
 
 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-17 

 

 

Σύμβαση: 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

 

 

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ: 

ΠΑΡΟΥ –ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΠΟΡΟΥ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Γ’ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι να περιγραφούν οι βοηθητικές 

Γεωλογικές – Γεωφυσικές εργασίες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον 
δίαυλο «ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και «Τροιζηνίας – Πόρου» μεταξύ 

προκαθορισμένων περιοχών προσαιγιάλωσης. 
 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ 
 ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

 
2.1 Το υποβρύχιο καλώδιο που θα ποντισθεί στην υπό μελέτη ζώνη έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 
 Ονομαστική τάση   20 kV 

 Διατομή και υλικό αγωγού  3x95 mm2 Cu μονώσεως XLPE 
 Βάρος καλωδίου στον αέρα  23,40 kg/m 
 Βάρος καλωδίου στο νερό  16,40 kg/m 

 Εξωτερική διάμετρος καλωδίου 95mm 
 

2.2 Η ζώνη που πρόκειται να εξετασθεί, το αντίστοιχο μέγιστο βάθος θάλασσας 
και ο αριθμός των υποβρυχίων καλωδίων που θα ποντισθούν, έχει 
ενδεικτικά ως εξής: 

 

Διασύνδεση 

Αριθμός Ζώνη μελέτης  Μέγιστο 

καλωδίων Μήκος 
(km) 

Πλάτος (m) βάθος (m) 

ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1 2,0 100 3,0 

 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
3.1 Περιοχές Προσαιγιάλωσης 

 

 Πάρος:  2 χλμ Νοτιοδυτικά του λιμένα Πούντας 
 Αντίπαρος: 0,5 χλμ Νοτιοδυτικά του λιμένα Αντιπάρου 

 
3.2 Για την σύνταξη της μελέτης θα καταγραφούν οι υπάρχουσες παράκτιες 

εγκαταστάσεις στις περιοχές προσαιγιάλωσης, που είτε θα δημιουργήσουν 

εμπόδια στην κατασκευή του έργου, όπως δίκτυα ή αγωγοί Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας, αγκυροβόλια σκαφών, παράκτιες ιδιοκτησίες, τουριστικές 

εγκαταστάσεις κ.λ.π., είτε θα προσδίδουν πλεονεκτήματα στις περιοχές 
προσαιγιάλωσης, όπως η βατή οδική πρόσβαση σ’ αυτές, τυχόν υπάρχων 
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νομοθετικός καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας κ.λ.π. Επισημαίνεται 
η παρουσία αγωγού ύδρευσης βορείως της προτεινόμενης, από την 

προμελέτη, διαδρομής. 
 

 
4. Περιγραφή εργασιών μελέτης 

 

4.1. Γεωμορφολογική αποτύπωση του πυθμένα 
 
4.1.1. Βυθομετρική αποτύπωση 

 
Η διεξαγωγή της βυθομετρικής αποτύπωσης της ζώνης έρευνας των 100m θα γίνει 

με χρήση κατάλληλων Υδρογραφικών Ηχοβολιστών, Πολλαπλών Δεσμών (Multi 
Beam Echosounder System - MBES) ή απλής Δεσμής (Single Beam Echosounder 
System - SBES) (βυθόμετρο), ακρίβειας της τάξης 0,1% του μετρούμενου βάθους, 

ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή μικροαναγλύφου του πυθμένα μεγαλύτερου 
των 50cm. 

Οι γραμμές πλεύσης του πλοίου για την βυθομετρική αποτύπωση με MBES θα είναι 
παράλληλες προς τον επιμήκη άξονα της ζώνης ζεύξης, σε κατάλληλη μεταξύ τους 
απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται 100% σάρωση του πυθμένα.  

