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ΠΕΔΙΟ  ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TITΛOΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ 
Γ′ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 
ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ1)                ΤΟΥ ΠΒΚ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η

1. ΣΚΟΠΟΣ

1.1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) αφορά, αφενός στην 
προμήθεια-μεταφορά υλικών σε χώρο του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), στο 
Ακρωτήρι Χανίων, αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του 
περιμετρικού δικτύου φωτισμού του ΧΕ του ΠΒΚ. 

1.2. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ΤΠ προδιαγράφει τις απαιτήσεις για: 

1.2.1. Την προμήθεια –μεταφορά παράδοση σε χώρο του ΠΒΚ

1.2.1.1. Ιστών φωτισμού, αγκυρίων, βραχιόνων και ακροκιβωτίων

1.2.1.2. Αυτόματων ασφαλειών, καλωδίων ΝΥΥ, λαμπτήρων, αγωγών 
γειώσεως κλπ

1.2.1.3. Σκυρόδεματος C20/25 και καπακιών φρεατίων

1.2.2. Την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση του περιμετρικού δικτύου 
οδικού φωτισμού. 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές –ΕΛΟΤ ΤΠ και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού 
Κράτους και της Ε.Ε. κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και 
οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων 
διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.  

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

3.1.Γενικά

3.1.1. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με το αντίστοιχο, για κάθε υλικό, 
εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο 
ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή 
πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO) και να φέρουν σήμανση CE.

3.1.2. Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει με την προσφορά του στην αρμόδια Επιτροπή του 
ΠΒΚ, πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, 
τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία 
που να πιστοποιεί ότι τα προς προμήθεια υλικά ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις 
της παρούσας ΤΠ. Δεν απαιτείται ISO 9001 για τον προμηθευτή. 
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3.2. Ιστοί οδοφωτισμού

3.2.1. Οι υφιστάμενοι ιστοί είναι μηχανικά ανακλινόμενοι και έχουν 
συνολικό ύψος περίπου 9,5 μέτρα μαζί με το βραχίονα ο οποίος έχει συνολικό 
μήκος 3 μέτρα. Οι νέοι ιστοί θα αντικαταστήσουν έξι από τους παλαιούς ιστούς. 

3.2.2. Οι νέοι ιστοί φωτισμού θα είναι μηχανικά ανακλινόμενοι με 
συρματόσχοινο, θα έχουν ύψος όσο και οι υφιστάμενοι, θα είναι οκτώ πλευρών, 
πάχους 4 mm, με θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με 
ανοξείδωτη βίδα. 

3.2.3. Οι νέοι ιστοί φωτισμού θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 40-1, 2, 3, 4, 5. Θα αποτελούνται από το σταθερό και το κινητό 
μέρος.

3.2.4. Οι ιστοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα θερμής έλασης 
ποιότητας S235JR/EN 10025. Η προστασία τους θα διασφαλίζεται με γαλβάνισμα 
εν θερμώ βάσει διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 1461. Η μη ικανοποιίηση αυτής της 
απαίτησης αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς των ιστών.

3.2.5. Το σταθερό μέρος θα αποτελείται από τα κάτωθι:

3.2.5.1. Σώμα κωνικής οκταγωνικής διατομής, κατασκευασμένο 
από έλασμα πάχους 4 mm. Θα φέρει σε απόσταση 0.80 m από τη βάση του, 
θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα 
Εσωτερικά της θυρίδας θα υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για σύνδεση του αγωγού 
γείωσης. 

3.2.5.2. Πλάκα έδρασης η οποία ενισχύεται με τρίγωνα ενίσχυσης. 

3.2.5.3. Γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοινου

3.2.5.4. Άξονα ανάκλισης

3.2.5.5. Πείρο ασφαλείας

3.2.5.6. Κατάλληλη υποδοχή για λουκέτο ασφαλείας με σκοπό την 
ασφάλιση του ιστού όταν αυτός βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση (μη ανάκλιση). 

