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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ  
 
Η πλωτή γέφυρα Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» συνδέει το νησί της Λευκάδας µε την απέναντι Στερεά, στη 
θέση Κάστρο, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σκαρίφηµα.  
Αποτελείται από το κυρίως σκάφος που έχει στα δύο άκρα του καταπέλτες.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι :  
Ολικό µήκος : 71,008 µέτρα  
Ολικό πλάτος : 11,390 µέτρα  
Πλάτος οδοστρώµατος : 9,000 µέτρα  
Βύθισµα : 1,000 µέτρα  
Ολικό ύψος (κοίλον) : 3,510 µέτρα  
Μήκος κυρίως σκάφους : 50,028 µέτρα  
Μήκος κάθε καταπέλτη : 10,490 µέτρα  
Βάρος : 390 τόνοι  
Η γέφυρα είναι αρθρωτή ως προς την προβλήτα. ∆ύναται να περιστρέφεται µε την βοήθεια ενός 
ηλεκτροκίνητου προωστηρίου συστήµατος (bow thruster) τύπου L ισχύος 230 KW και να πλαγιοδετεί για 
την απελευθέρωση του διαύλου.  
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Αντικείµενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας. 
Η επισκευή και συντήρηση της πλωτής Γέφυρας που θα γίνει µε το παρόν έργο, περιλαµβάνει  δύο 
φάσεις : 
Η πρώτη φάση χρονικά θα πραγµατοποιηθεί µετά την λήξη του ισχύοντος Π.Γ.Ε. της πλωτής γέφυρας 
και θα αφορά στην αποσύνδεση της γέφυρας, στη ρυµούλκηση και µεταφορά της σε ναυπηγείο της 
επιλογής του αναδόχου και στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών συντήρησης προκειµένου 
να εκδοθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και στην επανατοποθέτησή της στη θέση 
λειτουργία της. Το τµήµα αυτό του έργου θα ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµέρα 
αποσύνδεσης της πλωτής γέφυρας και πλεύσης της προς το ναυπηγείο µέχρι την ηµέρα επιστροφής 
της στο δίαυλο Λευκάδας και επανασύνδεσης της στη θέση της σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  
Η δεύτερη φάση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντήρησης καθώς και ελέγχων και 
επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας που θα απαιτηθούν µέχρι λήξεως της σύµβασης.  
Επειδή πρόκειται περί συντήρησης και επισκευών τµηµάτων της πλωτής γέφυρας, πολλές από τις 
προδιαγραφόµενες εργασίες µπορεί να διαφοροποιηθούν ως προς το είδος και τις ποσότητες, κάποιες 
δε από αυτές ενδέχεται να µη χρειαστεί να εκτελεσθούν. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης για έναν αριθµό από 
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τις εργασίες αυτές και η ποσότητα τους θα προσδιοριστεί κατόπιν των απαιτούµενων επιθεωρήσεων και 
ελέγχων κατά την ανέλκυση της πλωτής γέφυρας στο ναυπηγείο, καθώς και κατά την µετέπειτα 
λειτουργία της γέφυρας ως συνάρτηση των βλαβών.  
 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Αναλυτικά οι επιµέρους εργασίες περιλαµβάνουν:  
 
 
1. Αποσύνδεση πλωτής Γέφυρας - Ρυµούλκηση της από δίαυλο Λευκάδας σε ναυπηγείο.  
 
Αποσύνδεση καλωδίου παροχής ρεύµατος στην Πλωτή Γέφυρα, τοποθέτηση του καλωδίου σε θέση 
που να µην υπάρχει κίνδυνος κακώσεών του, µόνωση των ακροδεκτών µε κατάλληλη ταινία.  
Προετοιµασία γέφυρας: Έκδοση πιστοποιητικού ρυµούλκησης, κατασκευή και τοποθέτηση κατάλληλης 
οδικής σήµανσης για την αποφυγή ατυχηµάτων στην θέση της Γέφυρας. Αποµάκρυνση κάθε κινητού 
αντικειµένου η κατάλληλη πρόσδεσή του ώστε να µην µετακινηθεί κατά την ρυµούλκηση. Κλείσιµο και 
ασφάλιση όλων των στοµίων κυτών, µηχανοστασίων και λοιπών ανοιγµάτων ώστε να αποφευχθεί η 
είσοδος ύδατος κατά την ρυµούλκηση. Σήµανση ισάλου πλεύσης ώστε να διακρίνεται από µακριά.  
Ασφάλιση των καταπελτών στην άνω θέση (stoppers) µε την χρήση των ιµάντων ασφαλίσεως και 
πρόσθετων µέσων προσδέσεως (συρµατόσχοινα).  
Αποσύνδεση από τον πάσσαλο περιστροφής και ρυµούλκησή της µέχρι το ναυπηγείο.  
Θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ρυµουλκά για την αποσύνδεση της γέφυρας και διέλευση του διαύλου, 
για την ρυµούλκηση της στην ανοιχτή θάλασσα και για την προσέγγιση της στο ναυπηγείο µέχρι την 
ανέλκυση της στη ναυπηγική κλίνη.  
 
2. Ανέλκυση - Χρήση ναυπηγικής κλίνης - Καθέλκυση πλωτής γέφυρας.  
Ανέλκυση πλωτής γέφυρας στη ναυπηγική κλίνη του ναυπηγείου ή δεξαµενισµός της.  
Παραµονή της πλωτής γέφυρας στη ναυπηγική κλίνη ή την δεξαµενή καθ' όλο το διάστηµα εκτέλεσης 
των εργασιών νέων κατασκευών, επισκευών ή συντήρησης.  
Παροχή µέσων και υπηρεσιών ναυπηγείου.  
Καθέλκυση πλωτής γέφυρας από τη ναυπηγική κλίνη ή την δεξαµενή στη θάλασσα.  
Περιλαµβάνονται : Η κατασκευή κατάλληλων βάθρων ώστε κατά την ανέλκυση / δεξαµενισµό και κατά 
την καθέλκυση / αποδεξαµενισµό να µη καταστραφεί η προξενηθεί ζηµία στους δακτυλίους ροής των 
συστηµάτων πρόωσης.  
Τα έξοδα χρησιµοποίησης ρυµουλκών, γερανών, µέσων, δυτών, ναυτών, πυροσβεστών, νυκτοφύλακα, 
παροχής θαλασσίου ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος.  
 
