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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι να περιγραφούν οι βοηθητικές θαλάσσιες 
Γεωφυσικές εργασίες καθώς και οι εργασίες επιθεώρησης των εγκατεστημένων υποβρυχίων 
καλωδίων στους διαύλους των κάτωθι υποβρυχίων διασυνδέσεων μεταξύ των αντίστοιχων 
περιοχών προσαιγιάλωσης. 
 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1 Υποβρύχια καλώδια προς επιθεώρηση 

 
Τα υποβρύχια καλώδια που είναι εγκατεστημένα στις υπό έρευνα ζώνες έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

Α/Α Διασύνδεση 
Πλήθος 

Καλωδίων 
Είδος 

Καλωδίων 
Μήκος  
(km) 

Μέγιστο 
Βάθος (m) 

Αριθμός 
Σχεδίου 

1 Λέρος - Λειψοί 2 
3x35 mm2 

Al 
9,7 85 45172 

2 Ρόδος - Χάλκη 2 
3x35 mm2 

Cu 
14,7 286 36730/1 

3 Νίσυρος - Τήλος 2 
3x35 mm2 

Cu 
15,9 380 36759/1 

4 Νίσυρος - Γυαλί 2 
3x35 mm2 

Cu 
7,2 227 45160 

5 Σάμος - Φούρνοι 2 
3x35 mm2 

Al 
8,5 130 43747 

6 Κως - Ψέριμος 2 
3x35 mm2 

Al 
4,3 30 SK156 

7 Νάξος - Ηρακλειά 1 
3x35 mm2 

Cu 
8,8 80 36878 

 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 Όρια περιοχής έρευνας 
 
Το μήκος της περιοχής έρευνας ορίζεται από τις εκατέρωθεν περιοχές προσαιγιάλωσης κάθε μίας 
διασύνδεσης. 

 
3.2 Περιοχή έρευνας 
 

Η επιθυμητή περιοχή έρευνας για κάθε ζεύξη καθορίζεται από τη διαδρομή των εγκατεστημένων 
καλωδίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατά συνεχή τρόπο ο εντοπισμός και η παρακολούθηση και 
μαγνητοσκόπηση τους. Στις περιοχές ειδικών συνθηκών (σύνδεσμοι, βιρίνες, ναυάγια, κ.ά.) η 
περιοχή έρευνας θα πρέπει να διευρύνεται ώστε να χαρτογραφηθεί επαρκώς και λεπτομερώς η 
κατάσταση του καλωδίου. 
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3.3 Παροχή σχεδίων 
 
Στον Ανάδοχο θα παρασχεθούν τα υπάρχοντα διαθέσιμα σχέδια της Υπηρεσίας για κάθε μία 
διασύνδεση. 
 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
4.1 Επιθεώρηση περιοχών προσαιγιάλωσης 
Για τις περιοχές προσαιγιάλωσης, μέχρι το όριο προστασίας των καλωδίων ή μέχρι βάθους 20m, 
όπου το καλώδιο βρίσκεται σε περιβάλλον λειβαδιών Ποσειδωνίας και δεν είναι ορατό, ο 
εντοπισμός των υφισταμένων καλωδίων θα γίνει από δύτες και με χρήση Metal detector, για το 
τμήμα που τα καλώδια δεν είναι ορατά επί της επιφάνειας του πυθμένα ώστε να εξασφαλιστεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην χαρτογράφησή τους. 
Η θέση του δύτη κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών θα γίνεται είτε με το σύστημα 
υποβρύχιου εντοπισμού θέσης (USBL ή παρόμοιου), είτε με τοπογραφική αποτύπωση ειδικού 
σημαντήρα που θα φέρει ο δύτης μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τη μέθοδο αυτή του 
τοπογραφικού εντοπισμού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές αποκλίσεις του σημαντήρα 
από την κατακόρυφο λόγω ρευμάτων ή άλλων λόγων λαμβάνοντας πρόνοια για τις κατάλληλες 
ενέργειες πχ. περιορισμό και ρύθμιση του ελεύθερου μήκους του, κα. 

 
4.2 Αποτύπωση και υποβρύχια μαγνητοσκόπηση των υπαρχόντων καλωδίων με 
Υποβρύχιο Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα (ROV) 
 
Για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των Υ/Β καλωδίων πέραν των περιοχών προσαιγιάλωσης 
θα εφαρμοστεί η μέθοδος της αποτύπωσής τους με Υ/Β τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV). Κάθε ένα 
καλώδιο θα επιθεωρηθεί και θα μαγνητοσκοπηθεί καθ’ όλο το ορατό μήκος του. 
Η μαγνητοσκόπηση θα γίνει από το Υ/Β τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV), το οποίο θα φέρει όργανα 
Υ/Β προσδιορισμού θέσης ώστε η μαγνητοσκόπηση κάθε καλωδίου να είναι εξαρτημένη 
οριζοντιογραφικά και βυθομετρικά.  
Στα σημεία που αυτό είναι θαμμένο ή καλυμμένο από θαλάσσια βλάστηση θα χρησιμοποιείται για 
τον εντοπισμό του ειδικός εξοπλισμός εντοπισμού αφανούς καλωδίου (cable tracker), όπως 
διάταξη εντοπισμού μετάλλων, ανίχνευσης ηλεκτρικού παλμού ή άλλη, που θα πρέπει να φέρει το 
ROV.  
Εναλλακτικά, όταν το βάθος το επιτρέπει, ο εντοπισμός μπορεί να γίνει κατά τα περιγραφόμενα 
στην παράγραφο 4.1. 
 
