με δυνατότητες 

Υ/Β μαγνητοσκόπησης, Υ/Β γεωγραφικού  προσδιορισμού θέσης, ηχοβολιστικού 

εξοπλισμού και βυθόμετρο. 

1.5. Κατά την διάρκεια της πόντισης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς 

καταγραφής των ακολούθων  στοιχείων: 

Γεωγραφική θέση πλωτού μέσου. 

Μήκος ποντισθέντος καλωδίου. 

Βάθος θαλάσσης. 

Ταχύτητα πόντισης. 

Γωνία πόντισης καλωδίου και/ή  δύναμη τάνυσης στο επίπεδο της θάλασσας. 

Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου. 

Συνεχής παρακολούθηση του πόδα επαφής του καλωδίου και της γεωγραφικής του 

θέσης στο βυθό με κατάλληλο όχημα, σε πραγματικό χρόνο.  

Λοιπές πληροφορίες ή σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά  την 

διάρκεια  της  πόντισης. 

1.6. Ικανότητα  εκτέλεσης εργασιών πόντισης σε καιρικές συνθήκες ύψους  θαλασσίου 

κύματος 1,5 m  και εντάσεως ανέμου 5 Beaufort.  

 

2.  Φόρτωση  καλωδίων 

 

Η φόρτωση στο πλωτό μέσο θα γίνει από έμπειρο προσωπικό που θα βρίσκεται και επάνω 

στο πλωτό μέσο και κατά μήκος της διέλευσης του καλωδίου από το χώρο αποθήκευσης 

του Αναδόχου μέχρι το πλωτό μέσο. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα 

μηχανήματα για την φόρτωση του καλωδίου και εκφόρτωση. (Μηχανοκίνητοι εργάτες ή 

περιελίκτριες κ.ο.κ.) 

Κατά την φόρτωση του καλωδίου στο πλωτό μέσο θα πρέπει να παρευρίσκεται και 

εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει την Επιχείρηση εγγράφως 

δέκα  (10) μέρες πριν την φόρτωση. 

 

3.  Μεταφορά και πόντιση των καλωδίων 

 

Αφού φορτωθεί το υποβρύχιο καλώδιο και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και 

μηχανήματα, το πλωτό μέσο θα αναχωρήσει για τον τόπο του έργου εφόσον το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

Αφού το πλωτό μέσο φθάσει στον τόπο του έργου ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις 

προεργασίες πόντισης (τοποθέτηση αγκυρών, ανεύρεση δεστρών στην ξηρά, τοποθέτηση 

συρματοσχοίνων, κ.λ.π.). 

Η πόντιση θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Επιχείρησης. Θα προηγηθεί τουλάχιστον μία 

δοκιμαστική διαδρομή επί του άξονος ποντίσεως με καταγραφή όλων των δεδομένων 

επιφανείας, συνοδευόμενη από διαδρομή, έλεγχο και μαγνητοσκόπηση του βυθού, κατά 

μήκος του συνόλου της διαδρομής. 

Η πλοήγηση του πλωτού μέσου κατά την πόντιση θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παραγρ.1. 

Η πόντιση θα αρχίσει από την μία ή την άλλη πλευρά της κάθε διασύνδεσης ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της πόντισης. Γι’ αυτό θα γίνει 

συνεννόηση του Αναδόχου με τον Επιβλέποντα μηχανικό της Επιχείρησης. 

Κατά την πόντιση  δεν θα πρέπει η τάνυση να υπερβαίνει την μέγιστη τάνυση που 

προβλέπει ο κατασκευαστής του καλωδίου που θα γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από τη 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Επίσης κατά την πόντιση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα κατά περίπτωση 

ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε η πραγματική θέση των υποβρυχίων καλωδίων να μη 

παρεκκλίνει ουσιωδώς από τους άξονες όδευσης που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης 

με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 1m εκατέρωθεν αυτών. Για την επάρκεια του μήκους 

των υποβρυχίων καλωδίων για κάλυψη ενδεχομένων αποκλίσεων (ζημιών, τραυματισμών 

ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων) το παραγγελόμενο μήκος θα είναι το αναγραφόμενο 

στο τεύχος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ λογιζόμενο ως ενιαίο για κάθε καλώδιο.  
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Μετά από κάθε πόντιση θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι δοκιμές τάσης στους αγωγούς 

ισχύος και έλεγχος στο ποντισθέν καλώδιο και θα παραμένουν  στον τόπο του έργου μόνο 

το συνεργείο εκσκαφών για την ολοκλήρωση του έργου. Οι τελικές δοκιμές τάσης θα 

ακολουθήσουν την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών. 