Στην περίπτωση χρήσης ηχοβολιστή Μονής Δέσμης (SBES) η απόσταση μεταξύ 
των κύριων βολιστικών γραμμών (κατά μήκος της ζώνης ζεύξης) δεν θα είναι 

μεγαλύτερη από 5m, ώστε σε συνδυασμό με τις καταγραφές του SSS να 
εξασφαλίζεται η 100% κάλυψη του πυθμένα και η αποφυγή του μη εντοπισμού 

ουσιαστικών μορφολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των ιχνών σάρωσης της 
δέσμης του SBES των γειτονικών βολιστικών γραμμών. Όπου από την 
συνδυαστική έρευνα εντοπίζονται μορφολογικές ανωμαλίες ή σχηματισμοί τότε θα 

γίνεται πύκνωση των βολιστικών διαδρομών σε μορφή καννάβου (πλέγματος), 
ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή απεικόνιση της μορφολογίας του πυθμένα. Σε 

περίπτωση περιοχών ανώμαλου πυθμένα ή με απότομες μεταβολές – πτώσεις, 
χαράδρες, ύφαλοι (π.χ. όπου κατά μήκος ή κατά πλάτος εντοπίζονται κλίσεις 
μεγαλύτερες από 20-25%), θα γίνει πύκνωση με διπλάσια πυκνότητα από την 

προαναφερθείσα κατά μήκος της ζώνης ή εγκάρσια προς αυτή (μέτρηση καννάβου, 
σε όσο εύρος της επιφάνειας που απαιτείται). 

Στο τέλος των θαλάσσιων εργασιών της έρευνας και μετά την επιλογή της 
διαδρομής του καλωδίου θα εκτελεσθεί επί πλέον και βυθομετρικό προφίλ κατά 
μήκος της επιλεγμένης διαδρομής του καλωδίου. 

Στην περίπτωση χρήσης ηχοβολιστή μονής δέσμης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ειδικός αισθητήρας μέτρησης της ταλάντωσης του σκάφους βυθομετρήσεων 

(Heave Compensator) και να γίνει η διόρθωση των βαθών που θα μετρηθούν από 
την κατακόρυφη κίνηση του σκάφους. 
Για την αναγωγή των βαθών που θα μετρηθούν στην Μέση Στάθμη Θάλασσας, που 

ορίζεται σαν Στάθμη Αναφοράς του έργου, θα πρέπει να εγκατασταθεί στην 
περιοχή των εργασιών παλιρροιογράφος καταγραφής της στάθμης της θάλασσας 

καθ’ όλη τη διάρκεια των βυθομετρήσεων ο οποίος θα συνδεθεί γεωδαιτικά με την 
Μέση Στάθμη Θάλασσας του υψομετρικού δικτύου της ΓΥΣ. 
 



 
 

 
4 

 

 
4.1.2. Έρευνα με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) 

 
Η μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα, για την εν λόγω διασύνδεση, συνολικού 

πλάτους ζώνης 100m, θα εκτελεστεί με ισομετρικό ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης 
(Side Scan Sonar) και με κατάλληλη χρήση δέσμης σάρωσης και σε όσες πλεύσεις 

απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση γεωμορφών και αντικειμένων 
επιβλαβών για το υποβρύχιο καλώδιο και η πλήρης σάρωση της ζώνης ζεύξης. 
Στις περιοχές όπου, για την ερμηνεία της μορφολογίας του πυθμένα ή των 

ανθρωπογενούς προέλευσης μορφών, απαιτείται λεπτομερέστερη διερεύνηση, θα 
εκτελούνται τοπικά επί πλέον διαδρομές. 

Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, θα γίνει σύνθεση γεωαναφερμένου μωσαϊκού από 
ηχογραφίες του πυθμένα (καταγραφές του SSS). 
Σε περίπτωση που η βυθομετρική αποτύπωση γίνει με MBES τότε, λόγω του μικρού 

βάθους, είναι αποδεκτό και το Side Scan Imagery του MBES, εάν είναι διαθέσιμο 
στο σύστημα. 