3.2.6. Το κινητό μέρος αποτελείται από δύο μέρη:
3.2.6.1. Τον πάνω κορμό, ο οποίος είναι κωνικής οκταγωνικής 

διατομής. 
3.2.6.2. Το στέλεχος –ουρά το οποίο είναι ανοικτό και πολύπλευρο 

και στο κάτω άκρο του φέρει γάντζο για την τοποθέτηση συρματόσχοινου. 
3.2.7. Μεταξύ των δύο τμημάτων του ιστού (κινητού και σταθερού) θα 

βρίσκεται ο μηχανισμός ανάκλισης –κατάκλισης. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ-40. Θα διατίθεται με εξοπλισμό μηχανικού εργάτη (βίντσι). Θα 
συνοδεύεται από συρματόσχοινο και ανοξείδωτους σφικτήρες. 

3.2.8. Ο ιστός θα συνοδεύεται και από τη βάση αγκύρωσης η οποία θα 
είναι γαλβανισμένη εν θερμώ βάσει προτύπου ΕΝ ISO 1461. Θα περιλαμβάνονται 
8 παξιμάδια και 8 ροδέλες. 
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3.2.9. Ο βραχίονας οδοφωτισμού θα είναι καμπύλος, μονός, μήκους 3 m, 
με απόληξη Φ60. Θα είναι από χάλυβα S235JR/EN 10025 γαλβανισμένο εν θερμώ 
βάσει των προτύπων ΕΝ ISO 1461. Η κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ -40. 

3.2.10. Το ακροκιβώτιο θα είναι με μονό μικροαυτόματο, θα έχει 
τριπλή τετραπολική κλέμμα σύνδεσης με ανοξείδωτες βίδες ποιότητας υλικού AISI 
304. Θα είναι ικανό να δέχεται καλώδια διατομής έως 16 mm2. Θα έχει κλάση 
μόνωσης Class II σύμφωνα με το πρότυπο CEI 64/8-4 και θα φέρει σήμανση CE. 

3.2.11. Τα υλικά θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στη Διαχείριση του 
ΠΒΚ στο Ακρωτήρι Σούδας (εντός αεροδρομίου).

3.2.12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Α/Α
(α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

(γ)
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρώ)
(δ)

ΣΥΝΟΛΟ 
 Ευρώ

 (ε)
CPV 
 (στ)

1

Χαλύβδινος ιστός 
γαλβανισμένος εν 
θερμώ με πλάκα 
έδρασης

τεμ 6 900 5400 44212250-6
(ιστοί)

2 Αγκύρια γαλβανισμένα τεμ 6 60 360 44212250-6
(ιστοί)

3 Βραχίονας μονός 
καμπύλου σχήματος τεμ 6 70 420 44212250-6

(ιστοί)

4

Μηχανισμός 
ανάκλισης 
–κατάκλισης 
σιδηροϊστού (μαζί με 
το βίντσι, 
συμπεριλαμβάνεται το 
συρματόσχοινο και οι 
ανοξείδωτοι 
σφιγκτήρες)

τεμ 6 300 1800 44212250-6
(ιστοί)

5 Ακροκιβώτιο τεμ 6 30 180
31214300-2

(ηλεκτρικοί 
πίνακες 

υπαίθρου)
ΣΥΝΟΛΟ 8160

3.3.Ηλεκτρολογικά υλικά
3.3.1. Προβολείς led 135 W, με θερμοκρασία χρώματος 6500K, βαθμό 

προστασίας IP65, κρουστική αντοχή ΙΚ08, συντελεστή ισχύος >0,90 απόδοση  
φωτιστικού 110 lm/W, φωτεινή ροή τουλάχιστον 15000lm, δείκτη χρωματικής 
απόδοσης ≥80. Το υλικό πλαισίου θα είναι αλουμινίου και το υλικό καλύμματος θα 
είναι από σκληρυμένο γυαλί. Θα φέρουν τη σήμανση CE και θα συμμορφώνονται 
με την οδηγία ΕΕ 2002/95/ΕΚ (RoHS). Η μονάδα LED δεν απαιτείται να είναι 
αντικαταστάσιμη. 