Την επισήμανση επί των σχεδίων μελέτης της τελικής θέσεως των ποντισθέντων καλωδίων 

θα αναλάβει ο Ανάδοχος με δαπάνες του  (συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα). 

 

4. Εργασίες προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων  καλωδίων και υποβρύχιας 

προστασίας τους. 

 

4.1. Τα υποβρύχια καλώδια και στα δύο άκρα της διασύνδεσης θα τοποθετηθούν  από 

τον Ανάδοχο μέχρι τους στύλους  εναερίου δικτύου οι οποίοι θα βρίσκονται ήδη 

εγκατεστημένοι στις εκατέρωθεν ακτές με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Η τοποθέτηση των 

καλωδίων στις ακτές θα γίνει από τον Ανάδοχο εντός χανδάκων οι οποίοι θα 

κατασκευαστούν ως εξής : 

Ο Ανάδοχος του έργου θα κατασκευάσει σε κάθε προσαιγιάλωση κοινό χανδάκι για 

την τοποθέτηση των καλωδίων από την ακτογραμμή μέχρι την γραμμή αιγιαλού με 

κατεύθυνση προς τους στύλους του εναερίου δικτύου. Συγκεκριμένα το χανδάκι θα 

έχει μήκος 8m στην ακτή Αποθήκας και 23m στην ακτή Νυφίδας. Το χανδάκι θα 

είναι βάθους 1,5m και ελάχιστου πλάτους 1,0m. Στο χανδάκι η κάλυψη και 

προστασία των καλωδίων θα γίνει από σάκους σκυροδέματος όπως περιγράφονται 

ατην παράγραφο 4.6.1. οι οποίοι θα τοποθετούνται εγκάρσια στον άξονα 

τοποθέτησης των καλωδίων και  στη συνέχεια από προϊόντα εκσκαφής. 

Η εκσκαφή του υπόλοιπου χανδακιού μέχρι τους στύλους και η κάλυψη του 

καλωδίου θα γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Μετά την κάλυψη των χερσαίων χανδάκων σε κάθε ακτή, θα τοποθετηθούν 

επ΄αυτών έξι (6) στυλίσκοι επισήμανσης καλωδίου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

σύμφωνα με το σχετικό συνημμένο στην σύμβαση σχέδιο σε θέσεις που θα 

υποδείξει ο εντεταλμένος μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

4.2. Οι εργασίες προσαιγιάλωσης από την ακτογραμμή και προς την θάλασσα για κάθε 

θέση θα έχουν ως εξής:    

 

4.2.1. Στην περιοχή Αποθήκας: 

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστά χανδάκια μέχρι βάθους θάλασσας 

10m δηλαδή μήκος καθ΄ενός χάνδακος 110m. Το βάθος ταφής υπό τον 

πυθμένα θα είναι 1,0m. Προεκτιμώμενο συνολικό μήκος χαντακιού 228m 

συμπεριλαμβανομένου και του χερσαίου μήκους χάνδακος. 

 

4.2.2. Στη περιοχή Νυφίδας: 

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε κοινό χανδάκι από την ακτογραμμή μέχρι 

βάθους θάλασσας 1,0m δηλαδή μήκος χάνδακος 120m. Το βάθος ταφής υπό 

τον πυθμένα θα είναι 1,0m. Προεκτιμώμενο συνολικό μήκος χαντακιού 143m 

συμπεριλαμβανομένου και του χερσαίου μήκους χάνδακος. 

 

4.2.3.  Τόσο στην Νυφίδα όσο και στην Αποθήκα τα πρώτα 4 m καθ΄ενός θαλάσσιου 

χάνδακος, στην περιοχή της ακτής, θα έχουν κατ’ εξαίρεση βάθος 1,50 m. 

 

 

4.3. Για την εκτέλεση των υποθαλάσσιων εκσκαφών αυτών ως δόκιμες μέθοδοι 

θεωρούνται  οι εξής: 

 

4.3.1. Μέχρι βάθους θάλασσας 10m: 
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Βυθοκόρηση , σφύρα μηχανική, υδραυλική ή αέρος, χρήση υποβρυχίου 

εκσκαπτικού μηχανήματος περιστρεφόμενου κοπτικού τροχού ή αλυσίδας, 

αναρροφητήρων, υδροβολητών κ.α. 