3. Ρυµούλκηση πλωτής Γέφυρας από ναυπηγείο στο δίαυλο Λευκάδας - Επανασύνδεση της και 
θέση της σε λειτουργία.  
Προετοιµασία πλωτής γέφυρας για ρυµούλκηση. Έκδοση πιστοποιητικού ρυµούλκησης.  
Ρυµούλκησή της από το ναυπηγείο στο δίαυλο Λευκάδας.  
Τοποθέτηση της στην θέση εγκατάστασης και περιστροφής της.  
Επανασύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύµατος, στεγανοποίηση του στυπιοθλίπτη µε την χρήση 
σιλικόνης.  
Θέση πλωτής γέφυρας σε λειτουργία  
Θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ρυµουλκά για την αποµάκρυνση της γέφυρας από το ναυπηγείο, για 
την ρυµούλκηση της στην ανοιχτή θάλασσα, για την διέλευση της από το δίαυλο Λευκάδας, για την 
προσέγγιση της στη θέση επανασύνδεσής της µέχρι και την ολοκλήρωση της επανασύνδεσής της.  
 
4. Καθαρισµός επιφανειών σιδηροκατασκευής.  
Καθαρισµός (π.χ. απόξεση) των υφάλων µε µηχανικά µέσα για την αποµάκρυνση προσκολληθέντων 
φυκιών, οστράκων και µικροοργανισµών, υδροβολή µε γλυκό νερό υψηλής πιέσεως (Υ.Π. ), πλύσιµο µε 
γλυκό νερό χαµηλής πιέσεως.  
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Άνοιγµα ταπών αποστραγγίσεως. Περισυλλογή και αποµάκρυνση µε βαρέλια των νερών και 
καταλοίπων µηχανοστασίου, αντλιοστασίου και κυτών. Πρέπει να ληφθεί κάθε προστατευτικό µέτρο για 
την αποφυγή ρυπάνσεως λόγω πιθανών ελαιωδών καταλοίπων µε ευθύνη του αναδόχου.  
Καθαρισµός µε χρήση χηµικών µέσων µηχανοστασίου και αντλιοστασίου καθώς και των πανιόλων 
αντλιοστασίου και µηχανοστασίου.  
Καθαρισµός και αποµάκρυνση στερεών καταλοίπων καθώς και καταλοίπων (λάσπη) των δεξαµενών 
έρµατος (στερεοποίηση λάσπης µε πριονίδι και αποµάκρυνση ή άλλη µέθοδος επιλογής του αναδόχου).  
Εάν απαιτηθεί, βάσει του ελέγχου των δεξαµενών, υδροβολή Υ.Π. και καθαρισµός µε µηχανικό µέσα 
των δεξαµενών έρµατος (κυτών), αποµάκρυνση των καταλοίπων και πλύσιµο µε υδροβολή Χ.Π. γλυκού 
νερού.  
Αποξήλωση των πανιόλων των πεζοδροµίων, υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα και 
πλύσιµο µε υδροβολή Χ.Π. γλυκού νερού.  
Στο κάτω µέρος των καταπελτών και του θαλάµου ελέγχου, στις πλευρικές επιφάνειες της γέφυρας 
πάνω από την ίσαλο, στους διαδρόµους επιθεώρησης, στα καταστρώµατα και στις λοιπές επιφάνειες 
σιδηροκατασκευής των εξάλων υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα και πλύσιµο µε 
υδροβολή Χ.Π. γλυκού νερού. Εξωτερικά του θαλάµου ελέγχου και στον µεταλλικό εξοπλισµό του 
καταστρώµατος υδροβολή Υ .Π., καθαρισµός µε µηχανικά µέσα και πλύσιµο µε υδροβολή Χ.Π. γλυκού 
νερού.  
Στη περίπτωση που απαιτηθεί κατά τις διαδικασίες ενδιάµεσων επιθεωρήσεων στη θέση εγκατάστασης 
και λειτουργίας της γέφυρας µηχανικός (ξέση) καθαρισµός υφάλων µε δύτη και χρήση σκαλωσιών και 
πλωτού µέσου για τον καθαρισµό των εξάλων.  
 
5. Συντήρηση επιφανειών σιδηροκατασκευής.  
Χρωµατισµός των καθαρισθέντων επιφανειών σιδηροκατασκευής της γέφυρας, µε δύο στρώσεις 
αντισκωριακού και δύο στρώσεις τελικού χρώµατος.  
Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ναυτικού τύπου. Ειδικότερα για τα υφαλοχρώµατα που 
θα χρησιµοποιηθούν, αυτά απαιτείται να διαθέτουν, επί πλέον, και πιστοποιητικό αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.  
 