 
 
4.2. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα 

 
Η υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα θα γίνει κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής 

του υποβρυχίου καλωδίου. 
Η υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα θα περιλαμβάνει περιγραφή του πυθμένα, 
διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του με χρήση ράβδου διείσδυσης μήκους 

τουλάχιστον 2m ανά πυκνά διαστήματα των 5 έως 10m, φωτογράφηση και 
βιντεοσκόπηση όλης της διαδρομής, η οποία θα υλοποιηθεί από βυθιζόμενο 

βαθμονομημένο ράμμα σε όλο το μήκος της διαδρομής του υποβρυχίου καλωδίου. 
Το βαθμονομημένο ράμμα θα εμφανίζεται στην βιντεοσκόπηση της διαδρομής ώστε 
να χρησιμοποιείται για την γεωαναφορά της βιντεοεικόνας του πυθμένα κατά 

μήκος της διαδρομής καλωδίου. 
Κατά τη φάση αυτή θα γίνει και φυσικός εντοπισμός του υπάρχοντος αγωγού 

ύδρευσης ώστε να ληφθεί υπ’ όψη στο σχεδιασμό της όδευσης του καλωδίου αλλά 
και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του κατά τη φάση της εγκατάστασής 
του. 

 
 

4.3. Έρευνα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων 
 
Η έρευνα αυτή γίνεται για λόγους ασφαλείας έναντι ενδεχόμενης ύπαρξης υπό ή 

επί του πυθμένα, υπολειμμάτων εκρηκτικών μηχανισμών (ναρκών) του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και αποσκοπεί στον ενδεχόμενο εντοπισμό 

σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, επιβλαβών για τα υποβρύχια καλώδια ή 
επικίνδυνων για την εκτέλεση θαλάσσιων εργασιών (π.χ. εκσκαφές χαντακιών). 

Καθ’ όλο το μήκος του καλωδίου, σε ζώνη εύρους 10m με άξονα την όδευση 
εγκατάστασης του καλωδίου, θα γίνει έρευνα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων 
που βρίσκονται επιφανειακά ή είναι θαμμένα, με χρήση υποβρύχιου ανιχνευτή 

μετάλλων (metal detector). Σε κάθε μεταλλικό στόχο που θ’ ανιχνεύεται, θα 
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γίνεται ακριβής εντοπισμός της θέσης του και το αποτέλεσμα θ’ αποτυπώνεται σε 
σχετικά σχέδια. 

Η έρευνα με υποβρύχιου ανιχνευτή μετάλλων θα γίνει σε τρεις (3) τουλάχιστον 
διαδρομές, μία κατά μήκος της επιλεγμένης στο ύπαιθρο γραμμής εγκατάστασης 

του καλωδίου και σε δύο γραμμές 3m εκατέρωθεν αυτής, ώστε να ανιχνευθεί 
πλήρως η ζώνη των 10m πλάτους. 

 
 
4.4. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων 

 
Τοπογραφική αποτύπωση των ακτών προσαιγιάλωσης σε μήκος ακτής περίπου 

200m και βάθος 50m από την ακτογραμμή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 
έκδοση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών χρήσης Αιγιαλού και 
Παραλίας. 

Σε κάθε προσαιγιάλωση θα ιδρυθούν τρία (3) σταθερά σημεία εκατέρωθεν της 
προτεινόμενης όδευσης του υποβρυχίου καλωδίου στην ξηρά, τα οποία να απέχουν 

10 έως 30m αυτής, σε τριγωνική διάταξη κατά το δυνατόν. Επίσης να 
υπολογιστούν οι συντεταγμένες των παραπάνω σημείων και να εξασφαλιστούν 
τοπογραφικά. 

 
 

4.5. Σύστημα προσδιορισμού θέσης πλοίου και γραμμών πλεύσεων 
 
Ο προσδιορισμός της θέσης του πλοίου εργασίας και των γραμμών πλεύσεων θα 

γίνει με Διαφορικό Δορυφορικό Σύστημα (DGPS = Differential Global Positioning 

System) με ακρίβεια της τάξης  0,5m. 

Για την πλοήγηση του σκάφους στις προγραμματισμένες γραμμές πλεύσης θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής πλοήγησης 
πραγματικού χρόνου. Κατά την διάρκεια της εργασίας θα υπάρχει συνεχής 

εντοπισμός και καταγραφή της θέσης του πλοίου και άμεση συσχέτιση ακριβείας 
της θέσης για την γεωαναφορά των βυθομετρικών και λοιπών μετρήσεων που 

καταγράφονται. Εξάρτηση όλης της χαρτογραφικής δουλειάς από το κρατικό 
σύστημα αναφοράς (EΓΣΑ’ 87). 
 