4.3.2.  Από βάθους θάλασσας 10m έως το μέγιστο βάθος θάλασσας, όπου θα γίνει 

προστασία δια εκσκαφής/ταφής: 

Χρήση Υποβρυχίου εκσκαπτικού μηχανήματος εξοπλισμένου με περιστρεφόμενο 

κοπτικό τροχό, αλυσίδα, αναρρόφηση,  υδροβολή ή συνδυασμό τους. 

 

 

4.4. Για την τοποθέτηση του καλωδίου εντός της εκσκαφής και την τελική 

κάλυψη/προστασία του θα ισχύουν τα εξής: 

4.4.1. Εκσκαφή με μεθόδους διάνοιξης ορύγματος μεγάλου πλάτους (άνω των 40cm) 

(Βυθοκόρηση , σφύρες, Υ/Β εκσκαπτικά σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς κ.ο.κ): 

 Απομάκρυνση του καλωδίου σε ασφαλή απόσταση  και επανατοποθέτησή του 

εντός του ορύγματος ή πόντισή του μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής – εφ’ 

όσον το όρυγμα διατηρεί τις προδιαγραφόμενες διαστάσεις βάθους. 

 Κάλυψη με σακκόλιθους σκυροδέματος ελαχίστου βάρους 70Kg και ελάχιστης 

περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350Kg ανά κυβικό μέτρο, πλήρωση της τάφρου με 

προϊόντα εκσκαφής και ότι άλλο απαιτείται για πλήρη  κατασκευή και 

αποκατάσταση του πυθμένα στην προ του έργου κατάσταση. Οι σακκόλιθοι θα 

έχουν διαστάσεις 0,70x0,50x0,25m  και θα τοποθετούνται με το μήκος τους 

εγκάρσια προς το καλώδιο και με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κενά. 

 Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία ταφής και προστασίας αφορούν ένα 

καλώδιο. Για κάθε άλλο καλώδιο περιλαμβανόμενο στο ίδιο έργο θα τηρείται 

αξονική απόσταση από το προηγούμενο, όση ορίζει η συνημμένη στη σύμβαση 

μελέτη. 

 Το βάθος ταφής υπό τον πυθμένα θα είναι 1,0m. 

 

4.4.2. Εκσκαφή με μεθόδους διάνοιξης ορύγματος μικρού πλάτους (κάτω των 40cm)  

(Y/B εκσκαπτικά σε βραχώδεις, ημιβραχώδεις ή συνεκτικού υποστρώματος βυθούς 

κ.ο.κ.): 

 Δυνατότητα ταυτόχρονης εκσκαφής και τοποθέτησης του καλωδίου στην 

τάφρο, φερόμενο αυτό επί της ράχης ή κάτωθεν του εκσκαπτικού 

μηχανήματος. 

 Δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία πέραν της φυσικής προοδευτικής επίχωσής  

του. 

 Το βάθος ταφής υπό τον πυθμένα θα είναι 1,0m. 

 

4.4.3. Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών επιφάνειας βυθού όπως οξείες βραχώδεις 

εξάρσεις, έντονο ανάγλυφο κ.λ.π. όπου οι δυνατότητες εκσκαφής με οποιοδήποτε 

τρόπο είναι περιορισμένες, θα τοποθετούνται κατόπιν έγκρισης και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, από συνεργείο δυτών του αναδόχου χυτοσιδηρά 

συναρμολογούμενα αρθρωτά κελύφη κατάλληλης, για τις διαστάσεις του 

καλωδίου, εσωτερικής διαμέτρου. 

  

 

4.5. Τα Υ/Β καλώδια στις περιοχές των προσαιγιαλώσεων θα συνδεθούν με το χερσαίο 

δίκτυο Μ.Τ. Η σύνδεση αυτή θα γίνει σε εναέριο δίκτυο επί στύλων οι οποίοι θα 

έχουν τοποθετηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ προ της ενάρξεως του έργου. Συγκεκριμένα 

στην Αποθήκα εκτιμάται ότι οι εγκατεστημένοι στύλοι θα τοποθετηθούν σε 

απόσταση 40m από την ακτογραμμή, ενώ στη Νυφίδα θα τοποθετηθούν σε 

απόσταση 80m από την ακτογραμμή. 

