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«Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την 

αποκατάσταση των βλαβών των Υ/Β καλωδίων ΜΤ στις 
διασυνδέσεις “Μαγνησία –Τρίκερι” και “Κάσος-Κάρπαθος” 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΟΥ MΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΤΡΙΚΕΡΙ ΚΑΙ 

ΚΑΣΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΤΡΙΚΕΡΙ (ΓΡΑΜΜΗ Ρ-270) ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ-

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 

 

1.1  Προδιαγραφές των Υ/Β καλωδίων αμφοτέρων των διασυνδέσεων: 

 

 1. Καλώδιο Μ.Τ. διατομής  : 3x35 mm2 Al 

 2. Βάρος καλωδίου στον αέρα : 11,5 kg/m 

 3. Βάρος καλωδίου στο νερό  : 8,3 kg/m 

 4. Εξωτερική διάμετρος καλωδίου : 6,4 cm 

 5. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας : 1,20m 

 

1.2  Οι εργασίες του Αναδόχου που περιγράφονται στη συνέχεια, ενδεικτικά, θα αφορούν: 

 

 Εντοπισμό των βλαβών με εργασία δυτών ή και χρήση ROV. (Προεντοπισμός 

βλάβης σε απόσταση 220m από την ακτή Τρίκερι σε βάθος 20m και Κάσου-

Καρπάθου σε απόσταση περίπου 4.630 m από την Κάσο και σε βάθος περίπου 55 

m). 

 Εργασίες ανέλκυσης, πόντισης Υ/Β καλωδίων και επισκευαστικών συνδέσμων στη 

περιοχή της βλάβης. 

 Πόντιση περισσεύματος καλωδίου (ωμέγα). 

 Επιθεώρηση με ROV του υπό επισκευή καλωδίου ή γειτονικών καλωδίων σε όποια 

θέση και όποιο μήκος κριθεί απαραίτητο. 

 Επιθεώρηση των Υ/Β καλωδίων με δύτες σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η 

χρήση ROV (π.χ. περιοχές πλησίον της ακτής). 

 Διευθέτηση και προστασία του υπό επισκευή καλωδίου ή γειτονικών καλωδίων σε 

θέσεις αιωρήσεων είτε με ανέλκυση και επαναπόντιση είτε με τοποθέτηση 

προστατευτικών καλυμμάτων από δύτες.  

 Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει μαγνητοσκόπηση της περιοχής εργασίας από 

ROV. 

 



 

 

Οι συνδέσεις των Υ/Β καλωδίων και οι ηλεκτρικές δοκιμές θα εκτελεστούν από το 

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα χρησιμοποιείται ο εκμισθούμενος εξοπλισμός 

και προσωπικό του εργολάβου κατόπιν εντολών του ΔΕΔΔΗΕ, ο oποίος θα φέρει και την 

ευθύνη των εργασιών. 

 

 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ κ’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

 

1.1. Εκτόπισμα μεγαλύτερο των 500 tn. 

1.2. Ελάχιστο μήκος 30m. 

1.3. Διαθεσιμότητα ενιαίου χώρου καταστρώματος για την κατασκευή συνδέσεων επί 

του καλωδίου ελάχιστου εμβαδού 40m2. 

1.4. Μία τουλάχιστον πλευρά, διαθέσιμη για την εγκατάσταση εξοπλισμού (δύο 

γλύστρες) ανόδου και καθόδου του καλωδίου στο κατάστρωμα, την διακίνηση των 

καλωδίων, την εγκατάσταση μηχανών έλξεως και τις επισκευαστικές εργασίες των 

συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, με ελάχιστο ελεύθερο πλάτος στην πλευρά αυτή όχι μικρότερο 

των 2,5m και ευθύγραμμου μήκους όχι μικρότερου των 8m. 

1.5. Ελάχιστη αντοχή καταστρώματος 6tn/m2. 

1.6. Στεγανός αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 25m2 για την φύλαξη εργαλείων, 

υλικών και ανταλλακτικών του ΔΕΔΔΗΕ. 

1.7. Διαθεσιμότητα Συστήματος Δυναμικής Σταθεροποίησης I ή II. Ο συγκεκριμένος 

εξοπλισμός κρίνεται ως απολύτως απαραίτητος λόγω της ύπαρξης ενεργειακού και 

τηλεπικοινωνιακού καλωδίου σε θέσεις άμεσης γειτνίασης με το προς επισκευή καλώδιο. 