3.3.2. Καλώδια ΝΥΥ: καλώδια ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 
μόνωση μανδύα από PVC, σύμφωνα με τα πρότυπο IEC 60502-1 και το ΕΛΟΤ 
843.  Θα φέρουν σήμανση CE. 
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3.3.3. Μούφα σύνδεσης καλωδίων 4Χ1,5 -10mm2 0.6/1kV: Κιτ 
συνδέσμου ρητίνης πολυουρεθάνης, γενικής χρήσης, ευθείας σύνδεσης. 
Κατάλληλο για εφαρμοδές μέχρι 1 kV για διατομές καλωδίων από 1,5 mm2 μέχρι 10 
mm2. Η μούφα θα είναι υδρόφοβη πολυουρεθανική ρητίνη. Θα πληρεί τις 
απαιτήσεις κατά CENELEC HD631.1 S2 και θα συμμορφώνεται με την οδηγία ΕΕ 
2002/95/ΕΚ (RoHS) και την οδηγία ΕΕ 1907/2007/ΕΚ (REACH). 

3.3.4. Όλα τα υλικά των γειώσεων (ταινία, αγωγός γυμνός πολύκλωνος, 
σφικτήρες κλπ) θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένα κατά BS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN-
50164-2. Θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ

3.3.5. Σωλήνας προστασίας καλωδίων: διαμορφώσιμος σωλήνας διπλού 
δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση με χαρακτηριστικά πλευρικής 
μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61386-24, ΕΝ 12613 και ΕΝ 50520 HDPE 
και τις οδηγίες 2014/35ΕΕ (LVD) και 2011/65/ΕΕ (RoHS). Θα είναι ελεύθερα 
αλογόνων (ΕΝ 60754-1, ΕΝ 60754-2). Δεν αποτελούν ελκυστική τροφή για 
τρωκτικά. Θα φέρουν τη σήμανση CE. 

3.3.6. Λαμπτήρας Led 60W, Ε40, 230V με θερμοκρασίες χρώματος 
4000Κ, συντελεστή ισχύος >0,90, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6000lm, δείκτη 
χρωματικής απόδοσης >80. Ο λαμπτήρας θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο 
φωτιστικό οδικού φωτισμού (επιθυμητές διαστάσεις: διάμετρος περίπου 125 mm 
και μήκος περίπου 240 mm).   

3.3.7. Μικροαυτόματος 6 Α, 6 ΚΑ, 230V ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ ή 
ισοδύναμης ποιότητας.

3.3.8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α
(α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

(γ)
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρώ)
(δ)

ΣΥΝΟΛΟ 
 Ευρώ

 (ε)
CPV 
 (στ)

1 Προβολείς led τεμ 2 110 220
31518600-6

(προβολείς 
φωτισμού)

2 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 
mm2 m 100 0,7 70 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)

3 Καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 
mm2 m 50 4,00 200 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)

4 Καλώδια ΝΥΥ 5Χ10 
mm2 m 100 5,00 500 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)

5
Μούφα σύνδεσης 
καλωδίων 4Χ1,5mm2 
0.6/1kV

τεμ 10 20 200 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

6 Κως σωληνωτό 10 
mm2 τεμ 30 0.70 18 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)
7 Ταινία χαλύβδινη 

θερμά 
επιψευδαργυρωμένη 
(St/tZn) διατομής 
30 mm X 3.5mm 

Συσκευ
ασία 

(περί-
που 29 
μέτρα)

1 70 70 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)
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(ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 
6401132)

8
Μονωμένο χάλκινο 
πολύκλωνο αγωγό 
1Χ10 mm2

m 20 1 20

9

Γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος 
αγωγός διατομής 50 
mm2

m 50 10 500 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

10

Σφιγκτήρας αγωγού 
–ταινίας (ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
κωδικού 620830

τεμ 10 3 30
31681410-0

(ηλεκτρολογικό 
υλικό)

11

Σφιγκτήρας 
οπλισμού –ταινίας  

St/tZn (ενδεικτικού 
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
κωδικός 6201000) 

τεμ 30 3 90 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

12

Σφιγκτήρας ταινίας 
–ταινίας St/tZn 
(ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 
6201000)

τεμ 10 3 30 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

13

Σφιγκτήρας γείωσης 
χάλκινου αγωγού 
(ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 
6225201) 

τεμ 20 7 140 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

14

Διμμεταλική επαφή 
με δύο οπές 2ΧΦ14 
(ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 
6510100). 