6. Τοποθέτηση επιστρωτικού υλικού πλαστικοποίησης στο κατάστρωµα.  
Καθαρισµός µε αµµοβολή ή µηχανικά µέσα (τροχός, αερόσφυρο κλπ) της επιφάνειας του 
καταστρώµατος από υπολείµµατα ασφάλτου, σκουριές και άλλες στερεές ακαθαρσίες.  
Επίστρωση τσιµεντοειδούς υλικού τύπου underlay ενισχυµένου µε ίνες πολυαιθυλενίου και 
γαλακτώµατος latex. Το πάχος του υλικού θα είναι µεγαλύτερο των αντιολισθητικών λαµών που 
υπάρχουν στο κατάστρωµα, ώστε να καλυφθούν πλήρως (τουλάχιστον διπλάσιο πάχος). Εντός του 
τσιµεντοειδούς υλικού σε ολόκληρη την έκταση του καταστρώµατος θα τοποθετηθεί χαλύβδινο πλέγµα 
το οποίο θα συγκολληθεί επί των λαµών.  
Η απόλυτη πρόσφυση του τσιµεντοειδούς υλικού στο κατάστρωµα αποτελεί βασική και απαραίτητη 
προϋπόθεση.  
Επίστρωση primer δύο συστατικών για την πρόσφυση του υλικού πλαστικοποίησης επί του 
τσιµεντοειδούς υποστρώµατος.  
Επίστρωση υλικού πλαστικοποίησης από αυτοεπιπεδούµενο υλικό δύο συστατικών πολυουρεθανικής 
βάσης, ηµίσκληρης, µε ελαστικότητα, µε υψηλές µηχανικές και χηµικές αντοχές, µε υψηλή αντοχή στις 
κρούσεις και στην τριβή (χωρίς να ραγίζει ή να σπάει), µε αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες (που 
αναπτύσσονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος αλλά και από την τριβή κατά την ταχεία διέλευση 
οχηµάτων), σε κατάλληλο πάχος που θα συστήσει ο κατασκευαστής του υλικού.  
Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την συγκεκριµένη περίπτωση της 
πλωτής γέφυρας. Στην επιλογή του θα ληφθούν υπ' όψη οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας της και κυρίως 
οι ισχυρές καταπονήσεις του δαπέδου που θα επιστρωθεί από τη συχνή διέλευση βαρέων οχηµάτων 
από κάθετες και διατµητικές δυνάµεις.  
Τα χαρακτηριστικά του επιστρωτικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µε 
αιτιολογηµένη έκθεση και δείγµατα και θα πρέπει να τύχουν εγκρίσεως, προτού εφαρµοστεί το υλικό.  
Στις εργασίες επίστρωσης θα ληφθούν υπ' όψη οι οδηγίες και υποδείξεις του κατασκευαστή του υλικού. 
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7. Επισκευή / αντικατάσταση τµηµάτων σιδηροκατασκευής.  
Στη περίπτωση ζηµιάς τµήµατος ή στοιχείου της σιδηροκατασκευής, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, 
που είναι δυνατόν να προέλθει από έκτακτο γεγονός ή θα οφείλεται στη λειτουργία και χρήση της 
γέφυρας, θα πραγµατοποιηθεί επισκευή του στο ναυπηγείο ή επί τόπου στη θέση λειτουργίας της 
γέφυρας. Η επισκευή θα γίνει µε εγκεκριµένα κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τη ναυπηγική τέχνη, τους 
κανονισµούς και τις υποδείξεις ή  
την παρακολούθηση του Νηογνώµονα.  
Περιλαµβάνονται σκαλωσιές, ανυψωτικά µέσα, συστήµατα καθαρισµού και αερισµού εσωτερικών 
χώρων, τα απαιτούµενα µέσα ή υλικά και στη περίπτωση που απαιτηθεί πλωτό µέσο ή δύτης µε 
κατάλληλο εξοπλισµό.  
Όπου απαιτηθεί θα κοπούν και θα αποµακρυνθούν (σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία) φθαρµένα 
από διάβρωση ελάσµατα και µορφοσίδηρα της σιδηροκατασκευής, καθώς και σωλήνες εξαεριστικά ή 
τµήµατα φθαρµένων κιγκλιδωµάτων.  
Τα ανωτέρω αποµακρυνθέντα τµήµατα θα αντικατασταθούν από αντίστοιχα από ναυπηγικό χάλυβα, µε 
πιστοποιητικό Νηογνώµονα, καταλλήλου σχήµατος, µεγέθους ή διατοµής. Τα νέα τµήµατα 
σιδηροκατασκευής θα είναι πλήρη µε τα υλικά και µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης, ανάρτησης. 
Περιλαµβάνονται το βάψιµο µε shop primer, η εργασία κατασκευής τοποθέτησης και στερέωσης και τα 
απαιτούµενα µέσα εξοπλισµού.  
Στη περίπτωση αυτή υπάγεται και η επισκευή των καταπελτών οι οποίοι παρουσιάζουν αυξηµένες 
φθορές στο κατάστρωµα µε πολλές διατρήσεις του ελάσµατος καθώς και στρεβλώσεις σε ολόκληρη την 
κατασκευή. Οι καταπέλτες θα αποξηλωθούν από τη θέση τους θα µεταφερθούν στο ελασµατουργείο του 
ναυπηγείου όπου θα πραγµατοποιηθεί η αντικατάσταση των φθαρµένων τµηµάτων τους και η 
ευθυγράµµισή τους. Θα εξεταστεί το ενδεχόµενο νέας κατασκευής στη περίπτωση που δεν είναι δυνατή 
η πλήρης αποκατάσταση βλαβών (µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στους βραχίονες στήριξης και περιστροφής τους. Κατά την εφαρµογή τους στη θέση λειτουργίας επί της 
πλωτής γέφυρας θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σηµεία σύνδεσής τους όπου η εφαρµογή θα είναι 
απόλυτη για την αποφυγή καταπονήσεων στις αρθρώσεις και στους πείρους και ιδίως για την αποφυγή 
πρόσθετων αντιστάσεων στο υδραυλικό σύστηµα κίνησης και ανύψωσης τους. Θα γίνει έλεγχος της 
ευθυγράµµισης των καταπελτών και των συνδέσεων µε µετρήσεις επί της κατασκευής καθώς και µε 
έλεγχο της πίεσης του λαδιού του υδραυλικού συστήµατος κατά την ανύψωσή τους.  
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της ναυπηγικής τέχνης και επιστήµης, τους 
κανονισµούς ή τις υποδείξεις του Νηογνώµονα και του Κ.Ε.Ε.Π.  
 