Η κατασκευή των ακροκιβωτίων των καλωδίων και η ανύψωσή τους επί στύλων θα 

γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Σε περίπτωση όπου τα χερσαία χανδάκια μέχρι τους στύλους δεν έχουν ετοιμαστεί 

εγκαίρως από τον ΔΕΔΔΗΕ τότε θα κατασκευαστούν (εκσκαφή και πλήρωση) από 
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τον Ανάδοχο αφού προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ Αναδόχου και του εντεταλμένου 

Μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ 

  

4.6.1. Η κατασκευή των σακκολίθων σκυροδέματος (ελάχιστου βάρους 70 Kg και 

ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350 Kg ανά κυβικό μέτρο) γίνεται με 

πλήρωση σάκων γιούτας ή άλλου υλικού, με μίγμα τσιμέντου και αδρανών ξηράς 

αναμίξεως προδιαγραφής Β225. Οι διαστάσεις θα είναι 0,70x0,50x0,25 m. 

4.6.2. Όπου προβλέπεται αφαίρεση της ποσειδωνίας, τα προβλεπόμενα βάθη ταφής 

αναφέρονται  στην φυσική στάθμη του πυθμένα, μετά την αφαίρεση αυτής. 

4.6.3. Κατά την διάνοιξη της τάφρου με κλασικές μεθόδους εκσκαφής (βυθοκόρηση, 

σφύρα κ.λ.π.) το καλώδιο θα απομακρύνεται για λόγους ασφαλείας  σε 

ικανοποιητική απόσταση από τον άξονα εκσκαφής της τάφρου. 

4.6.4. Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις 

Αρχές και μετά την εκτέλεση των έργων θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των 

χερσαίων και θαλάσσιων τμημάτων στην προ του έργου κατάσταση. 

4.6.5. Η κατασκευή του όλου έργου θα στηριχθεί στα εγκεκριμένα από τον ΔΕΔΔΗΕ 

κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο. Η πρόοδος των 

εργασιών θα παρακολουθείται και θα πιστοποιείται σε καθημερινή βάση με τη 

σύνταξη των ημερολογίων εργασιών και των καταγραφών των μηχανημάτων 

εκσκαφής και υποστήριξης. 

4.6.6. Η εφαρμογή των σχεδίων  και η τεκμηρίωση του έργου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το σχεδιασμό, θα γίνεται με χρήση κατάλληλων για το σκοπό 

οργάνων και προσωπικού με μέθοδο που θα προταθεί από τον ανάδοχο και θα γίνει 

αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ (χρήση τοπογραφικών οργάνων, ηχοβολιστή ακριβείας, 

βαθύμετρου μεγίστου βάθους, Υ/Β συστήματος φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης 

κ.λ.π.). Ιδιαίτερη σημασία στις επιμετρήσεις του έργου έχει η πιστοποίηση  του 

βάθους ταφής του Υ/Β  καλωδίου, του οποίου η τεκμηρίωση  θα εξαρτηθεί από τη 

μέθοδο εκσκαφής που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ ΣΕ ΚΑΘΕ  ΑΚΤΗ 

 

Οι εργασίες για την προσαιγιάλωση των άκρων του καλωδίου σε κάθε ακτή θα γίνουν από 

τον ανάδοχο της πόντισης του Υ/Β καλωδίου. Στις εργασίες αυτές σε κάθε ακτή 

προβλέπονται: 

 

5.1. H επισήμανση με πλωτήρες του τέλους της παράκτιας τάφρου στην ισοβαθή που 

έχει καθοριστεί για κάθε περιοχή προσαιγιάλωσης καθώς και κάθε άλλου 

αντικειμένου το οποίο θα κριθεί απαραίτητο στην παράκτια περιοχή για τη σωστή 

και ασφαλή προσαιγιάλωση του καλωδίου. 

5.2. Η έλξη της κεφαλής του Υ/Β καλωδίου από το πλωτό μέσο μέχρι την ακτή με 

χρήση ικανής ιπποδύναμης μικρού σκάφους,  του καλωδίου επιπλέοντος σε 

κατάλληλους πλωτήρες, μορφής ζευγών, τοποθετούμενων το πολύ ανά 2m.  

5.3. Η έλξη με μηχανικό ελκυστήρα από την ακτή μέχρι τη θέση του συνδέσμου 

μετάβασης.  