τεμ 12 1 12 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

15 Geonflex Φ75 m 50 2 100 31681410-0
(ηλ/γικό υλικό)

16 Λαμπτήρες led Ε40, 
60W τεμ 40 20 800 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)

17 Μικροαυτόματος 6 Α, 
6ΚΑ τεμ 20 4 80 31681410-0

(ηλ/γικό υλικό)
ΣΥΝΟΛΟ 3080

3.4.Οικοδομικά υλικά

3.4.1. Τα οικοδομικά υλικά αφορούν τα καπάκια φρεατίων και το σκυρόδεμα 
C20/25. 

3.4.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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Α/Α
(α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

(γ)
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρώ)
(δ)

ΣΥΝΟΛΟ 
 Ευρώ

 (ε)
CPV 
 (στ)

1

Σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 με 
τη χρήση αντλίας 
πρέσσας με μεταφορά 
στις εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας.

m3 10 70 700 44111000-1

2 Χρήση αντλίας 
πρέσσας τεμ 2 80 160 44111000-1

3

Καπάκι φρεατίων 
χυτοσιδηρό Β125 με 
το πλαίσιο –στεφάνη 
διαστάσεων 50Χ50

τεμ 7 40 280
44111000-1

ΣΥΝΟΛΟ 1140

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

4.1.ΓΕΝΙΚΑ

4.1.1. Η συντήρηση περιμετρικού φωτισμού στο ΧΕ του ΠΒΚ αφορά κυρίως 
στην αντικατάσταση 6 ιστών περιμετρικού φωτισμού και περιλαμβάνει τις κάτωθι 
εργασίες:

4.1.1.1. Αφαίρεση σιδηροϊστών φωτισμού (θα υποδειχθούν από 
αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας).

4.1.1.2.  Καθαίρεση των βάσεων αυτών

4.1.1.3.  Σε όποιους από τους ιστούς που αφαιρέθηκαν υπάρχουν 
φωτιστικά θα αφαιρεθούν με προσοχή με τους λαμπτήρες τους. 

4.1.1.4. Τοποθέτηση λαμπτήρων led σε έξι νέα φωτιστικά και 
συναρμολόγηση τους επί έξι νέων βραχιόνων. 

4.1.1.5. Συναρμολόγηση βραχίονα επί του χαλύβδινου ιστού. 

4.1.1.6. Εγκατάσταση τροφοδοτικού καλωδίου από τη θέση του 
ακροκιβωτίου έως το φωτιστικό και σύνδεση τους με το φωτιστικό. 

4.1.1.7. Στην κατασκευή νέων βάσεων στις θέσεις των παλαιών, και 
τοποθέτηση πάνω σε αυτές σιδηροϊστών και στην κατασκευή φρεατίων. 

4.1.1.8. Στην εγκατάσταση των ακροκιβωτίων  επί των σιδηροϊστών 
και την σύνδεση τους με τα καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 mm2 και τα καλώδια ΝΥΥ 
4X1,5mm2.

4.1.1.9. Στην κατασκευή θεμελειακής γείωσης.
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4.1.2. Σε υφιστάμενο ιστό θα αντικατασταθούν δύο προβολείς με νέους led 
ισχύος 150 W. 

4.1.3. Θα γίνει εκσκαφή χάνδακος μήκους περίπου έως 30 μέτρων, 
πλάτους 40 εκατοστών και βάθους 70 εκατοστών θα τοποθετηθεί καλώδιο μέσα σε 
σωλήνα. 

4.1.4. Οι ιστοί προς αντικατάσταση καθώς και ο ιστός στον οποίο θα 
αντικατασταθούν οι προβολείς θα υποδειχθούν στον πάροχο επί τόπου από 
αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας.

4.1.5. Όλα τα υλικά θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία πλην αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5. 