 
4.6. Τεχνική Έκθεση - Διαγράμματα 

 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών μέτρησης, θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
τεχνική έκθεση για τον εν λόγω δίαυλο που, εκτός της τεχνικής ανάλυσης των 

ευρημάτων και προτάσεων, θα περιλαμβάνει: 
 

α) Γεωμορφολογικό διάγραμμα του διαύλου, στο οποίο θα παρουσιάζονται η 
σύσταση του πυθμένα, το μικροανάγλυφο, οι βραχώδεις ή άλλου είδους 
σχηματισμοί καθώς και αντικείμενα ανθρωπογενούς προέλευσης που κρίνεται ότι 

επηρεάζουν την εγκατάσταση των καλωδίων. 
Επίσης θα επισυναφθούν οι ηχογραφίες ή και γεωαναφερμένα μωσαϊκά των 

ηχογραφιών του πυθμένα που προέκυψαν από την έρευνα με τον ηχοβολιστή 
πλευρικής σάρωσης (side scan sonar), που θα τεκμηριώνουν την διερεύνηση του 
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πυθμένα και επί των οποίων θα σημειώνονται οι σχηματισμοί και τα αντικείμενα 
που εντοπίστηκαν.  

 
β) Χαρτογράφηση μεταλλικών αντικειμένων πυθμένα. 

 
γ) Βυθομετρικό διάγραμμα (οριζοντιογραφία) στο οποίο θα φαίνεται η 

προτεινόμενη όδευση του υποβρυχίου καλωδίου για τη διασύνδεση «ΠΑΡΟΣ - 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ». 
 

δ) Τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών προσαιγιάλωσης κλίμακας 1:500. 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση τους 

στη διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας και συνεχόμενου 
Θαλάσσιου Χώρου για την όδευση του υποβρυχίου καλωδίου, όπως αυτή θα 
προταθεί από την μελέτη. 

Θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούν και οι σχετικοί φάκελοι με όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ προς την 

αρμόδια για την παραπάνω αδειοδότηση Υπηρεσία.  
 
ε) Διάγραμμα με τη βυθοτομή κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του 

υποβρυχίου καλωδίου. 
 

Τα σχέδια θα περιέχουν κάνναβο οριζοντιογραφικών συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ’ 87 
(Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή – Κεντρικός Μεσημβρινός 240) και γεωγραφικών 
(Γεωγρ. Πλάτος, Γεωγρ. Μήκος) στο WGS-84. Επιπλέον θα συνταχθούν στην 

ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
 

Το σχέδιο της ανωτέρω παρ. γ (οριζοντιογραφία) θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
προκειμένου να εγκριθεί η προτεινόμενη όδευση του υποβρυχίου καλωδίου ή να 
τροποποιηθεί εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η έγκριση του ανωτέρω σχεδίου ή 

η γνωστοποίηση στον Ανάδοχο τυχόν αλλαγών στην προτεινόμενη όδευση θα γίνει 
εντός επτά εργασίμων ημερών. Με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο ο Ανάδοχος θα 

ολοκληρώσει τις εργασίες της Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτές περιγράφονται στις 
ανωτέρω παρ. α, β, γ, δ και ε, οι οποίες θα δοθούν σε πέντε (5) εκτυπωμένα 
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρακάτω: 

 
-  Τεχνική έκθεση των εργασιών – Σε format (.DOC) και (.PDF). 

-  Σχετικά σχέδια - Σε format (.DWG/Autocad 2004 και PDF). 
 
Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν αυτών των εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει 

χάρτες, σχέδια, τεχνική έκθεση και ότι άλλο προκύψει από τη μελέτη, θα αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 
 

 



 
 

 
7 

 

 
 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ 
 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΠΟΡΟΥ 

 
5.1 Τα υποβρύχια καλώδια που θα ποντισθούν στην υπό μελέτη ζώνη έχουν τα 

εξής χαρακτηριστικά: 
 

 Ονομαστική τάση   20 kV 

 Διατομή και υλικό αγωγού  3x95 mm2 Cu μονώσεως XLPE 
 Βάρος καλωδίου στον αέρα  23,40 kg/m 

 Βάρος καλωδίου στο νερό  16,40 kg/m 
 Εξωτερική διάμετρος καλωδίου 95mm 

 

5.2 Η ζώνη που πρόκειται να εξετασθεί, το αντίστοιχο μέγιστο βάθος θάλασσας 
και ο αριθμός των υποβρυχίων καλωδίων που θα ποντισθούν, έχει 

ενδεικτικά ως εξής: 
 
 

Διασύνδεση 

Αριθμός Ζώνη μελέτης  Μέγιστο 

καλωδίων Μήκος 
(km) 

Πλάτος (m) βάθος (m) 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΠΟΡΟΣ 2 1,6 500 40,0 

 
 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

6.1 Περιοχές Προσαιγιάλωσης 
 

 Πελοπόννησος: Περιοχή «Παλαιό Ιχθυοτροφείο» στην ανατολική πλευρά 
της Τροιζηνίας. 

 Πόρος: Θέση «Κόκκινη Σπίθα» στη δυτική πλευρά του Πόρου 
(ο παρακείμενος προς βορρά κόλπος του ακρωτηρίου Νέδα). 

 

6.2 Για την σύνταξη της μελέτης θα καταγραφούν οι υπάρχουσες παράκτιες 

εγκαταστάσεις στις περιοχές προσαιγιάλωσης, που είτε θα δημιουργήσουν 
εμπόδια στην κατασκευή του έργου, όπως δίκτυα ή αγωγοί Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας, αγκυροβόλια σκαφών, παράκτιες ιδιοκτησίες, τουριστικές 

εγκαταστάσεις κ.λ.π., είτε θα προσδίδουν πλεονεκτήματα στις περιοχές 
προσαιγιάλωσης, όπως η βατή οδική πρόσβαση σ’ αυτές, τυχόν υπάρχων 

νομοθετικός καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας κ.λ.π.  
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7. Περιγραφή εργασιών μελέτης 
 

7.1. Γεωμορφολογική αποτύπωση του πυθμένα 

 
7.1.1. Βυθομετρική αποτύπωση 

 
Η διεξαγωγή της βυθομετρικής αποτύπωσης της ζώνης έρευνας των 500m θα γίνει 
με χρήση κατάλληλων Υδρογραφικών Ηχοβολιστών, Πολλαπλών Δεσμών (Multi 

Beam Echosounder System - MBES) ή απλής Δεσμής (Single Beam Echosounder 
System - SBES) (βυθόμετρο), ακρίβειας της τάξης 0,1% του μετρούμενου βάθους, 

ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή μικροαναγλύφου του πυθμένα μεγαλύτερου 
των 50cm. 
Οι γραμμές πλεύσης του πλοίου για την βυθομετρική αποτύπωση με MBES θα είναι 

παράλληλες προς τον επιμήκη άξονα της ζώνης ζεύξης, σε κατάλληλη μεταξύ τους 
απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται 100% σάρωση του πυθμένα. 

Στην περίπτωση χρήσης ηχοβολιστή Μονής Δέσμης (SBES) η απόσταση μεταξύ 
των κύριων βολιστικών γραμμών (κατά μήκος της ζώνης ζεύξης) δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από 10m, ώστε σε συνδυασμό με τις καταγραφές του SSS να 

εξασφαλίζεται η 100% κάλυψη του πυθμένα και η αποφυγή του μη εντοπισμού 
ουσιαστικών μορφολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των ιχνών σάρωσης της 

δέσμης του SBES των γειτονικών βολιστικών γραμμών. Όπου από την 
συνδυαστική έρευνα εντοπίζονται μορφολογικές ανωμαλίες ή σχηματισμοί τότε θα 