1.8. Ως σύστημα δυναμικής σταθεροποίησης Ι (DPI) νοείται το σύνολο του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού το οποίο εξασφαλίζει την πρόωση ή διατήρηση θέσης 

εντός των προδιαγραφομένων (§ 1.9) αποκλίσεων πραγματικής θέσης χωρίς την ύπαρξη 

δεύτερου, εφεδρικού, ιδίων δυνατοτήτων εξοπλισμού, που να μπορεί να αναλάβει την 

πλήρη υποκατάσταση του κυρίου σε περίπτωση βλάβης του.  

Ως δε σύστημα τύπου ΙΙ (DPII) νοείται το πλωτό μέσο που διαθέτει τουλάχιστον δύο, ιδίων 

δυνατοτήτων, ομάδες εξοπλισμού πρόωσης ή διατήρησης θέσης, απολύτως και αυτόματα 

εναλλάξιμες σε περίπτωση βλάβης όποιας εκ των δύο. 

Λεπτομερής περιγραφή των περιορισμών και των οφειλόμενων να εξασφαλίζονται 

δυνατοτήτων για την κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού περιλαμβάνεται στη δημοσίευση 

645[9] του Ιinternational Maritime Organization (IMO).    

1.9. Εξοπλισμός με όργανα τοπογραφικής υποστήριξης και προσδιορισμού γεωγραφικής 

θέσης ακριβείας, όπως διαφορικό δορυφορικό σύστημα θέσης (DGPS) μέγιστης απόκλισης 

3m, κατάλληλο λογισμικό πλοήγησης (software navigation) το οποίο σε συνεργασία με 

ψηφιακή πυξίδα και το DGPS θα αναπαριστά σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη, την θέση του 

πλωτού μέσου και το προς επισκευή καλώδιο.  

Το προαναφερόμενο σύστημα θα συνεργάζεται πλήρως με το σύστημα Δυναμικής 

Σταθεροποίησης, του οποίου οι δυνατότητες σταθεροποίησης και διατήρησης θέσης ή 

πλοήγησης δεν θα είναι υποδεέστερες του λογισμικού προσδιορισμού της ακριβούς 

γεωγραφικής θέσης του πλωτού. 



 

 

1.10. Διαθεσιμότητα Τηλεκατευθυνόμενου Υποβρυχίου Οχήματος παρακολούθησης 

(ROV) με δυνατότητα Υ/Β μαγνητοσκόπησης, Υ/Β γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, 

ηχοβολιστικού εξοπλισμού, βυθόμετρου, προβολέων και δυνατότητα συνεργασίας με το 

λογισμικό  πλοήγησης του πλωτού μέσου. 

1.11. Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών πόντισης σε καιρικές συνθήκες θαλασσίου κύματος 

1,5m και εντάσεως ανέμου 5 Bf. 

1.12. Γερανός ανυψωτικής ικανότητας min 25tn με έκταμα βραχίονα που θα καλύπτει 

όλη την διαδρομή διακίνησης του καλωδίου. Εάν ο βραχίονας είναι μικρότερου μήκους 

τότε στο μη προσεγγιζόμενο τμήμα της διαδρομής θα υπάρχει δεύτερος μικρός γερανός ή 

καπόνι. 

1.13. Διαθεσιμότητα ικανοποιητικού χώρου για ενδιαίτηση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ 

και του εργολάβου σε 24ωρη βάση. 

1.14. Διαθεσιμότητα καταδυτικού εξοπλισμού ως ορίζει ο Γ.Κ.Λ. – άρθρο 10 του 1995, με 

αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας.   

1.15. Εφ’ όσον για τις μετακινήσεις ή την σταθεροποίηση ή την μετακίνηση του πλωτού 

μέσου με ανέλκυση και πόντιση αγκυρών προϋποτίθεται ή μπορεί να απαιτηθεί η χρήση 

αγκυρών και ρυμουλκού, τότε θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από ρυμουλκό ισχύος ≥ 

300HP και να είναι εξοπλισμένο με τέσσερις (4) τουλάχιστον ανεξάρτητους εργάτες 

αγκυρών (βίντσια) και έξι (6) τουλάχιστον άγκυρες κατάλληλου μεγέθους (τουλάχιστον 

1.000kg) με σύρματα ελάχιστης διατομής 1’’ και μήκους 500m (πλωτά διαθεσιμότητας 

συστήματος DPI). 

Άλλως, θα βεβαιώνεται η πλήρης αυτοδυναμία κινήσεων και σταθεροποίησης θέσεως, 

σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου πλωτού μέσου (πλωτά 

διαθεσιμότητας συστήματος τουλάχιστον DPIΙ).    