4.1.6. Οι παλαιοί ιστοί, με τους βραχίονες και τα ακροκιβώτια και τυχόν 
παλαιά φωτιστικά που αποξηλώθηκαν θα μεταφερθούν με μέριμνα και δαπάνη 
που θα βαρύνει τον πάροχο, σε χώρο που θα υποδείξει αρμόδιο προσωπικό του 
ΠΒΚ σε απόσταση έως 15 km. Επισημαίνεται ότι και η φορτοεκφόρτωση θα 
βαρύνει τον πάροχο. 

4.2.ΑΝΑΛΥΣΗ

4.2.1. Η αφαίρεση και η απομάκρυνση 6 εγκατεστημένων σιδηροϊστών 
ηλεκτροφωτισμού με βραχίονες και φωτιστικά περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους 
εργασίες:

4.2.1.1. Την προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού και μέσων (γερανός, -σφύρα κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών από 
τον πάροχο με δική του δαπάνη. 

4.2.1.2. Την εκσκαφή εκατέρωθεν της βάσης στερέωσης εκάστου 
ιστού προς ανεύρεση των καλωδίων εισόδου –εξόδου και του αγωγού γείωσης με 
προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα πάσης φύσεως υφιστάμενα δίκτυα. 

4.2.1.3. Την αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, 
την απομάκρυνση τους με προσοχή προκειμένου να μην καταστραφούν και την 
επιμελή μόνωσή τους. 

4.2.1.4. Την αφαίρεση των 6 σιδηροϊστών

4.2.1.5. Την αφαίρεση των ακροκιβωτίων, των βραχιόνων και των 
Φ/Σ όπου υπάρχουν σε αυτούς τους 6 σιδηροϊστούς.

4.2.1.6. Την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και παράδοση των 
ιστών, των ακροκιβωτίων, των βραχιόνων και των φωτιστικών σε θέση που θα 
υποδειχθεί από αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας.

4.2.1.7. Την απομάκρυνση των αχρήστων προϊόντων εκσκαφής 
δηλαδή φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 
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4.2.2. Συναρμολόγηση Φ/Σ επί του βραχίονα του σιδηροϊστού: θα γίνει 
στερέωση του βραχίονα και του φωτιστικού επί της κορυφής εκάστου ιστού και 
τοποθέτηση λαμπτήρα led. Διέλευση νέων καλωδίων από τη θέση του 
ακροκιβωτίου έως το φωτιστικό και τη σύνδεσή τους με αυτό. 

4.2.3. Η στερέωση του Φ/Σ στο βραχίονα θα γίνει με τυποποιημένα 
εξαρτήματα εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα γίνει ιδιοκατασκευή τύπου «πατέντας» με 
μέριμνα και δαπάνη του παρόχου (υλικά και εργασία). Τα φωτιστικά θα γειώνονται 
μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας τους. 

4.2.4. Κατασκευή βάσεων σκυροδέματος –τοποθέτηση σιδηροϊστού 
–τοποθέτηση σωλήνα Φ75 –τοποθέτηση θεμελειακής γείωσης –κατασκευή 
φρεατίου.

4.2.4.1. Οι νέες βάσεις (θεμελίωσης) των σιδηροϊστών θα 
κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με οπλισμό S500s στις θέσεις 
των παλαιών. Επισημαίνεται ότι τόσο  ο απαιτούμενος σιδηρός οπλισμός για τις 
βάσεις και για τα φρεάτια όσο και η συναρμολόγηση (σιδέρωμα) θα βαρύνει τον 
πάροχο υπηρεσιών. Οι διαστάσεις των βάσεων θα είναι 1,00Χ1,00Χ1,00m. Όπου 
δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η παλιά θέση θα αντιμετωπίζεται κατάλληλα επί 
τόπου της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών και κατόπιν συνεννόησης με το 
αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, θα γίνεται μικρή μετατόπιση της θέσης. 
Οποιαδήποτε πρόσθετα υλικά απαιτηθούν σ’ αυτή την περίπτωση όπως 
σύνδεσμοι (μούφες), σωλήνες, καλώδια κλπ θα χορηγούνται από την Υπηρεσία.

