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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  
Α Λ Ε Ξ Ι Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ω Ν  Σ Τ Ο  Χ Ε   

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την επιθεώρηση και 
συντήρηση δύο (2) αλεξικεραύνων στο Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ στο 
Χορδάκι στο Ακρωτήρι Σούδας στα Χανιά.  

 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες που ασχολούνται με το αντικείμενο 
παροχής υπηρεσιών του θέματος.  

2.1.1  Είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά μητρώα. Θα 
προσκομίζεται το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο και θα κατατίθεται 
φωτοαντίγραφο.  

2.1.2 Διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (έμπειρους 
μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς και ηλεκτροτεχνίτες) που κατέχει 
την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με 
πολυετή εμπειρία σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας και διαθέτει τα  
απαραίτητα όργανα και συσκευές διακριβωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των προτύπων.  Θα αποδεικνύεται με επαγγελματικές άδειες προσωπικού και 
πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.  

2.1.3 Διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001:2015 
εν ισχύ για το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών θέματος.  

2.2 Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέσουν στη 
φάση της προσφοράς υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 
δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις 
παράγραφους 2.1.1 έως 2.1.3. 

2.3 Η επιλογή θα γίνει μόνο βάσει τιμής και στη συνέχεια ο 
προσωρινός μειοδότης θα κληθεί από την Υπηρεσία να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 2.1.1 έως 2.1.3, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών θέματος σε 
αυτόν. Αν ο προσωρινός μειοδότης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα κληθεί ο 
δεύτερος οικονομικός φορέας κατά σειρά μειοδοσίας κ.ο.κ.  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 Θα γίνει επιθεώρηση και συντήρηση του κάθε αλεξικεραύνου 
ώστε να είναι λειτουργικό και σύμφωνο με τα ισχύοντα πρότυπα. 

3.2 Κάθε αλεξικέραυνο αποτελείται από τη ράβδο σύλληψης 
(ακίδα), η οποία είναι εγκατεστημένη επί ανακλινόμενου ιστού ύψους περίπου 
10 m, με διατομή που μειώνεται κλιμακωτά από κάτω προς τα πάνω με 
μέγιστη διάμετρο περίπου 30cm και ελάχιστη 10cm,  τις βάσεις του ιστού 
ύψους 1,45m και πλάτους 14 cm που βρίσκονται εκατέρωθεν του ιστού και 
συνδέονται με αυτόν με δύο πείρους και το ηλεκτρόδιο γείωσης. Οι διαστάσεις 
που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.  

3.3  Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: 

3.3.1 Επιθεώρηση της ακίδας και συντήρηση της εάν 
απαιτείται.  

3.3.2 Έλεγχος της συνέχειας μεταξύ ακίδας και ιστού, 
αποκατάσταση εάν απαιτείται.  

3.3.3 Επιθεώρηση του ιστού και συντήρησή του. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία σύνδεσης των βάσεων του ιστού με τον 
ιστό όπου παρουσιάζεται έντονη διάβρωση. Στα διαβρωμένα τμήματα θα γίνει 
ενίσχυση με γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα που θα έχουν μήκος ίσο με 
την αντίστοιχη περίμετρο του ιστού στο σημείο διάβρωσης και ικανό πάχος 
και πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης η αποκατάσταση (Παράρτημα Α). 

3.3.4 Συντήρηση των βάσεων του ιστού που φέρουν 
εκτεταμένη διάβρωση (Παράρτημα Α).  

3.3.5 Αντικατάσταση των δύο πείρων ασφαλίσεως κάθε 
ιστού καθώς και των κοχλιών και περικοχλίων στερέωσής τους. Οι νέοι πείροι 
θα έχουν διάμετρο ίση με τη διάμετρο των υφισταμένων. Τόσο οι πείροι όσο 
και οι κοχλίες και τα περικόχλια τους θα είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα.   

3.3.6 Η επαφή γείωσης της κάθε βάσης θα συνδέεται με την 
επαφή γείωσης του ιστού με προδιαμορφωμένη εύκαμπτη ταινία η οποία θα 
είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά IEC EN 62561-1. Συντήρηση των 
επαφών γείωσης αντικατάσταση εάν απαιτείται.   

3.3.7 Κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης σε κάθε 
αλεξικέραυνο. Μέτρηση της τιμής της αντίστασης γείωσης του κάθε 
αλεξικέραυνου και καταγραφή αυτής.  

3.3.8 Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου-συντήρησης στο 
οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι έλεγχοι –εργασίες που 
εκτελέστηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (είδος και ποσότητα) και τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων της γείωσης των αλεξικεραύνων και τυχόν 
παρατηρήσεις.  