8. Εξάρµοση - επανάρµοση ανθρωποθυρίδων.  
Κατά τις εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης και στην περίπτωση εκτέλεσης επισκευών σε κλειστούς 
χώρους θα απαιτηθεί να εξαρµοστούν οι ανθρωποθυρίδες. Μετά το τέλος των ελέγχων ή εργασιών σε 
κάθε χώρο θα επαναρµοστούν οι ανθρωποθυρίδες αφού προηγούµενα αντικατασταθούν τα 
στεγανοποιητικά υλικά και συντηρηθούν ή αντικατασταθούν τα µέσα αρµόσεως (κοχλίες κ.λπ.).  
 
9. Συντήρηση Καθοδικής προστασίας.  
Θα πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση ψευδαργύρων (ανοδίων), πλήρης µε τα υλικά και την εργασία 
στερέωσης και αντικατάστασης. Τοποθέτηση ψευδαργύρων των 18 Kg το τεµάχιο εγκεκριµένου τύπου. 
Εάν η οπτική επιθεώρηση δείξει ότι σε ορισµένα σηµεία π καθοδική προστασία δεν είναι αρκετή, θα γίνει 
µε υπόδειξη του αναδόχου συµπλήρωσή της.  
 
10. Συντήρηση Καθοδικής προστασίας πασάλων περιστροφής.  
Αντικατάσταση ψευδαργύρων (ανοδίων), πασάλων περιστροφής και πρόσδεσης µε την χρήση δύτη και 
υποβρύχιας συσκευής συγκόλλησης, πλήρης, µε την εργασία του δύτη και τα υλικά τα οποία θα 
απαιτηθούν .ψευδάργυροι 3 των 15 Kg ανά πάσσαλο, υλικά απαραίτητα για την υποβρύχια εργασία, 
υλικά αποξήλωσης και αντίστοιχη εργασία, υλικά συγκόλλησης και επανατοποθέτησης).  
 
11. Συντήρηση ξύλινων τριβέων.  
Αντικατάσταση των φθαρµένων ξύλινων τριβέων των βραχιόνων πρόσδεσης και περιστροφής της 
πλωτής γέφυρας, διαστάσεων ιδίων µε τους προϋπάρχοντες, από σκληρό ξύλο (µασίφ από δρυ ή 
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άλλο). Ασφάλιση των ξύλινων τριβέων µε κοχλίες µε διπλό περικόχλιο. Τύπος κοχλία Μ 16X230 mm.  
 
12. Συντήρηση πασάλων περιστροφής.  
Ξέση των παλαιών χρωµάτων µε µηχανικά µέσα (σφυροκοπανισµός, τριβείο) και χρωµατισµός τους µε 
δυο στρώσεις αντισκωριακό και δυο στρώσεις τελικό χρώµα ναυτικού τύπου.  
Συµπεριλαµβάνεται η χρήση πλωτού µέσου για την διευκόλυνση της εργασίας.  
 
13. Σήµανση τύπου "ΖΕΒΡΑ" και άλλες σηµάνσεις.  
Χρωµατισµός µε ανακλαστικό χρώµα σε λωρίδες κίτρινες - µαύρες στο µέσον της πλωτής γέφυρας σε 
κάθε πλευρά της.  
Χρωµατισµός κρασπέδων πεζοδρόµων µε κίτρινο ανακλαστικό χρώµα.  
Αναγραφή του ονόµατος της πλωτής γέφυρας ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΑ" & "SANTA MAURA") στις ίδιες θέσεις 
όπου ήδη υφίσταται στις πλευρές της πλωτής γέφυρας.  
Οι παραπάνω σηµάνσεις και αναγραφές θα πραγµατοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση του 
χρωµατισµού της πλωτής γέφυρας. 
  
 
14. Συντήρηση Σωσίβιων.  
Αντικατάσταση κυκλικών σωσιβίων µε νέα, εάν απαιτηθεί, στα οποία θα αναγράφεται η ονοµασία της 
πλωτής γέφυρας (Π/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ) εγκεκριµένου τύπου µε πιστοποιητικά.  
 
15. Συντήρηση Πυροσβεστήρων.  
Έλεγχος-επιθεώρηση και αναγόµωση ή αντικατάσταση πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια των ετησίων 
επιθεωρήσεων.  
 
16. Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων.  
Εάν απαιτηθεί, προµήθεια νέων ελαστικών προσκρουστήρων και αντικατάσταση των υπαρχόντων. 
  
17. Συντήρηση Ιµάντων / συρµατόσχοινων ασφάλισης καταπελτών.  
Κατασκευή νέων ιµάντων ή συρµατόσχοινων καταλλήλου διατοµής και αντοχής για την ασφάλιση των 
καταπελτών στην όρθια θέση (κυρίως κατά τη διάρκεια των ρυµουλκήσεων της πλωτής γέφυρας). 
  
18. Έλεγχος σκάφους και συστηµάτων γεφύρας.  
Περιλαµβάνονται οι πόσης φύσεως έλεγχοι και απαιτούµενες επιθεωρήσεις της γέφυρας, όπως:  
Επιθεώρηση σκάφους µε εκτέλεση παχυµετρήσεων στα ελάσµατα της σιδηροκατασκευής.  
Επιθεώρηση και έλεγχος των συστηµάτων και των µηχανισµών λειτουργίας της πλωτής γέφυρας στις 
περιπτώσεις βλαβών προς διαπίστωσή τους (περιλαµβανοµένου του ελέγχου ορθής λειτουργίας µετά 
την αποκατάσταση)  
Επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας, σύσφιξη συνδέσεων , αποκατάσταση των συστηµάτων ασφαλείας 
και ελέγχου της πλωτής γέφυρας.  
Επιθεώρηση κλειστών χώρων προς διαπίστωση ζηµιάς ή βλάβης. Περιλαµβάνονται άνοιγµα και 
εξαερισµός των χώρων για ασφαλή είσοδο.  
Επιθεώρηση υφάλων µε δύτη προς διαπίστωση της κατάστασης τους. Περιλαµβάνονται η 
βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση.  
 
 
19. Επιθεώρηση από Νηογνώµονα και ανανέωση Πιστοποιητικών Κλάσεως  
Περιλαµβάνονται οι επιθεωρήσεις του Νηογνώµονα και η ανανέωση των Πιστοποιητικών Κλάσης της 
πλωτής γέφυρας. Τέτοιες επιθεωρήσεις είναι:  
Ειδική επιθεώρηση.  
Ενδιάµεση επιθεώρηση,  
Ετήσια επιθεώρηση (Ετήσια Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας της πλωτής γέφυρας και της κατάστασης της 
σε όλους τους τοµείς (Ναυπηγικό, Μηχανολογικό, Ναυτιλιακό κλπ)  
Έκτακτη επιθεώρηση στη περίπτωση που απαιτηθεί.  
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20.   Επιθεώρηση και Έκδοση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης από Κ.Ε.Ε.Π. / Υ.Ε.Ν. 
 Ετήσια Επιθεώρηση της αξιοπλοΐας της πλωτής γέφυρας και της κατάστασης της σε όλους τους 
τοµείς (Ναυπηγικό, Μηχανολογικό, Ναυτιλιακό κλπ) από τους αντίστοιχους επιθεωρητές του Κλάδου 
Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.), προς έκδοση του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης 
(Π.Γ.Ε.). 
 Περιλαµβάνονται τα έξοδα των απαιτούµενων παραβόλων και των οδοιπορικών των 
Επιθεωρητών. 
 Επίσης περιλαµβάνονται τα έξοδα δοκιµών, ανοίγµατος κλειστών χώρων κλπ. εργασιών καθώς 
και των πιστοποιητικών υλικών ή εξοπλισµού, που θα απαιτηθούν από τους Επιθεωρητές κατά τις 
διαδικασίες ελέγχου.  
Έκτακτη επιθεώρηση στη περίπτωση που απαιτηθεί.  
 
21. Εγκατάσταση πορθµείου στο δίαυλο Λευκάδας.  
 
Κατά το χρονικό διάστηµα αποσύνδεσης της πλωτής γέφυρας, ρυµούλκησης της και παραµονής της 
στο ναυπηγείο προς εκτέλεση των προγραµµατισµένων εργασιών µέχρι την επαναφορά και την 
επανασύνδεση της στη θέση λειτουργίας της θα εγκατασταθεί στο δίαυλο πορθµείο (ferry boat) που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες διέλευσης των οχηµάτων από την Στερεά στη Λευκάδα και αντίστροφα, καθώς 
και διέλευσης των σκαφών από το δίαυλο Λευκάδας. Η αρχή λειτουργίας του πορθµείου θα είναι ίδια µε 
την αντίστοιχη της πλωτής γέφυρας που θα υποκαταστήσει κατά την απουσία της. Θα λειτουργεί 
δηλαδή ως γέφυρα για την κίνηση των οχηµάτων (µε ταυτόχρονη κλειστή τη θαλάσσια δίοδο) και θα 
µετακινείται ανοίγοντας τον δίαυλο κατά την διάρκεια διέλευσης των σκαφών (µε ταυτόχρονη κλειστή τη 
χερσαία δίοδο).  
Συνηµµένως δίδεται το διάγραµµα του διαύλου όπου θα τοποθετηθεί και θα λειτουργεί, ως ανωτέρω, το 
πορθµείο. Το πλάτος του διαύλου στη θέση που θα τοποθετηθεί το πορθµείο είναι 65,5 µέτρα. Το ύψος 
των κρηπιδωµάτων από τη στάθµη της θάλασσας είναι 95 cm (±5 cm λόγω της παλίρροιας, ανάλογα µε 
τις καιρικές συνθήκες).  
Από τη θέση και τις ανάγκες λειτουργίας του πορθµείου, ως ανωτέρω, προκύπτουν τα απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά του ως ακολούθως :  
α) Το πορθµείο θα είναι ferry boat ανοικτού τύπου αµφίπλωρο (δύο πλώρες) µε δύο καταπέλτες (ένα σε 
κάθε πλώρη του ) και θα δύναται να εκτελεί περιστροφή επί τόπου.  
β) Θα δύναται να τοποθετηθεί στη θέση λειτουργίας του ως γέφυρας καθέτως στον άξονα του διαύλου 
µε τους δύο καταπέλτες εκτεταµένους επί των δύο κρηπιδωµάτων Λευκάδας και Στερεάς αντίστοιχα και 
ταυτόχρονα, γεφυρώνοντας τις δύο πλευρές του διαύλου. Στη θέση αυτή τα οχήµατα θα διέρχονται από 
τη µια πλευρά στην απέναντι διασχίζοντας κατά µήκος το κατάστρωµα κινούµενα, του πορθµείου 
παραµένοντος ακινητοποιηµένου. Η διέλευση των οχηµάτων θα γίνεται ταυτοχρόνως και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, προς τούτο θα υπάρξει νοητή διαχωριστική λωρίδα µε κώνους επί του καταστρώµατος 
κατά µήκος της κεντρικού άξονα συµµετρίας.  
Το ελάχιστο πλάτος του καταστρώµατος και των καταπελτών θα είναι µεγαλύτερο των 7,00 µέτρων για 
να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης ευχερούς διέλευσης δύο οχηµάτων αντίθετων κατευθύνσεων 
(πλάτος εκάστης λωρίδας κίνησης 3,50 µ) και για το ασφαλές πάτηµα των καταπελτών στα 
κρηπιδώµατα , αυτό (πάτηµα) να είναι 1,5 ~2,0 µ.  
γ) Θα δύναται να εκτελεί επί τόπου στροφή 90ο πλαγιοδετώντας στη πλευρά του διαύλου ώστε να 
διέρχονται τα σκάφη που διασχίζουν το δίαυλο.  
Κατά συνέπεια το µήκος καταστρώµατος (από µεντεσέ σε µεντεσέ καταπελτών) θα πρέπει να είναι 
µικρότερο των 65,5 µ, ώστε να υπάρχει από κάθε πλώρη η απαραίτητη ανοχή για την δυνατότητα 
περιστροφής για πλαγιοδέτηση.  
δ) Η επιφάνεια του καταστρώµατος του πορθµείου πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο ύψος ώστε οι δύο 
καταπέλτες στην ανοικτή θέση να είναι στο ίδιο επίπεδο µε τα κρηπιδώµατα ή να σχηµατίζουν γωνία 
ανόδου από το κρηπίδωµα προς το κατάστρωµα. ∆ηλαδή η οριζόντια επιφάνεια του καταστρώµατος να 
βρίσκεται πάνω ή στο ίδιο επίπεδο από την αντίστοιχη των κρηπιδωµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
είναι δυσχερής έως αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων, καθ’ όσον κατά την είσοδο τους επί του 
καταστρώµατος η προκαλούµενη από το βάρος τους βύθιση του πορθµείου θα έχει ως αποτέλεσµα την 
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ανύψωση του καταπέλτη στην άλλη άκρη επαφής του µε το κρηπίδωµα µε συνέπειες αφ’ ενός την 
αδυναµία διέλευσης του οχήµατος και αφ’ ετέρου τον κίνδυνο πρόκλησης ζηµιών είτε στο όχηµα είτε στο 
πορθµείο.  
Για το λόγο αυτό το ύψος εξάλων (κατακόρυφη απόσταση καταστρώµατος από την επιφάνεια της 
θάλασσας), να είναι περίπου 100 εκατοστά, ώστε οι καταπέλτες να σχηµατίζουν γωνία ανόδου από τα 
κρηπιδώµατα προς το κατάστρωµα.  
Όλες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν θα γίνονται µε την απαραίτητη γνώση της Υπηρεσίας, 
µε τη σύµφωνη γνώµη της και κατόπιν σχετικής εντολής της.  
Στην συνέχεια δίδεται η αναλυτική περιγραφή του συνόλου των εργασιών συντήρησης και επισκευών 
της πλωτής γέφυρας καθώς και των απαιτούµενων ελέγχων και επιθεωρήσεων που θα λάβουν χώρα 
κατά την διάρκεια των δύο φάσεων του έργου.  
 
