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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΩΝ ΣΟΝ 
ΥΩΡΟ ΕΚΣΟΞΕΤΗ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο δύν αιεμηθέξαπλσλ ζηνλ Υώξν Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ ζην Υνξδάθη 
ζην Αθξσηήξη νύδαο, Υαληά.  

1.2. Θα εθηειεζζνύλ από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα θαηέρεη ηελ πξνο 
ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία: 

1.3.  Ο ζπληεξεηήο (πάξνρνο), εθόζνλ ην επηζπκεί δύλαηαη λα επηζθεθζεί ηνλ 
ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη, αθνύ έρεη 
κειεηήζεη ηελ παξνύζα, λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρόλ πξνθύπηνληα ηερληθά 
πξνβιήκαηα ή απνξίεο. 

2. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΩΝ 
2.1. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ηερληθήο 

πξνδηαγξαθήο είλαη νη παξαθάησ:  

2.1.1. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θάζε θεθαιήο αιεμηθέξαπλνπ. Με κέξηκλα 
θαη δαπάλε ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ζα απνζπλδεζεί ε θεθαιή ηνπ αιεμηθέξαπλνπ 
θαη ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν ζε εξγαζηήξην πηζηνπνηεκέλν ή ζα γίλεη από ηνλ 
πάξνρν εθόζνλ δηαζέηεη θαηάιιειν όξγαλν δηαθξηβσκέλν. Ο πάξνρνο κεηά ηνλ 
έιεγρν ζα επαλαηνπνζεηήζεη ηελ θεθαιή αιεμηθέξαπλνπ ζηε ζέζε ηεο.  

2.1.2. Δπηζεώξεζε ηεο αθίδαο ηεο θεθαιήο ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. 

2.1.3. Δπηζεώξεζε θαηάζηαζεο ηζηνύ θάζε αιεμηθέξαπλνπ θαη ζπληήξεζή 
ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη όζνλ αθνξά ζην έλα από ηα δύν αιεμηθέξαπλα εθηόο από 
ζπληήξεζε ηνπ ηζηνύ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αξρηθή ηνπ 
ζέζε (ό,ηη πιηθά θαη εξγαζία απαηηεζνύλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο).  

2.1.4. Αληηθαηάζηαζε εληαηήξσλ βάζεσο ηνπ θάζε ηζηνύ θαη ζύζθημε 
βηδώλ. Δάλ απαηηείηαη ζα γίλεη θαη αληηθαηάζηαζε ησλ βηδώλ. 

2.1.5. Αληηθαηάζηαζε ζπξκαηόζρνηλσλ θάζε ηζηνύ.  

2.1.6. Οπηηθόο έιεγρνο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ ηζηνύ θαη ησλ εμαξηεκάησλ 
ζηήξημήο ηνπ. Δάλ απαηηείηαη ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ θαζώο 
θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηνπ. Ο αγσγόο θαζόδνπ δύλαηαη λα ρνξεγεζεί από 
ηελ Τπεξεζία εθόζνλ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο.  

2.1.7. Οπηηθόο έιεγρνο ζθηθηήξσλ ζπλδέζκσλ αγσγνύ θαζόδνπ θαη 
γεηώζεσο. Αληηθαηάζηαζε, εάλ απαηηείηαη, ησλ ζθηθηήξσλ ζπλδέζκσλ.  

2.1.8. Μέηξεζε ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ θάζε αιεμηθέξαπλνπ 
θαη θαηαγξαθή απηήο. 
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2.1.9. ύληαμε θαη ππνβνιή έθζεζεο εληόο 15 εκεξώλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ πεξηγξαθόκελσλ εξγαζηώλ.  

 2.2. Η επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ αιεμηθέξαπλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
από άηνκν πνπ δηαζέηεη ηα αλάινγα πξνζόληα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, κε 
πνιπεηή εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηεη ηα  
απαξαίηεηα όξγαλα θαη ζπζθεπέο δηαθξηβσκέλεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνηύπσλ.   

 2.3. Δπηπιένλ, ε πξνζθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ θαιαζνθόξνπ γεξαλνύ γηα 
ηελ πξόζβαζε ηνπ ηερληθνύ ζηα αιεμηθέξαπλα, ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ παξόρνπ 
ππεξεζηώλ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή. Ο πάξνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα 
ηνλ θαιαζνθόξν γεξαλό ν νπνίνο ζα ζπλνδεύεηαη από: 

  1. Πηλαθίδεο αξηζκνύ θπθινθνξίαο 

  2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

  3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.  

  4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειώλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

  5. Άδεηα ρεηξηζηή. εκεηώλεηαη όηη ε άδεηα ρεηξηζηνύ κεραλήκαηνο ζπλνδεύεη 
ηνλ ρεηξηζηή. 

  6. Πηζηνπνηεηηθό επαλειέγρνπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, 
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνύ ζύκθσλα κε ηελ 
ΚΤΑ 15085/593/03 (αξ.3 θαη αξ.4 παξ.7). 

3. ΓΙΑΦΟΡΑ 

3.1. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξόρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ:  

3.1.1. Η απόδνζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαζαξνύ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.   

3.1.2. Η πξνζθόκηζε θαη δηάζεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, όισλ 
ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (ζπξκαηόζρνηλα, εληαηήξεο, βίδεο, ζθηθηήξεο θαη ό,ηη 
άιιν απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αιεμηθέξαπλσλ θαη ηε 
ζηεξεή ζηήξημή ηνπο), ησλ κηθξνϋιηθώλ θαη ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο.  

3.1.3. Η πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη 
κέζσλ (γεξαλόο).    

3.1.4. Η ιήςε όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηόζν σο πξνο 
ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηνπο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο. 

3.1.5. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 30 
εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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4. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: ΔΠΓΟ (ΣΗΓ) Αλδξεαδάθεο Ισάλλεο ΠΒΚ/Γ΄ 
ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΔΗ-ΜΔ, ηει. 2821026901. 
 

      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν     Τπνδηνηθεηήο  
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