4.2.4.2. Κατά τη σκυροδέτηση των βάσεων θα τοποθετηθούν 
σωλήνες Φ75 για τη διέλευση των καλωδίων από τη βάση του ιστού. 
Επισημαίνεται ότι θα φράσσονται τα άκρα του σωλήνα για την αποφυγή τυχόν 
έμφραξης τους. 

4.2.4.3. Η παλαιά βάση θα καθαιρεθεί σε βάθος τουλάχιστον έως 
ένα (1) m και θα γίνει η εκσκαφή του απαραίτητου ορύγματος για την κατασκευή 
της νέας βάσης διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m.

4.2.4.4. Η νέα βάση θα κατασκευασθεί έντεχνα και επιμελημένα, 
προς τούτο θα χρησιμοποιείται ξυλότυπος και δόνηση σκυροδέματος και η άνω 
επιφάνεια θα προεξέχει από το φυσικό έδαφος κατά ~10 cm. 

4.2.4.5. Θα τοποθετηθεί –εγκιβωτισθεί μέσα στο σκυρόδεμα η 
μεταλλική βάση –αγκύρια του ιστού η οποία θα πρέπει κατά τη διάρκεια της 
σκυροδέτησης να είναι κατακόρυφη. 

4.2.4.6. Θα κατασκευαστεί θεμελειακή γείωση σε κάθε νέο ιστό 
από ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διατομής 30 mm X 
3.5mm. Η ταινία τοποθετείται κατακόρυφα δηλαδή έτσι ώστε η πλευρά της ταινίας 
με τη μεγαλύτερη διάσταση (30mm) να είναι κάθετη προς την επιφάνεια του 
εδάφους. Η ταινία θα συνδέεται με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 50 mm2 με 
σφιγκτήρα (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ κωδικού 620830) και με το σιδηρό 
οπλισμό με κατάλληλο σφιγκτήρα  (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 6201000). 
Ο χάλκινος πολύκλωνος αγωγός διατομής 50 mm2 θα καταλήγει στο υπέργειο 
μέρος της βάσης του ιστού, όπου και θα συνδέεται μέσω κατάλληλου κατάλληλου 
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σφιγκτήρα (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 6225201) και διμμεταλικής 
επαφής με δύο οπές 2ΧΦ14 (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ κωδικός 6510100). 

4.2.4.7. Στην προέκταση της βάσης θα κατασκευασθεί φρεάτιο 
από σκυρόδεμα C16/20. Οι εσωτερικές (καθαρές) διαστάσεις του φρεατίου θα έχουν 
άνοιγμα 0,50Χ0,50m και το καθαρό βάθος του φρεατίου καθορίζεται στα 0,70m. Θα 
τοποθετηθεί χυτοσιδηρό κάλυμμα. Τα φρεάτια θα είναι στεγανά. Η άνω επιφάνειά των 
(σκυρόδεμα και κάλυμμα) θα είναι περίπου κατά 10cm υψηλότερα από τη στάθμη του 
φυσικού εδάφους.

4.2.4.8. Τα φρεάτια κατά την κατασκευή τους-σκυροδέτηση θα 
εγκιβωτίζουν τους σωλήνες του δικτύου διαμέτρου Φ75, για την είσοδο –έξοδο των 
καλωδίων στο φρεάτιο. 

4.2.4.9. Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 50 
cm X50 cm X 70 cm (βάθος) και θα φέρουν με στεγάνωση. 

4.2.4.10. Ο εσωτερικός ξυλότυπος των πλευρικών τοιχωμάτων των 
φρεατίων θα είναι σχολαστικά καλότεχνος και επιμελημένος ώστε οι προκύπτουσες 
επιφάνειες να είναι ομαλές, λείες και χωρίς κακοτεχνίες. Αν τυχόν προκύψουν κακοτεχνίες 
θα αποκαθίστανται το ταχύτερο δυνατόν από τον πάροχο με δαπάνες αυτού. Δηλαδή, 
τυχόν προεξοχές του σκυροδέματος θα κόπτονται κατάλληλα και θα λειαίνονται, ενώ τυχόν 
υπάρχοντες κρατήρες, (μικρολάκκοι), θα πληρούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα  και εάν 
υπάρξουν προεξέχοντες σιδηροπλισμοί θα κόπτονται σε βάθος 2 cm και ο 
δημιουργούμενος μικροκρατήρας θα πληρούται όπως παραπάνω. Τέλος ο σιδηρός 
οπλισμός των φρεατίων θα διαμορφώνεται από τον πάροχο έντεχνα και σύμφωνα με τους 
κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. 