 
22. Συντήρηση συστήµατος πρόωσης / περιστροφής έλικας.  
Εξάρµοση των πλεγµάτων ασφαλείας, καθαρισµός και αποµάκρυνση στουπιών, σχοινιών κ.λπ., 
αποµάκρυνση φυτικών και ζωικών οργανισµών, ξέση χρωµάτων στο τούνελ της έλικας, αντικατάσταση 
ψευδαργύρων καθοδικής προστασίας, εξάρµοση και έλεγχος έλικας για σπηλαίωση και του άξονα, 
αποµάκρυνση σκουριών µε µηχανικά µέσα.  
Αντικατάσταση της προπέλας. Χρωµατισµός τούνελ µε υφαλοχρώµατα. Επανατοποθέτηση των 
προστατευτικών πλεγµάτων.  
 
23. Συντήρηση / επισκευή αντλιών έρµατος.  
Αποξήλωση, µεταφορά σε µηχανουργείο, λύσιµο, έλεγχος, συντήρηση, επισκευή εάν απαιτηθεί και 
επανατοποθέτηση αντλιών έρµατος και αντλιών κενού, πλήρης µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά 
στεγανοποιήσεως. 
  
24. Συντήρηση / επισκευή αντλίας αποστραγγίσεως κυτών.  
Αποξήλωση, µεταφορά σε µηχανουργείο, λύσιµο, έλεγχος, συντήρηση εάν απαιτηθεί και 
επανατοποθέτηση αντλίας αποστραγγίσεως κυτών (σεντινών).  
 
25. Συντήρηση / επισκευή χειροκίνητων & ηλεκτρ. επιστοµίων & φίλτρων αναρροφήσεων.  
Αποξήλωση, µεταφορά σε µηχανουργείο, λύσιµο, έλεγχος, συντήρηση, επισκευή εάν απαιτηθεί και 
επανατοποθέτηση όλων των χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων επιστοµίων και των φίλτρων 
αναρροφήσεως θαλάσσης.  
Προϋπόθεση η στεγανοποίηση του σκάφους της πλωτής γέφυρας κατά την εκτέλεση της εργασίας.  
 