 

 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ 

 

2.1. Yδραυλικά ή πεπιεσμένου αέρος εργαλεία κοπής καλωδίου, τροχοί, οξυγόνα, 

ηλεκτροσυγκολλήσεις, αεροσυμπιεστές Υ.Π. και Χ.Π. κ.λ.π. ικανοποιητικής πληρότητας και 

συγκρότησης για τις ανάγκες της εργασίας, εργαλειοδοτηρίου και μικρού χώρου 

συνεργείου επισκευών και κατασκευών, εξοπλισμένου με μικρές εργαλειομηχανές, εφόδια, 

ανταλλακτικά, πρώτη ύλη ξυλείας, σιδηρών προφίλ, λαμαρινών κ.λ.π. 

2.2. Εξοπλισμός διαχείρισης του Υ/Β καλωδίου όπως, αλεξίπτωτα, τουλάχιστον 15 τεμ. 

των 100, 200 και 400 Kg, πλωτήρες, σχοινιά, συρματόσχοινα, κάβοι, μάπες, ματσαπλιά, 

μπασδέκες, τανυστήρες συρματόσκοινου ή αλυσίδας κ.λ.π. 

2.3. Δύο ¨γλύστρες¨ καλωδίων, επαρκή αριθμό ράουλων ολίσθησης καλωδίων 

(τουλάχιστον 15 τεμ.), ερπυστριοφόρο μηχανοϋδραυλικό εργάτη ανέλκυσης – πόντισης 

καλωδίου ή άλλη ισοδύναμη διάταξη συνεχούς διαχείρισης της κίνησης του καλωδίου (να 

προσδιορίζεται στην προσφορά) και στιβαρό μεταλλικό νάρθηκα πόντισης Υ/Β συνδέσμου 

ή καλωδίου, διαστάσεων 6m x 1,5m, με ακτίνα καμπυλότητας άκρων εκφυγής κατάλληλη 

για το προς επισκευή καλώδιο με δυνατότητα τηλεχειρισμού απελευθέρωσης καλωδίου για 

λειτουργία σε βάθη όπου δεν είναι δυνατή η εκτέλεση καταδυτικών εργασιών από δύτες. 

2.4. Γεννήτριες ηλ. ρεύματος 400V – 220V (η μία ισχύος τουλάχιστον 80 KVA). 

2.5. Εγκατάσταση παροχών επί του καταστρώματος πιέσεως υδραυλικού ελαίου για την 

κίνηση υδραυλικών κινητήρων, εργαλείων και εξοπλισμού, όπως υδραυλικοί εργάτες 

κ.ο.κ. 



 

 

2.6. Ικανοποιητικό νυχτερινό φωτισμό για εργασία σε 24ωρη βάση. 

2.7. Υποστήριξη επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και ασυρμάτου, όσον αφορά τα πλωτά 

μέσα. 

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

    Η επάνδρωση του κύριου πλωτού μέσου οφείλει να είναι κατ’ ελάχιστον η ακόλουθη: 

 

3.1. Ένας (1) επικεφαλής και το αναγκαίο προσωπικό χειρισμού του συστήματος 

δυναμικής σταθεροποίησης. 

3.2. Δύο (2) τουλάχιστον δύτες, συν ένας (1) επικεφαλής δύτης, ικανοί και με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για εργασία στο βάθος εγκατάστασης του καλωδίου. 

3.3. Ένας (1) αδειούχος χειριστής γερανού. 

3.4. Τρεις (3) ναύτες για βοηθητικές εργασίες διαχείρισης επί του καταστρώματος του 

Υ/Β καλωδίου προς υποστήριξη του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και για τον χειρισμό των 

εργατών των αγκυρών και λοιπές ναυτικές εργασίες. 

3.5. Το συνοδό Ρ/Κ (βλέπε παραγρ.1.15), παρευρισκόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών, θα είναι επανδρωμένο σύμφωνα με την ναυτική νομοθεσία. 

  

 

 

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

    Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, καθ’ όλο το 24ωρο, τα εξής βοηθητικά σκάφη: 

 

4.1. Μικρό σκάφος για μεταφορά προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

4.2. Μικρό ρυμουλκό ή παρεμφερές σκάφος για τοποθέτηση αγκυρών και άλλων 

εργασιών υποστήριξης με δυνατότητα εργασιών, εφόσον χρειαστεί, καθ’ όλο το 24ωρο, 

χωρίς πρόσθετη αμοιβή (δυνατόν αυτό να εκτελεί και τα χρέη σκάφους μεταφοράς του 

προσωπικού), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 1.15.  

4.3. Μία τουλάχιστον φουσκωτή λέμβος, ως βοηθητικό σκάφος επιφανείας για τις 

καταδυτικές εργασίες ή άλλες υποστηρικτικές εργασίες (τοποθέτηση αλεξιπτώτων, 

απελευθέρωση νάρθηκα, επιφυλακή-διάσωση δυτών κ.ο.κ.). 

 

 

 