4.2.4.11. Θα γίνει φορτοεκφόρτωση και μεταφορά κάθε ιστού και 
των παρελκομένων του (βραχίονες, λαμπτήρες, φωτιστικά, βάση με αγκύρια, 
ακροκιβώτια κλπ) στη θέση τοποθέτησης του με μέσα και εξοπλισμό του παρόχου 
με προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στους ιστούς από το χώρο 
αποθήκευσης τους. Οι ιστοί και τα παρελκόμενα τους θα μεταφέρονται σε 
απόσταση έως 20 km. 

4.2.4.12. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανέγερση και στερέωση 
του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια επάνω και κάτω με χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης 
και τα άνω περικόχλια ασφαλείας τύπου Nyloc). 

4.2.4.13. Θα γίνει πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση –πέλμα 
του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιξη 
των κοχλιών. 

4.2.4.14. Θα εγκατασταθούν τα ακροκιβώτια στην αντίστοιχη 
θυρίδα των ιστών. 

4.2.4.15. Θα ακολουθήσει η διέλευση των υπογείων καλωδίων 
εισόδου και εξόδου και του αγωγού γείωσης από τη βάση έως το ακροκιβώτιο 
εκάστου ιστού και η σύνδεση τους σε αυτό. 
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4.2.4.16. Σε περίπτωση που το μήκος των υφιστάμενων καλωδίων 
δεν επαρκεί για την σύνδεση τους με το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα 
χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι (μούφες) για την επέκταση των καλωδίων. 

4.2.4.17. Συγκεκριμένα, το καλώδιο ΝΥΥ 4X10 mm2 ηλεκτροδότησης 
των ιστών θα διέρχεται μέσω εγκιβωτισμένου σωλήνα από το φρεάτιο και τη βάση 
(παράγραφο 4.2.4.5) κάθε ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο και θα εξέρχεται. Ο υφιστάμενος 
αγωγός γείωσης που οδεύει παράλληλα με το τροφοδοτικό καλώδιο 4Χ10 mm2. θα 
συνδέεται με την θεμελειακή γείωση του κάθε ιστού. Κάθε ακροκιβώτιο ιστού θα 
συνδέται με χάλκινο μονωμένο πολύκλωνο αγωγό 10 mm2 με τον κύριο αγωγό γείωσης 
μέσω χάλκινου σφικτήρα. Ο υφιστάμενος αγωγός γείωσης θα συνδέεται με τη 
θεμελειακή γείωση με κατάλληλο σφικτήρα και με το σώμα του ιστού και με το 
ακροκιβώτιο. 

4.2.4.18. Θα συνδεθούν τα καλώδια τροφοδότησης 3Χ1,5 mm2 του 
Φ/Σ με το ακροκιβώτιο. 

4.2.4.19. Στο φωτιστικό σώμα θα γίνουν οι τροποποιήσεις για την 
εγκατάσταση λαμπτήρα LED. 

4.2.4.20. Θα γίνει επανεπίχωση των εκσκαφών και αποκατάσταση 
της επιφάνειας του εδάφους στην αρχική του κατάσταση

4.2.4.21. Θα απομακρυνθούν τα προϊόντα καθαίρεσης και 
αχρήστων προϊόντων εκσκαφής από τον τόπο του έργου. 

4.2.4.22. Θα ακολουθήσουν δοκιμές –ηλεκτρολογικός έλεγχος και 
μέτρηση της γείωσης. 

4.2.4.23. Θα αντικατασταθούν δύο (2) προβολείς σε υφιστάμενο 
ιστό ύψους έως 7 μέτρων.  