γίνεται πύκνωση των βολιστικών διαδρομών σε μορφή καννάβου (πλέγματος), 
ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή απεικόνιση της μορφολογίας του πυθμένα. Σε 
περίπτωση περιοχών ανώμαλου πυθμένα ή με απότομες μεταβολές – πτώσεις, 

χαράδρες, ύφαλοι (π.χ. όπου κατά μήκος ή κατά πλάτος εντοπίζονται κλίσεις 
μεγαλύτερες από 20-25%), θα γίνει πύκνωση με διπλάσια πυκνότητα από την 

προαναφερθείσα κατά μήκος της ζώνης ή εγκάρσια προς αυτή (μέτρηση καννάβου, 
σε όσο εύρος της επιφάνειας που απαιτείται). 
Ειδικά για τις περιοχές προσαιγιάλωσης και μέχρι το όριο της προστασίας των Υ/Β 

καλωδίων δια της ταφής υπό τον βυθό και σε ζώνη 100m με άξονα τις διαδρομές 
των καλωδίων θα γίνει πύκνωση ώστε η απόσταση μεταξύ των βολιστικών 

γραμμών να μην είναι μεγαλύτερη των 5m. 
Στο τέλος των θαλάσσιων εργασιών της έρευνας και μετά την επιλογή της 
διαδρομής των καλωδίων θα εκτελεσθεί επί πλέον και βυθομετρικό προφίλ κατά 

μήκος της επιλεγμένης διαδρομής των καλωδίων. 
Στην περίπτωση χρήσης ηχοβολιστή μονής δέσμης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ειδικός αισθητήρας μέτρησης της ταλάντωσης του σκάφους βυθομετρήσεων 
(Heave Compensator) και να γίνει η διόρθωση των βαθών που θα μετρηθούν από 
την κατακόρυφη κίνηση του σκάφους. 

Για την αναγωγή των βαθών που θα μετρηθούν στην Μέση Στάθμη Θάλασσας, που 
ορίζεται σαν Στάθμη Αναφοράς του έργου, θα πρέπει να εγκατασταθεί στην 

περιοχή των εργασιών παλιρροιογράφος καταγραφής της στάθμης της θάλασσας 
καθ’ όλη τη διάρκεια των βυθομετρήσεων ο οποίος θα συνδεθεί γεωδαιτικά με την 
Μέση Στάθμη Θάλασσας του υψομετρικού δικτύου της ΓΥΣ. 
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7.1.2. Έρευνα με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar) 
 

Η μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα, για την εν λόγω διασύνδεση, συνολικού 
πλάτους ζώνης 500m, θα εκτελεστεί με ισομετρικό ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης 

(Side Scan Sonar) και με κατάλληλη χρήση δέσμης σάρωσης και σε όσες πλεύσεις 
απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση γεωμορφών και αντικειμένων 
επιβλαβών για το υποβρύχιο καλώδιο και η πλήρης σάρωση της ζώνης ζεύξης. 

Στις περιοχές όπου, για την ερμηνεία της μορφολογίας του πυθμένα ή των 
ανθρωπογενούς προέλευσης μορφών, απαιτείται λεπτομερέστερη διερεύνηση, θα 

εκτελούνται τοπικά επί πλέον διαδρομές. 
Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, θα γίνει σύνθεση γεωαναφερμένου μωσαϊκού από 
ηχογραφίες του πυθμένα (καταγραφές του SSS). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του συρόμενου ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, η 
θέση της ηχοβολιστικής τορπίλης θα πρέπει να υπολογίζεται με τη χρήση 

κατάλληλου υποβρύχιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (Underwater 
Positioning System) τύπου USBL ή παρόμοιου. 
 

 
7.2. Υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα 

 
Η υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα θα γίνει κατά μήκος της διαδρομής των 
υποβρυχίων καλωδίων, στο παράκτιο τμήμα το οποίο θα προστατευθεί με ταφή. Η 

έρευνα θα γίνει σε κάθε προσαιγιάλωση από την ακτή έως την ισοβαθή καμπύλη 
των 20 μέτρων. 

Η υποβρύχια επιθεώρηση πυθμένα θα περιλαμβάνει περιγραφή του πυθμένα, 
διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του με χρήση ράβδου διείσδυσης μήκους 
τουλάχιστον 2m ανά πυκνά διαστήματα των 5 έως 10m, φωτογράφηση και 

βιντεοσκόπηση όλης της διαδρομής, η οποία θα υλοποιηθεί από βυθιζόμενο 
βαθμονομημένο ράμμα σε όλο το μήκος της διαδρομής των υποβρυχίων καλωδίων. 

Το βαθμονομημένο ράμμα θα εμφανίζεται στην βιντεοσκόπηση της διαδρομής ώστε 
να χρησιμοποιείται για την γεωαναφορά της βιντεοεικόνας του πυθμένα κατά 
μήκος των διαδρομών καλωδίων. 

 
 

7.3. Έρευνα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων 
 
Η έρευνα αυτή γίνεται για λόγους ασφαλείας έναντι ενδεχόμενης ύπαρξης υπό ή 

επί του πυθμένα, υπολειμμάτων εκρηκτικών μηχανισμών (ναρκών) του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και αποσκοπεί στον ενδεχόμενο εντοπισμό 

σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, επιβλαβών για τα υποβρύχια καλώδια ή 
επικίνδυνων για την εκτέλεση θαλάσσιων εργασιών (π.χ. εκσκαφές χαντακιών). 

Καθ’ όλο το μήκος του καλωδίου, σε ζώνη εύρους 10m με άξονα την όδευση 
εγκατάστασης του καλωδίου, θα γίνει έρευνα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων 
που βρίσκονται επιφανειακά ή είναι θαμμένα, με χρήση υποβρύχιου ανιχνευτή 

μετάλλων (metal detector). Στο υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής θα γίνει έρευνα με 
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χρήση Υ/Β μαγνητόμετρου σε ζώνη πλάτους 50m, με άξονα την όδευση των 
καλωδίων. 

Σε κάθε μεταλλικό στόχο που θ’ ανιχνεύεται, θα γίνεται ακριβής εντοπισμός της 
θέσης του και το αποτέλεσμα θ’ αποτυπώνεται σε σχετικά σχέδια. 

Η έρευνα με υποβρύχιου ανιχνευτή μετάλλων θα γίνει σε τρεις (3) τουλάχιστον 
διαδρομές, μία κατά μήκος των επιλεγμένων στο ύπαιθρο γραμμών εγκατάστασης 

των καλωδίων και σε δύο γραμμές 3m εκατέρωθεν αυτών, ώστε να ανιχνευθεί 
πλήρως η ζώνη των 10m πλάτους. 
 

 
7.4. Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών προσαιγιαλώσεων 

 
Τοπογραφική αποτύπωση των ακτών προσαιγιάλωσης σε μήκος ακτής περίπου 
200m και βάθος 50m από την ακτογραμμή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 

έκδοση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών χρήσης Αιγιαλού και 
Παραλίας. 

Σε κάθε προσαιγιάλωση θα ιδρυθούν τρία (3) σταθερά σημεία εκατέρωθεν της 
προτεινόμενης όδευσης του υποβρυχίου καλωδίου στην ξηρά, τα οποία να απέχουν 
10 έως 30m αυτής, σε τριγωνική διάταξη κατά το δυνατόν. Επίσης να 

υπολογιστούν οι συντεταγμένες των παραπάνω σημείων και να εξασφαλιστούν 
τοπογραφικά. 

 
 
7.5. Σύστημα προσδιορισμού θέσης πλοίου και γραμμών πλεύσεων 

 
Ο προσδιορισμός της θέσης του πλοίου εργασίας και των γραμμών πλεύσεων θα 

γίνει με Διαφορικό Δορυφορικό Σύστημα (DGPS = Differential Global Positioning 

System) με ακρίβεια της τάξης  0,5m. 
Για την πλοήγηση του σκάφους στις προγραμματισμένες γραμμές πλεύσης θα 

χρησιμοποιηθεί σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής πλοήγησης 
πραγματικού χρόνου. Κατά την διάρκεια της εργασίας θα υπάρχει συνεχής 

εντοπισμός και καταγραφή της θέσης του πλοίου και άμεση συσχέτιση ακριβείας 
της θέσης για την γεωαναφορά των βυθομετρικών και λοιπών μετρήσεων που 
καταγράφονται. Εξάρτηση όλης της χαρτογραφικής δουλειάς από το κρατικό 

σύστημα αναφοράς (EΓΣΑ’ 87). 
 

 
7.6. Τεχνική Εκθεση - Διαγράμματα 
 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών μέτρησης, θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
τεχνική έκθεση για τον εν λόγω δίαυλο που, εκτός της τεχνικής ανάλυσης των 

ευρημάτων και προτάσεων, θα περιλαμβάνει: 
 
α) Γεωμορφολογικό διάγραμμα του διαύλου, στο οποίο θα παρουσιάζονται η 

σύσταση του πυθμένα, το μικροανάγλυφο, οι βραχώδεις ή άλλου είδους 
σχηματισμοί καθώς και αντικείμενα ανθρωπογενούς προέλευσης που κρίνεται ότι 

επηρεάζουν την εγκατάσταση των καλωδίων. 
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Επίσης θα επισυναφθούν οι ηχογραφίες ή και γεωαναφερμένα μωσαϊκά των 
ηχογραφιών του πυθμένα που προέκυψαν από την έρευνα με τον ηχοβολιστή 

πλευρικής σάρωσης (side scan sonar), που θα τεκμηριώνουν την διερεύνηση του 
πυθμένα και επί των οποίων θα σημειώνονται οι σχηματισμοί και τα αντικείμενα 

που εντοπίστηκαν.  
 

β) Χαρτογράφηση μεταλλικών αντικειμένων πυθμένα. 
 
γ) Βυθομετρικό διάγραμμα (οριζοντιογραφία) στο οποίο θα φαίνονται οι  

προτεινόμενες οδεύσεις των υποβρυχίων καλωδίων για τη διασύνδεση 
«ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΠΟΡΟΣ». 

 
δ) Τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών προσαιγιάλωσης κλίμακας 1:500. 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση τους 

στη διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας και συνεχόμενου 
Θαλάσσιου Χώρου για την όδευση του υποβρυχίου καλωδίου, όπως αυτή θα 

προταθεί από την μελέτη. 
Θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούν και οι σχετικοί φάκελοι με όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ προς την 

αρμόδια για την παραπάνω αδειοδότηση Υπηρεσία. 
 

ε) Διάγραμμα με τις βυθοτομές κατά μήκος των προτεινόμενων οδεύσεων των 
υποβρυχίων καλωδίων. 
 

Τα σχέδια θα περιέχουν κάνναβο οριζοντιογραφικών συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ’ 87 
(Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή – Κεντρικός Μεσημβρινός 240) και γεωγραφικών 

(Γεωγρ. Πλάτος, Γεωγρ. Μήκος) στο WGS-84. Επιπλέον θα συνταχθούν στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
 

Το σχέδιο της ανωτέρω παρ. γ (οριζοντιογραφία) θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ 
προκειμένου να εγκριθούν οι προτεινόμενες οδεύσεις των υποβρυχίων καλωδίων ή 

να τροποποιηθούν εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η έγκριση του ανωτέρω 
σχεδίου ή η γνωστοποίηση στον Ανάδοχο τυχόν αλλαγών στις προτεινόμενες 
οδεύσεις  θα γίνει εντός επτά εργασίμων ημερών. Με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο 

ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις εργασίες της Τεχνικής Έκθεσης όπως αυτές 
περιγράφονται στις ανωτέρω παρ. α, β, γ, δ και ε, οι οποίες  θα δοθούν σε πέντε 

(5) εκτυπωμένα αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρακάτω: 
 
-  Τεχνική έκθεση των εργασιών – Σε format (.DOC) και (.PDF). 

-  Σχετικά σχέδια - Σε format (.DWG/Autocad 2004 και PDF). 
 

 
Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν αυτών των εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει 

χάρτες, σχέδια, τεχνική έκθεση και ότι άλλο προκύψει από τη μελέτη, θα αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 
 