3.4 Τα μεταλλικά ελάσματα, οι πείροι ασφαλίσεως, οι κοχλίες και 
τα περικόχλια θα είναι του παρόχου και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 
προσφοράς. Επίσης στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι 
προδιαμορφωμένες εύκαμπτες ταινίες, ο χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 
περίπου 20 m, τυχόν άλλα εξαρτήματα όπως σφικτήρες για σύνδεση του 
γυμνού χάλκινου πολύκλωνου αγωγού με το ηλεκτρόδιο γειώσεως καθώς και 
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με τη βάση του ιστού, διμεταλλικές επαφές για τη σύνδεση του γυμνού 
χάλκινου πολύκλωνου αγωγού με τον ιστό ή τις βάσεις του, τα οποία θα είναι 
εργαστηριακά δοκιμασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Μόνο τα 
ηλεκτρόδια γείωσης θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία διαμέσου της 
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης κατόπιν αιτήσεως του παρόχου.   

3.5 Επιπλέον στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τυχόν 
άλλα υλικά καθώς και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα ΤΠ και είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση των 
αλεξικεραύνων ώστε να καταστούν αυτά λειτουργικά.     

3.6 Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαστάσεις των ιστών και βάσεων 
αυτών καθώς και οι ποσότητες κάποιων υλικών στις προηγούμενες 
παραγράφους, αυτό δεν απαλλάσει τον πάροχο από την υποχρέωση να 
προμετρήσει τα υλικά. Συνεπώς οποιαδήποτε παραγγελία υλικού από 
πλευράς παρόχου προϋποθέτει ότι η αντίστοιχη ποσότητα προέκυψε από 
επιτόπου προμέτρηση ευθύνης του παρόχου και ως εκ τούτου ουδεμία 
έλλειψη δικαιολογείται, ούτε τυχόν περίσσεια υλικών θα βαρύνει την 
Υπηρεσία.  

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Η Επιτροπή παραλαβής, θα παραλάβει ποιοτικά και ποσοτικά 
τις εργασίες θέματος.  

4.2 Τα φύλλα ελέγχου-συντήρησης, ένα για κάθε αλεξικέραυνο 
υπογεγραμμένο από τον συντηρητή. Το κάθε φύλλο ελέγχου-συντήρησης θα 
περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3.3.8.  

4.3 Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης των εργασιών 
υπογεγραμμένη από τον πάροχο.  

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ 

5.1.1 Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται όσα αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 καθώς και  τα παρακάτω:  

5.1.2 Η απόδοση του χώρου εργασίας καθαρού μετά το τέλος των 
εργασιών συντήρησης.   

5.1.3 Η προσκόμιση και διάθεση όλων των απαραίτητων εργαλείων 
και διακριβωμένων οργάνων για τις μετρήσεις.  

5.1.4 Η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και 
μέσων (τυχόν λοιπά υλικά, μικροϋλικά, μηχανήματα και ειδικός εξοπλισμός-
οχήματα) που θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον Πάροχο) για την ορθή 
εκτέλεση των εργασιών.   

5.1.5 Η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας τόσο ως 
προς το προσωπικό του, όσο και προς τους τρίτους και τις εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των 
οργάνων της Υπηρεσίας. 
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5.2 Πριν την έναρξη των εργασιών ο πάροχος υποχρεούται να καταθέσει 
στην υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα 
δύναται να τροποποιηθεί από την Υπηρεσία ανάλογα με τις επιχειρησιακές 
της ανάγκες.  

5.3 Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός 
(1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

5.4 Ο κάθε συμμετέχων κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί τις 
εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, προκειμένου να 
διαμορφώσει την προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα με 
την ΤΠ, τον χώρο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τις ακριβείς 
διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) των αλεξικεραύνων καθώς και 
λοιπούς παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσιών θέματος. Επισημαίνεται, ότι αυτός που θα 
ανακηρυχθεί μειοδότης δεν έχει το δικαίωμα κατόπιν να εγείρει 
οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση πέραν της προσφοράς του.   

5.5 Για την εξόφληση της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών θέματος θα 
προηγηθεί η παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.  

5.6 Χειριστής θέματος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ,  
ΜΥ Αικ. Μαρκετάκη τηλ 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδας 

Συνολική 
τιμή 

1 
Συντήρηση 
αλεξικεραύνου  

τεμ 2 1350 2700 

    ΣΥΝΟΛΟ 2700 

 

 
Ασμχος (ΜH) Ανέστης Λελίδης 

Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης  
  

Αικ. Μαρκετάκη  
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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   ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
   ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
   ΔΝΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"   Χανιά,      7     Ιουν  21 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τ.Π.    
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