4.2.4.24. Στη συνέχεια θα γίνει εκσκαφή από ιστό περιμετρικού 
φωτισμού μέχρι των ιστό των προβολέων. Η τάφρος θα είναι μήκους περίπου 30 
μέτρα, πλάτους 40 εκατοστών και βάθους 70 εκατοστών. Θα τοποθετηθεί το 
υφιστάμενο καλώδιο μέσα σε σωλήνα και στη συνέχεια θα εγκιβωτισθεί.

4.2.4.25.  Ο πυθμένας της τάφρου θα επιστρωθεί με άμμο ή χώμα 
κοσκινισμένο σε πάχος 10 cm περίπου, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ο σωλήνας 
και ακολούθως θα πληρωθεί με άμμο ή κοσκινισμένο χώμα για περίπου άλλα 20 
cm. Κατόπιν θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες ή οπτόπλινοι χωρίς διάκενα, άλλη 
μία στρώση άμμου ή κοσκινισμένου χώματος πάχους 20 cm και πλέγμα σήμανσης 
χρώματος κόκκινου. Τέλος θα γίνει πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής μέχρι της 
επιφανείας του εδάφους. 

4.2.4.26. Επίσης θα κατασκευαστεί ένα ακόμα φρεάτιο εσωτερικών 
διαστάσεων 50 cm X50 cm X 70 cm (βάθος) και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμμα με 
στεγάνωση όπως παράγραφο 4.2.4.7 έως 4.2.2. 10

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες που ασχολούνται με το αντικείμενο 
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παροχής υπηρεσιών της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και είναι 
εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά μητρώα. 

5.2. Επισημαίνεται ότι ο κάθε υποψήφιος πάροχος δύναται να επισκεφθεί τις 
εγκαταστάσεις της μονάδας μας, πριν την κατάθεση της προσφοράς, προκειμένου 
να λάβει γνώση του χώρου και της υφιστάμενης εγκατάστασης και να έχει λάβει 
υπόψη του όλους τους παράγοντες πριν καταθέσει την προσφορά του.

5.3. Ο πάροχος εργασιών θα παραλαμβάνει τα υλικά που θα απαιτηθούν για 
την εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια διαχείριση του ΠΒΚ κατόπιν αιτήσεως 
του. 

5.4. Εξαιρούνται ο σιδηρός οπλισμός, ο ξυλότυπος, τα υλικά εγκιβωτισμού των 
σωλήνων και επανεπίχωσης (παράγραφος 4.2.4.21) καθώς και η αποκατάσταση 
της επιφάνειας στην αρχική της μορφή που  βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.5. Τυχόν μικροϋλικά και όλα τα μηχανήματα (π.χ. JCB, τα εργαλεία, τα 
βοηθητικά μέσα, ξυλότυπος κλπ θα είναι του παρόχου. 

5.6. Επιπλέον τυχόν υλικό ή εργασία που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα 
αλλά είναι απαραίτητο για τη πλήρη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία των νέων ιστών 
θα είναι του παρόχου. 

5.7. Όλο το προσωπικό θα φοράει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής 
προστασίας, ειδάλλως θα εξέρχεται του στρατοπέδου. Ο πάροχος και το 
προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά 
την είσοδο και κατά την εργασία τους στο Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί 
σχετική άδεια εισόδου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

5.8. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν  οι έλεγχοι και δοκιμές του 
ηλεκτρικού δικτύου και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από 
προσωπικό του ΠΒΚ.  

5.9. Ο πάροχος υποχρεούται να παραδώσει το χώρο καθαρό μετά την 
ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών. 

5.10. Δεν απαιτείται ISO 9001 τον πάροχο υπηρεσιών. 

5.11. Η παροχή υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από την παραλαβή 
υλικών. 

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

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Συνολική 

mailto:kmarketaki@namfi.gr
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μέτρησης μονάδας τιμή

1

Συντήρηση 
περιμετρικού 
δικτύου φωτισμού 
ΧΕ του ΠΒΚ 
CPV 50800000-3 
(Διάφορες υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης)

Τεμ 1 7.620 7.620

ΣΥΝΟΛΟ 7.620

                 Ασμχος (ΜH) Ανέστης Λελίδης
Ακριβές αντίγραφο       Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης 

Αικ. Μαρκετάκη 
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc


