
 

./. 

 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  
Φ.600.1/331/134511/.1628 

 

Σετνική Περιγραθή Αποκαηάζηαζης Βλαβών Γραμμών Χαλκού  

Α/Α ΠΔΡΙΟΧΗ ΒΛΑΒΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Line 
Hawk 
Χ.Δ/ΠΒΚ 

1.  Αληηθαηάζηαζε 750κ θαιώδην 
ραιθνύ 20αξη jelly. 
 
2. Δγθαηάζηαζε από θεληξηθό 
θαηαλεκεηή ζε δέθα (10) θαηαλεκεηέο 
(mirror) κε παξάιιειε 
ζπλδεζκνινγία. 
 
3. Aληηθαηάζηαζε δέθα (10) 
θαηαλεκεηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ, 
βαξέσο ηύπνπ. Αληηθαηάζηαζε είθνζη 
(20) ηειεθσληθώλ ξεγθιεηώλ ηύπνπ 
KRONE. 
 
4.    Καηαζθεπή επηθαλεηαθνύ δηθηύνπ 
πιαζηηθήο ζσιήλσζεο HDPE κήθνπο 
750κ. (όπνπ απαηηεζεί). 
 
5. Δξγαζίεο επηθαλεηαθνύ ζθαςίκαηνο 
40 εθ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 
επηρσκάησζε (όπνπ απαηηεζεί). 
 
 6.Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ εληόο 
ηνπ ζσιήλα. 
 
7. Δξγαζία κεηθηνλόκεζεο ηνπ 
θαισδίνπ 20 δεπγώλ. 
 

α.   Σα πιηθά πνπ ζα 
απαηηεζνύλ γηα ηελ πιήξε 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα 
επηβαξύλνπλ ηνλ  αλάδνρν 
όπσο: 
 
1.ύλδεζκνη ξαθόξ  
2.Πιέγκα ζήκαλζεο 
3.Σάπεο ζσιήλσλ 
4.ηεξίγκαηα ζσιήλσλ 
5.Καηαλεκεηέο 
6.Καιώδην 
7.Άκκν 
8.σιήλαο 
9.Ρεγθιέηεο 
10.Μνύθα 
 
β. Σν δίθηπν ππνδνκήο 
αλαιακβάλεηαη από ηνλ 
αλάδνρν. 
 
γ.   Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο 
επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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Παραηη-
ρηηήριο 
Βαζιλάκη 

1. Μνύθα ζπλδέζκνπ ζε 20αξη jelly. 
 
2. Αληηθαηάζηαζε ελόο (1) θαηαλεκεηή 
εμσηεξηθνύ ρώξνπ, βαξέσο ηύπνπ.   
 
3. Αληηθαηάζηαζε δύν (2) ξεγθιεηώλ 
ηύπνπ KRONE. 
 
4.Δξγαζίεο επηθαλεηαθνύ ζθαςίκαηνο 
θαη επηρσκάησζεο. 

Παξαηεξήζεηο 

σιήλεο (HDPE) θαη εμαξηήκαηα γηα δίθηπν ραιθνύ 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE). 
Θα θέξνπλ εζσηεξηθέο ξαβδώζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 
ηξηβήο, ζα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθύζεζε θαισδίσλ ραιθνύ. 
Δπηπξόζζεηα, ζα είλαη πδαηνζηεγείο θαη θαηάιιεινη γηα ππόγεηεο 



Α-2 
 

 

εγθαηαζηάζεηο. Θα έρνπλ πςειέο αληνρέο όζν αθνξά ζηε ζιίςε, 
παξακόξθσζε θαη θξνύζε. 

 Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 (Guide for the inclusion of 
environmental aspects in product standard, draft 9/96 θαη IEC Guide 
109, Environmental aspects – inclusion in electrotechnical product 
standard, 1995/08). Οη ζσιήλεο θαη΄ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πξνδηαγξαθέο ηζνδύλακεο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 50086-2-4/1994 «πζηήκαηα 
ζσιελώζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ» όζνλ αθνξά ζηελ αληνρή ζε 
πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξόκελε ειάρηζηε αθηίλα) θαη θξνύζε.  

   ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο ή 
άιινο εκθαλήο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ηεο θάζε ζσιήλαο (π.x. 
εμσηεξηθά ζα θέξνπλ θαηά κήθνο γξακκή εκθαλνύο απνρξώζεσο, 
θίηξηλε ή κπιε θιπ.). 

   Δπηπιένλ νη ζσιήλεο ζα ζπλνδεύνληαη από κεραληθνύο ζπλδέζκνπο 
(κνύθεο) θαη επηζηόκηα - ηάπεο αλαιόγνπ δηακέηξνπ κε ηνπο ζσιήλεο.  

   Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΣΗΓ κε παξνπζία ηνπ 
αλαδόρνπ.  
 
Θα απαιηηθεί επιηόπια ασηουία ηφν βλαβών από ηοσς 
ενδιαθερόμενοσς αναδότοσς ηης σπόυη παροτής σπηρεζίας, 
πριν ηην καηάθεζη προζθοράς. 
 
Χειριζηής θέμαηος: Ανθλγός (ΓΒ) Κοηζσθάκης Αναζηάζιος, 
Α΄ΚΔ/ΓΣΗΓ, ηηλ. 2821026812. 
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