26. Συντήρηση / επισκευή υδραυλ. φιαλών καταπελτών στο ναυπηγείο.  
Εργασία εξάρµοσης της φιάλης επί τόπου, µε χρήση πλωτού µέσου και σκαλωσιάς.  
Μεταφορά της στο µηχανουργείο για επισκευή.  
Επανατοποθέτηση στη θέση λειτουργίας επί τόπου, µε χρήση πλωτού µέσου και σκαλωσιάς 
 
27. Συντήρηση / επισκευή υδραυλ. φιαλών καταπελτών στη θέση λειτουργίας της γέφυρας.  
Εργασία εξάρµοσης της φιάλης επί τόπου, µε χρήση πλωτού µέσου και σκαλωσιάς.  
Μεταφορά της στο µηχανουργείο για επισκευή.  
Επανατοποθέτηση στη θέση λειτουργίας επί τόπου, µε χρήση πλωτού µέσου και σκαλωσιάς 
 
28. Τοποθέτηση σφαιροτριβέων (ρουλεµάν) υδραυλικών φιαλών στο ναυπηγείο.  
Εργασία εξαγωγής φθαρµένου σφαιροτριβέα (ρουλεµάν) στο ναυπηγείο µε χρήση σκαλωσιάς.  
Προµήθεια και τοποθέτηση νέου σφαιροτριβέα. 
 
.  
 
29. Τοποθέτηση σφαιροτριβέων (ρουλεµάν) υδρ. φιαλών στη θέση λειτουργίας της γέφυρας..  
Αφαίρεση φθαρµένου σφαιροτριβέα (ρουλεµάν) επί τόπου στη θέση λειτουργίας της γέφυρας µε χρήση 
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πλωτού µέσου και σκαλωσιάς. Προµήθεια και τοποθέτηση νέου σφαιροτριβέα.  
 
30. Τοποθέτηση κουζινέτων υδραυλικών φιαλών ή καταπελτών στο ναυπηγείο.  
Αφαίρεση φθαρµένου κουζινέτου στο ναυπηγείο, µε χρήση σκαλωσιάς. Κατασκευή και τοποθέτηση νέου 
κουζινέτου.  
 
31. Τοποθέτηση κουζινέτων υδρ. φιαλών ή καταπελτών στη θέση λειτουργίας της γέφυρας.  
Αφαίρεση φθαρµένου κουζινέτου επί τόπου στη θέση λειτουργίας της γέφυρας, µε χρήση πλωτού µέσου 
και σκαλωσιάς. Κατασκευή και τοποθέτηση νέου κουζινέτου. 
  
32. Τοποθέτηση πείρων υδραυλικών φιαλών ή καταπελτών στο ναυπηγείο.  
Αφαίρεση φθαρµένου πείρου στο ναυπηγείο, µε χρήση σκαλωσιάς. Κατασκευή και τοποθέτηση νέου 
πείρου από χάλυβα υψηλής αντοχής CK60 ή CK65 ή ισοδύναµο. Τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων 
δακτυλιδίων και τόρνευση υποδοχών όπου απαιτηθεί.  
 
33. Τοποθέτηση πείρων υδραυλ. φιαλών ή καταπελτών στη θέση λειτουργίας της γέφυρας.  
Αφαίρεση φθαρµένου πείρου στη θέση λειτουργίας της γέφυρας, µε χρήση πλωτού µέσου και 
σκαλωσιάς. Κατασκευή και τοποθέτηση νέου πείρου από χάλυβα υψηλής αντοχής CK60 ή CK65 ή 
ισοδύναµο. Τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων δακτυλιδίων και τόρνευση υποδοχών όπου απαιτηθεί.  
 
34. Τοποθέτηση πείρων των πτερυγίων (νυχιών) καταπελτών και προστατευτικών καλυµµάτων 
των µεντεσέδων (flaps) καταπελτών.  
Αντικατάσταση των πείρων των πτερυγίων (νυχιών) των καταπελτών. Έλεγχος και επιθεώρηση 
φωλεών πείρων. Τοποθέτηση ανοξείδωτων δαχτυλιδιών και τοπικές τορνεύσεις φωλεών πείρων όπου 
απαιτηθεί. Αντικατάσταση των πείρων των προστατευτικών χαλύβδινων καλυµµάτων των µεντεσέδων 
καταπελτών. Επισκευή των µεντεσέδων όπου απαιτηθεί.  
 
35. Συντήρηση Ρελέ συστήµατος πρόωσης.  
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση ρελέ (αστέρος-τριγώνου) του συστήµατος πρόωσης µε ίδιου ή 
ισοδυνάµου τύπου, όπου απαιτηθεί.  
 
36. Ευθυγράµµιση / επισκευή εδράσεως καταπελτών.  
Κατόπιν εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να απαιτηθεί να γίνει ευθυγράµµιση και 
επισκόπηση των εδράσεων των καταπελτών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έντονη και εκτεταµένη 
φθορά.  
 
37. Επισκευή κεντρικής µονάδος υδραυλικού συστήµατος.  
Εξάρµοση των αντλιών πιέσεως και της αντλίας κυκλοφορίας ελαίου, επιθεώρηση, συντήρηση ή 
επισκευή και επανατοποθέτησή τους.Επισκευή των σωµάτων (blocs ή τάκων) της µονάδας.Έλεγχος 
όλων των ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων και αντικατάσταση όσων απαιτηθεί.Έλεγχος όλων των 
επιστοµίων, ανεπίστροφων επιστοµίων και των άλλων στοιχείων του υδραυλικού κυκλώµατος, 
συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή τους. Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων καθώς και του 
υπόλοιπου υδραυλικού κυκλώµατος. Αντικατάσταση του ελαίου του υδραυλικού συστήµατος, πλήρωση 
της δεξαµενής µε νέο καθώς και πλήρωση του υδραυλικού κυκλώµατος. 
 
38. Τοποθέτηση ανοξειδ. φίλτρων λαδιού υδραυλικού συστήµατος.  
Προµήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων φίλτρων επιστροφών υδραυλικής µονάδας λαδιού και 
δοκιµαστική λειτουργία της µονάδας.  
 
39. Τοποθέτηση ελαστικών σωλήνων υδραυλικού συστήµατος.  
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων ελαίου του υδραυλικού συστήµατος λόγω 
παλαιότητας.  
 
40. Τοποθέτηση βαλβίδας υδραυλικού συστήµατος.  
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Τοποθέτηση νέας ή εξαγωγή και αντικατάσταση βαλβίδας υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης 
καταπελτών σε περίπτωση βλάβης. Εργασία επί τόπου.  
 
 
41. Έλεγχος και επισκευή Κυρίου Πίνακα ∆ιανοµής.  
Έλεγχος, καθαρισµός και συντήρηση του κυρίου πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος της γεφύρας. 
Αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων. Επισκευή πεδίων. ∆οκιµή λειτουργίας όλων των 
µηχανηµάτων που τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του κυρίου ηλεκτρικού πίνακα.  
 
42. Έλεγχος και επισκευή Ηλεκτρικών Πινάκων.  
Καθαρισµός και συντήρηση του ηλεκτρικών πινάκων Η/Ζ και γεφύρας. Αντικατάσταση φθαρµένων 
εξαρτηµάτων. ∆οκιµή λειτουργίας των µηχανηµάτων που τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του 
ηλεκτρικού πίνακα.  
 
43. Έλεγχος και επισκευή Τράπεζας Χειρισµών.  
Έλεγχος και συντήρηση της Τράπεζας χειρισµών στο θάλαµο ελέγχου της γέφυρας. Αντικατάσταση 
λαµπτήρων, φθαρµένων µπουτόν και λοιπών εξαρτηµάτων. Επισκευές βλαβών. ∆οκιµαστικοί χειρισµοί 
λειτουργίας της γέφυρας στη θέση εγκατάστασής της. 
  
44. Συντήρηση / Επισκευή Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.   
Έλεγχος, καθαρισµός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) στη θέση εγκατάστασης του. Επισκευή 
βλαβών. Αντικατάσταση φλαντζών, φίλτρων, λαδιών και λοιπών αναλωσίµων. Αντικατάσταση 
φθαρµένων εξαρτηµάτων µε καινουργή. Ρύθµιση βαλβίδων, ιµάντων κίνησης, στροφών και λοιποί 
έλεγχοι κινητήρα. Έλεγχος και ρυθµίσεις γεννήτριας. ∆οκιµαστική λειτουργία Η/Ζ.  
 
45. Συντήρηση οδικού και λοιπού ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδοτών.  
Καθαρισµός και συντήρηση ή επισκευή όπου απαιτηθεί φωτιστικών και σηµατοδοτών, αντικατάσταση 
όπου απαιτείται των λαµπτήρων οδικού και λοιπού φωτισµού, αντικατάσταση όπου απαιτείται των 
λαµπτήρων φωτεινών σηµατοδοτών γέφυρας και ξηρός. και δοκιµή κανονικής λειτουργίας.  
 
 
46. Αντικατάσταση απλού περίβλεπτου περιστρεφόµενου φάρου.  
Αποξήλωση του παλαιού φάρου. Τοποθέτηση και σύνδεση του νέου φάρου. Έλεγχος και δοκιµή 
λειτουργίας του από τα χειριστήρια στον πίνακα χειρισµών γεφύρας.Για τις παραπάνω εργασίες 
απαιτείται η χρήση γερανοφόρου - καλαθοφόρου οχήµατος.  
 
47. Αντικατάσταση περίβλεπτου περιστρεφόµενου φάρου µε σειρήνα.  
Αποξήλωση του παλαιού φάρου. Τοποθέτηση και σύνδεση του νέου φάρου. Τοποθέτηση και σύνδεση 
της σειρήνας. Έλεγχος και δοκιµή λειτουργίας του από τα χειριστήρια στον πίνακα χειρισµών γεφύρας. Γ 
ια τις παραπάνω εργασίες απαιτείται η χρήση γερανοφόρου - καλαθοφόρου οχήµατος.  
 
 
48. Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ισχύος ονοµ. εντάσεως 1000 Α 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση διακόπτη µε ίδιου ή ισοδυνάµου τύπου, όπου απαιτηθεί 
 
49. Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ισχύος ονοµ. εντάσεως 1250 Α 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση διακόπτη µε ίδιου ή ισοδυνάµου τύπου, όπου απαιτηθεί 
 
 
50. Εγκατάσταση περίβλεπτου φάρου πασσάλου στήριξης γεφύρας.  
Ο φάρος θα ανάβει κατά τη διάρκεια της κίνησης της πλωτής γέφυρας και µετατόπισης της στη πλευρά 
του διαύλου για την διέλευση των πλοίων. Η τοποθέτηση των καλωδιώσεων λειτουργίας του φάρου θα 
γίνει υποθαλάσσια. Η σύνδεση για την παροχή ρεύµατος θα γίνει µε τους σηµατοδότες προβλήτας 
πλευράς Λευκάδας, ώστε να συγχρονίζεται η λειτουργία του φάρου µε το κόκκινο των φωτεινών 
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σηµατοδοτών 
 
 
∆. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  
 
Το συγκεκριµένο έργο αφορά εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα 
αποσκοπούν στην επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση και όχι στην ουσιαστική 
τροποποίηση των χαρακτηριστικών του, οπότε δεν υπάγεται σε υποχρεωτική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση σύµφωνα µε το υπ’ αρ.197816/9-05-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ. 
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όµως ο Ανάδοχος:  
− να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό την ρύπανση.  
− να αποφύγει κάθε ρύπανση του θαλάσσιου χώρου. µε προϊόντα, υλικά ή λάδια από µηχανήµατα κλπ.  
 
 

 
 

Λευκάδα 18-12-2017 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  Aν/της Προϊστάµενος Τµ.Σ.Ε 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Τ.Ε. 

 

 

Παναγιώτης Κανέλλιας  

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος ΤΕ/Α 

Παναγιώτης Κοµποτιάτης   

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α               

Ευάγγελος Μοσχονάς                    

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’            
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