5.4.  Ευθυγράμμιση  του Υ/Β καλωδίου στον άξονα της μελέτης πριν την αφαίρεση των 

πλωτήρων, έτσι ώστε να  ευρεθεί στην προβλεπόμενη θέση. 

5.5.  Αφαίρεση των πλωτήρων επίπλευσης του καλωδίου και βύθισή του στην 

προβλεπόμενη  θέση, ανάλογα με τον προγραμματισμό των εργασιών της 

εκσκαφής  της Υ/Β τάφρου.  
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5.6.  Στην περίπτωση τάφρου που έχει προεκταφεί (περίπτωση βραχώδους ή πυθμένα 

σκληρής υποδομής) το καλώδιο εγκαθίσταται εντός της τάφρου, αφού έχει 

προηγηθεί καθαρισμός της. 

5.7. Για την υποστήριξη των εργασιών προσαιγιάλωσης θα υπάρχει διαθέσιμο συνεργείο 

από δύτες με πλήρη καταδυτικό εξοπλισμό, το απαραίτητο  σκάφος  υποστήριξης 

καταδυτικών εργασιών ανοικτής θαλάσσης, ικανό να φέρει τον εξοπλισμό, καθώς 

και οι  αναγκαίες φουσκωτές βάρκες με το πλήρωμά τους για τους  χειρισμούς της 

διευθέτησης  του καλωδίου κατά την διάρκεια της προσαιγιάλωσης. 

5.8.  Διάθεση όλων των βοηθητικών υλικών που απαιτούνται (σχοινιά, τροχαλίες, 

ράουλα, αλεξίπτωτα θαλάσσης, πλωτήρες επισήμανσης) για τις εργασίες 

προσαιγιάλωσης. 

5.9. Εγκατάσταση  σημείων αγκύρωσης στο βυθό και στην ακτή  σε κατάλληλες θέσεις 

που θα υποδειχθούν από τον ανάδοχο της πόντισης, ώστε το καλώδιο να μην 

τραβηχτεί  έξω από τη θέση εγκατάστασής του στο στάδιο εκκίνησης  του πλωτού 

μέσου. 

5.10. Συντονισμός και διοίκηση από υπεύθυνο μηχανικό του Αναδόχου των διαδικασιών 

της  προσαιγιάλωσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του πλωτού μέσου. 

 

5.11. Εφοδιασμός όλων των πλωτών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες 

προσαιγιάλωσης με φορητές μονάδες VHF, κατάλληλες για λειτουργία στις ναυτικές 

συχνότητες ώστε να εξασφαλίζεται συντονισμός μεταξύ τους και με το πλωτό μέσο. 

5.12. Υπεύθυνη φύλαξη και λήψη μέτρων προστασίας του τμήματος του καλωδίου που 

εγκαθίσταται στο παράκτιο τμήμα από τη στιγμή που έλκεται από το πλωτό μέσο 

μέχρι  την παράδοση του έργου. 

 

6.  Δοκιμές  καλωδίων  μετά  την  εγκατάσταση 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πόντισης, εγκατάστασης και ταφής των υποβρυχίων 

καλωδίων θα γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου οι παρακάτω δοκιμές σε κάθε καλώδιο της 

διασύνδεσης : 

 

-   Διαπίστωση της συνέχειας και αντιστοιχίας των αγωγών. 

-  Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής. Ως τελική δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής εκάστου 

καλωδίου είναι εναλλακτικά αποδεκτές οι περιλαμβανόμενες στις παραγράφους 20.3.1 

a και 20.3.1 c του IEC 60502-2/2014.  

Για τις παραπάνω δοκιμές θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 

 

7. Στοιχεία εγκατάστασης του καλωδίου 

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών των υποβρυχίων διασυνδέσεων, θα υποβληθεί  

στον ΔΕΔΔΗΕ  φάκελος με όλα τα τεχνικά στοιχεία της πόντισης, της εγκατάστασης και 

προστασίας των  υποβρυχίων καλωδίων. Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται : 

  Σχέδια προσαιγιαλώσεων (κλ. 1:500), όπου θα απεικονίζονται οι λεπτομέρειες 

προστασίας των καλωδίων στη ξηρά και τη θάλασσα,  για όλο το ταφέν μήκος καθώς 

και  οι θέσεις των συνδέσμων μετάβασης. 

 Οριζοντιογραφίες   της διασυνδέσεως ως κατεσκευάσθη σε κλίμακα 1:5000 με 

απεικόνιση ζώνης ισοβαθών, συνολικού πλάτους 200m ανάντη και κατάντη εκάστου 

καλωδίου, συμπεριλαμβανομένων πινάκων με τις συντεταγμένες και το βάθος 

χαρακτηριστικών σημείων της διαδρομής. Οι συντεταγμένες της όδευσης των 

καλωδίων όπως ποντίστηκε θα δοθούν σε οριζόντιες συντ/νες στο ΕΓΣΑ’ 87 (Εγκάρσια 

Μερκατορική Προβολή – Κεντρικός Μεσημβρινός 240) και γεωγραφικές συντ/νες 

(γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) στο WGS 84.   

 Βυθοτομές της διασυνδέσεως σε κατάλληλη κλίμακα βάθους και αντιστοίχηση των 

χαρακτηριστικών σημείων της διαδρομής και της χιλιομετρικής θέσεώς τους.  

     (Βυθοτομές μηκών σε κλίμακα 1:5.000  και βυθοτομές υψών σε κλίμακα 1:500).  
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 Σχέδια κατασκευαστικά συναρμολογήσεως του συνδέσμου επισκευής. 

 Σειρά βιντεοταινιών τεκμηρίωσης των Υ/Β εργασιών πόντισης και ταφής του καλωδίου. 

 Τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια των καλωδίων όπως εγκαταστάθηκαν θα περιέχουν 

κάναβο οριζοντιογραφικών συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ’ 87 (Εγκάρσια Μερκατορική 

Προβολή – Κεντρικός Μεσημβρινός 240) και γεωγραφικές συντ/νες (γεωγραφικό 

πλάτος και γεωγραφικό μήκος) στο WGS 84.   

 Τα παραπάνω θα δοθούν σε τρία (3) εκτυπωμένα αντίτυπα. Επίσης θα δοθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή σε μορφή AutoCAD 2004 και  PDF. 

 

8.   Διαχείριση περισσευμάτων καλωδίου 

 

Τα τύμπανα στα οποία θα περιελιχθούν τα περισσεύματα καλωδίων θα πρέπει να έχουν 

χωρητικότητα  τουλάχιστον 550 m Υ/Β καλωδίου και θα πρέπει να συνοδεύονται  από : 

 Ένα άξονα φόρτωσης – εκφόρτωσης. 

 Ένα ζυγό φόρτωσης – εκφόρτωσης που θα προσαρμόζεται στον ανωτέρω άξονα. 

Μετά το πέρας των εργασιών, από τον ως άνω εξοπλισμό, μόνο τα τύμπανα θα 

παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η Αποθήκη Ασπροπύργου (1028) 

επί αυτοκινήτου του Αναδόχου. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται σε τύμπανα και θα προστατεύονται με τον καλύτερο τρόπο 

από ζημιές, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς τους στο χώρο εγκατάστασης. Κάθε άκρο 

του κάθε μήκους καλωδίου πρέπει να σφραγισθεί κατά στεγανό τρόπο αμέσως μετά τις 

δοκιμές στο εργοστάσιο τoυ κατασκευαστή. 

Τα τύμπανα, τα οποία θα προμηθεύει ο κατασκευαστής θα είναι μεταλλικά, στιβαρής 

κατασκευής, με άξονες από χάλυβα, ικανά να αντέχουν τις μηχανικές καταπονήσεις που 

εξασκούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του καλωδίου.  

Η οπή του άξονα του τυμπάνου θα πρέπει να έχει διάμετρο όχι μικρότερη από 80mm. 

Κάθε τύμπανο θα φέρει επισήμανση (είτε απ' ευθείας στο τύμπανο, είτε με μεταλλική 

πινακίδα σταθερά στερεωμένη σ' αυτό) με τα πιο κάτω στοιχεία : 

-  Α/Α τυμπάνου  

-  Επωνυμία ή Εμπορικό σήμα Κατασκευαστή / Έτος κατασκευής 

-  Διατομή και υλικό κατασκευής αγωγού και υλικό μόνωσης 

-  Χαρακτηριστική τάση Uo/U (Umax ) 

-  Ακριβές μήκος καλωδίου στο τύμπανο 

-  Καθαρό και μικτό βάρος 

-  ΔΕΔΔΗΕ/αριθμός Σύμβασης. 

 

 