Κρίσιμα στοιχεία της μαγνητοσκόπησης αποτελούν οι περιοχές : 

 υφιστάμενων συνδέσμων των υπαρχόντων καλωδίων 
 τραυματισμών (π.χ. σπασμένα σύρματα οπλισμών) 

 ανωμαλιών όδευσης του καλωδίου (π.χ. συστροφές,βυρίνες κλπ) 
 εμπόδια ανέλκυσης του καλωδίου (π.χ. ναυάγια, εγκαταλελειμμένα σύρματα κλπ) 
 αιωρήσεις επί βράχων 
 επικίνδυνων για το καλώδιο ιχνών ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. ίχνη από 

ανεμότρατες, άγκυρες κλπ). 
 
Όλες οι ανωτέρω περιοχές θα μαγνητοσκοπηθούν εκτενώς και με λεπτομέρεια, θα επισημαίνονται 
επί του τελικού σχεδίου και θα επισυνάπτονται αντίστοιχες φωτογραφίες στην σχετική τεχνική 
έκθεση. 
 
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονική μορφή. 
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5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
5.1 Σύστημα προσδιορισμού θέσης πλοίου και υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου 

οχήματος (ROV). 
 
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  0,5 m. 
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. Η εξάρτηση όλης της χαρτογραφικής δουλειάς θα πρέπει να γίνει από το 

κρατικό σύστημα αναφοράς (EΓΣΑ’ 87). 
Η θέση του υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (ROV) θα πρέπει να προσδιορίζεται 
συνεχώς με σύστημα υποβρύχιου εντοπισμού θέσης τύπου USBL ή παρόμοιου και τα στοιχεία 
θέσης θα πρέπει να εμφανίζονται επί της οθόνης μαζί με την εικόνα του καλωδίου και να 
καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής. 
 
        
5.2 Υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) 
 
Το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:  
 

 Να είναι εξοπλισμένο με πυξίδα, ηχοβολιστικό εξοπλισμό (βυθόμετρο) με το οποίο θα 
μετράται συνεχώς το βάθος και το ύψος πλεύσης του καθώς και κατάλληλους προβολείς. 

 Να φέρει sonar για τον εντοπισμό των καλωδίων αλλά και τυχόν εμποδίων σε περιοχές με 

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες (π.χ. μεγάλα βάθη) ή συνθήκες κακής ορατότητας. 
 Να μπορεί να φέρει εξοπλισμό (cable tracker) εντοπισμού του καλωδίου όταν αυτό είναι 

ελαφρά θαμμένο και μη ορατό και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το 
καλώδιο δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί με άλλο τρόπο. 

 Να φέρει κάμερα (κατά προτίμηση) υψηλής ευκρίνειας (high definition) και υψηλής 
ευαισθησίας για μαγνητοσκόπηση σε περιβάλλον χαμηλών φωτιστικών συνθηκών. 

 Να φέρει πομποδέκτη του υποβρύχιου εντοπισμού θέσης τύπου USBL ή παρόμοιου ώστε η 
θέση του να εντοπίζεται και να καταγράφεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της 
χαρτογράφησης του καλωδίου. 

 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθώς και οι μετρήσεις θέσης (Ε, Ν, φ, λ), διεύθυνσης, 
βάθους και ύψους πλεύσης θα πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη επιφανείας του ROV 
και να καταγράφονται διαρκώς κατά τη μαγνητοσκόπηση σε όλη τη διάρκεια της 
επιθεώρησης των καλωδίων. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών μέτρησης, θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική 
Έκθεση για την κάθε ζεύξη, που εκτός της τεχνικής ανάλυσης των ευρημάτων, θα περιλαμβάνει 
την περιγραφή των εργασιών και των αποτελεσμάτων πάνω στα σχετικά σχέδια. 

Τα σχέδια θα συνταχθούν πάνω στα υπόβαθρα των σχεδίων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ και θα 
χορηγηθούν στον ανάδοχο. Επειδή τα παραπάνω σχέδια έχουν συνταχθεί σε παλαιότερα 
χαρτογραφικά συστήματα θα πρέπει να μετατραπούν από τον ανάδοχο σε σύστημα συν/νων 
ΕΓΣΑ-87. 
Τα παραδοτέα σχέδια θα έχουν διάταξη κατά μήκος της ζεύξης (alignment sheets) και θα 
ενημερωθούν σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ROV και των δυτών ως προς τη θέση των 
καλωδίων, τα διάφορα ευρήματα της έρευνας καθώς και τα βυθομετρικά στοιχεία κατά μήκος 
κάθε καλωδίου. Θα πρέπει να έχουν 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 (δίγλωσσα). 
 
Τα παραπάνω θα δοθούν σε τρία (3) εκτυπωμένα αντίτυπα. Επίσης θα δοθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή: 

 Τεχνική έκθεση των εργασιών (σε pdf). 
 Σχετικά σχέδια (σε Autocad 2004 και pdf). 

 
 
 


