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Τεχνική Περιγραφή      ΔΔ-401/05.11.2018 
 
 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΡΕΖΙΣΤΟΓΡΑΦΟΣ) 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα περιγραφή καθορίζει τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις για τη φορητή 

συσκευή επιθεώρησης εγκατεστημένων ξύλινων στύλων στο εναέριο δίκτυο διανομής 

του ΔΕΔΔΗΕ. Η συσκευή αυτή θα χρησιμοποιείται είτε από το ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή από το προσωπικό του εργολάβου, όπου υπάρχει, για 

την επιθεώρηση των ξύλινων στύλων του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Η συσκευή πρέπει να είναι στιβαρή και κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε 

θερμοκρασίες από -5 έως +45°C. 

Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι μεταξύ -25 και +70°C. 

Η συσκευή θα πραγματοποιεί μη-καταστρεπτική δοκιμή των ξύλινων στύλων 

χρησιμοποιώντας τρυπάνι με μύτη μέγιστου πλάτους 3.0 mm. 

Το βάρος της συσκευής θα πρέπει να είναι 5 Kg κατά μέγιστο. 

Θα είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση της μηχανικής αντοχής των 

εγκατεστημένων στύλων του εναερίου δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ. Τα είδη 

ξύλινων στύλων που συναντώνται είναι Πεύκη η Άγρια (Pinus Silvestris) ή Μαύρη 

Πεύκη (Pinus Nigra) και έχουν εμποτιστεί αρχικά με συντηρητικό (creosote) 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του εμποτισμού υπό πίεση (hollow cell). Περισσότερες 

πληροφορίες (μέγεθος, μήκος, διάμετρος, συγκέντρωση υγρασίας, απώλεια 

συντηρητικού κλπ.) για τους στύλους αυτούς μπορούν να βρεθούν στην συνημμένη 

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ GR-49/10.11.81 «Εμποτισμένοι ξύλινοι στύλοι – ξυλοδοκοί 

αγκυρώσεως και ξύλινοι πάσσαλοι ενισχύσεως». 

Η επιθεώρηση των ξύλινων στύλων θα διενεργείται χωρίς εκσκαφή της επιφάνειας 

του εδάφους. 

Η συσκευή θα δίνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε στύλο, απευθείας στο πεδίο, 

τόσο σε αντιθαμβωτική οθόνη αλλά και σε αντίστοιχο λογισμικό: 

 
 Το εναπομένον πάχος υγιούς ξύλου του στύλου καθώς και πλήρης εικόνα της 

διατομής του στύλου με βάση τη μηχανική του αντοχή. 

 Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης με κριτήριο τον χαρακτηρισμό του στύλου 

ως ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ (PASS OR FAIL), με βάση την 

αυτόματη αξιολόγηση της προαναφερθείσας εικόνας. 
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Η συσκευή πρέπει να διαθέτει επιπλέον: 
  Ελληνικούς χαρακτήρες 
  Κύρια μηνύματα στα ελληνικά. 
 
2.2 Μηχανικά χαρακτηριστικά της συσκευής 
 

 Μήκος διάτρησης: 500mm 

 Διάμετρος τρυπανιού 1.5 mm, 2.8 mm μύτη 

 Δυνατότητα και μέσο αποδέσμευσης του τρυπανιού εάν χρειάζεται 

 Ανθεκτική μεταλλική θήκη για εξωτερική χρήση 

 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων Λιθίου με διάρκεια τουλάχιστον 8 ωρών. 

 1 κατάλληλο φορτιστή μπαταριάς ικανός να φορτίζεται από μία πηγή 230V, 50 Hz ή 
από 12 V DC φορτιστή αυτοκινήτου. 

 Ενσωματωμένη μνήμη με τη δυνατότητα να αποθηκεύει 180 μέτρα μήκος 
καμπύλης μετρήσεων  

 Καλώδιο για την διασύνδεση μεταξύ της συσκευής και ενός υπολογιστή για τη 
μεταφορά δεδομένων 

 Η συσκευή πρέπει να διαθέτει μία σειριακή θύρα RS 232 ή μία θύρα USB 2.0 μαζί 
με καλώδιο.  

 
2.3 Απαιτήσεις λογισμικού 
 

Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από δύο τύπους λογισμικού: το εσωτερικό 

λογισμικό της συσκευής και το λογισμικό για τη σύνδεση της συσκευής σε Η/Υ. 

 

Το λογισμικό της συσκευής πρέπει να έχει δύο κύριες δυνατότητες: να ελέγχει τη 

συσκευή διάτρησης και να αξιολογεί τα δεδομένα των μετρήσεων. Πρέπει να 

αναγνωρίζει αυτόματα τη διάμετρο του στύλου και να ελέγχει τη συσκευή ώστε να 

πραγματοποιείται διάτρηση διαμπερώς του στύλου και να ανακαλεί αυτόματα το 

τρυπάνι κατά την έξοδό του από την άλλη πλευρά. Η πληροφορία έπειτα 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μήκους διάτρησης των υπόλοιπων 

μετρήσεων. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα τα διαφορετικά είδη 

σήψης με βάση τη πυκνότητα του ξύλου.  

Τα αποτελέσματα κάθε μέτρησης πρέπει να προβάλλονται αμέσως μετά το πέρας 

της λήψης των μετρήσεων, επιταχύνοντας την διαδικασία της επιθεώρησης και 

καθιστώντας την αντικειμενική και εξακριβώσιμη.  

 

Το λογισμικό του Η/Υ θα πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση της συσκευής με τον 

Η/Υ μέσω θύρας USB ή Bluetooth. Πρέπει να επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη 

μεταφορά όλων των μετρήσεων που είναι αποθηκευμένες από τη συσκευή στον Η/Υ. 

Πρέπει επίσης να επιτρέπει την διαμόρφωση, την μετάδοσης, την αξιολόγηση, τη 

μεγέθυνση, την εκτύπωση και την αποθήκευσης όλων των μεταφερόμενων 

μετρήσεων.   

 
2.4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής 
 

Η συσκευή θα χρησιμοποιείται χειροκίνητα από τον επιθεωρητή του ΔΕΔΔΗΕ ή 

από το προσωπικό του εργολάβου. Η χειροκίνητη λειτουργία θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:  
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 Ένα κομβίο για να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται (ON/OFF) η 

συσκευή, που θα επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο βασικό μενού της 

συσκευής.  

 Ένα κομβίο για την έναρξη/λήξη (START/STOP) της μέτρησης. 

 Ένα κομβίο για την προσαρμογή της ταχύτητας διάτρησης. 

 Ένα κομβίο/μοχλός πλοήγησης για την εύκολη πλοήγηση και επιλογή του 

μενού της συσκευής.  

 Μια ρυθμιζόμενη λαβή, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικές 

θέσεις ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη. 

 

Οι μετρήσεις θα πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη της συσκευής και το τελικό 

αποτέλεσμά τους θα πρέπει να προβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση 

βλάβης, τα πιο συνήθη προειδοποιητικά μηνύματα θα πρέπει να είναι και αυτά στην 

Ελληνική Γλώσσα, και ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει ένα πλήρη και 

περιεκτικό οδηγό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των βλαβών.  

 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει επίσης έναν ολοκληρωμένο οδηγό και όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποδέσμευση του τρυπανιού και για την 

αντικατάσταση της ασφάλειας σε περίπτωση σφάλματος, όταν το τρυπάνι έχει 

κολλήσει μέσα στη συσκευή και δεν μπορεί να αφαιρεθεί μέσω της τυπικής μεθόδου 

αλλαγής τρυπανιού. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση για τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Η 

συσκευή θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση ενός (1) έτους, η οποία ισχύει από 

την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής. 

 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει, χωρίς πρόσθετη χρέωση του Αγοραστή, 

την εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία της συσκευής, των εξαρτημάτων της 

και του λογισμικού στην έδρα του Αγοραστή. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην προσφορά. 

 

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
 
Πριν από την παράδοση, ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει ένα δείγμα στο 
ΔΕΔΔΗΕ, για την δοκιμή της συσκευής. 
Η δοκιμή θα περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο των ανωτέρω χαρακτηριστικών υλικού και 
λογισμικού.  
 
6. ΣΥΣΛΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Κάθε συσκευή, οι εφεδρικές μπαταρίες, ο φορτιστής μπαταριών (εάν δεν είναι 

ενσωματωμένος στη συσκευή), το CD λογισμικού και τα εγχειρίδια λειτουργίας- 
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συντήρησης θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως κλεισμένα σε ανθεκτική, ατομική 

σκληρή θήκη, κατασκευασμένη από αλουμινένιο και αδιάβροχο περίβλημα, 

κατάλληλο για εξωτερική μεταφορά και χρήση. Κατάλληλο ελεύθερος χώρος θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμος στην θήκη για επιπλέον εξαρτήματα, όπως για 

παράδειγμα φορητός υπολογιστής.  

Κατά την παράδοση, το εικονογραφημένο εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής, 

των εξαρτημάτων και του λογισμικού θα παραδίδεται γραμμένο στην Ελληνική 

Γλώσσα.  

 

7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατάσταση πωλήσεων για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
από Ηλεκτρικές Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας ή από Διαχειριστές Δικτύου. Η κατάσταση 
πωλήσεων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Τον τύπο του εξοπλισμού. 

 Το όνομα της Ηλεκτρικής Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας ή του Διαχειριστή 
Δικτύου μαζί με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. 

 Την ποσότητα του εξοπλισμού που αγοράστηκε ανά προμήθεια και συνολικά. 
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ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ                           ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΔΓ - 48Α 

 

 

 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ   ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ   ΞΥΛΙΝΩΝ   ΣΤΥΛΩΝ 

 

 
 
1. θνπόο  

       

Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή έρεη ζθνπό λα πξνδηαγξάςεη νξηζκέλεο απαηηήζεηο γηα 

ζπληεξεηηθά μύιηλσλ ζηύισλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο ειεθηξηθέο γξακκέο θαη λα θαζνξίζεη 

έλα εξσηεκαηνιόγην πάλσ ζηηο ηδηόηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Η απάληεζε ζην 

εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη απαξαίηεην λα πεξηιεθζεί ζε θάζε πξνζθνξά  

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη γεληθά αλαγλσξηζκέλε βέιηηζηε ζύλζεζε ησλ ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ 

ζπληεξεηηθώλ εγθαηεζηεκέλσλ μύιηλσλ ζηύισλ, δελ είλαη εύινγε ε ζύληαμε πξνδηαγξαθήο γηα ηελ 

πνηόηεηα ησλ ζπληεξεηηθώλ απηώλ. Καηά ζπλέπεηα, ν αγνξαζηήο ζα θξίλεη ηηο πξόζθνξεο 

ζπληεξεηηθώλ, ύζηεξα από εμέηαζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο απηήο αθ' ελόο θαη αθ' εηέξνπ ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο, 

όπσο απηέο ζπκπεξαίλνληαη ή βεβαηώλνληαη από ηηο απαληήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνζθνξέο, 

αλάινγα κε ην βαζκό πνπ ζηεξίδνληαη ζε αμηόπηζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ή άιιεο καξηπξίεο. 

 

2.  Μέζνδνο ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζπληεξεηηθνύ ζην ζηύιν 

 

Σν ζπληεξεηηθό ζα ηνπνζεηείηαη ζηε δώλε εδάθνπο ησλ ζηύισλ, ε νπνία εθηείλεηαη από 40 cm   

θάησ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο κέρξη  8 cm πάλσ από απηή. 

Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή επηθάλεηα ηεο δώλεο εδάθνπο ηνπ ζηύινπ είηε κε 

επάιεηςε κε βνύξηζα είηε κε ςεθαζκό. 

Γηα πξόιεςε ηεο δηαθπγήο ζην έδαθνο, ην ζπληεξεηηθό πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζηύιν ζα 

πξνζηαηεύεηαη εμσηεξηθά κε έλα αδηάβξνρν θαη αλζεθηηθό θύιιν θαιύςεώο ηνπ. πλήζσο ν 

αγνξαζηήο πξνκεζεύεηαη ην θάιπκκα απηό από ηελ εγρώξηα αγνξά. πλίζηαηαη από δπν 

ζπλελσκέλα ζηξώκαηα. Δζσηεξηθά από θύιιν καύξνπ PVC θαη εμσηεξηθά από θύιιν ράξηε 

θξάθη. 

Ο ξπζκόο δηόδνπ πδξαηκώλ από απηό ην ζπλδπαζκέλν θύιιν είλαη κηθξόηεξνο ησλ 100 gr / m2 θαη 

24σξν, πξνζδηνξηδόκελνο κε ηνλ δηεζλή θαλνληζκό ISO R 1195-1970. 

Δλαιιαθηηθά γίλνληαη δεθηνί θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνη επίδεζκνη είηε ζε έηνηκα ηεκάρηα είηε ζε 

ξόινπο. Σν πιάηνο ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ ζπληεξεηηθνύ ζηνπο επηδέζκνπο απηνύο ζα είλαη 45 cm. Δλ 

ηνύηνηο ζα εμεηαζζνύλ θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο κε πιάηνο ζηξώκαηνο ζπληεξεηηθνύ 40 cm.     

Σα έηνηκα ηεκάρηα επηδέζκσλ δεηνύληαη ζε ηξία κήθε ηνπ ζηξώκαηνο ζπληεξεηηθνύ ζύκθσλα κε 

ηελ αθόινπζε αλαινγία: 

 

Πνζνζηό (%) Mέγεζνο επηδέζκνπ  

 

Μήθνο ζηξώκαηνο 

ζπληεξεηηθνύ ζε cm 

40 Δ 75 πεξίπνπ 

37 Μ                 90     ΄΄ 

23 Β                110    ΄΄ 

 

Σν ζηξώκα ηνπ ζπληεξεηηθνύ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ επηδέζκσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηζνπαρέο. 
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3.   Γξάζε ηνπ ζπληεξεηηθνύ  

 

Έλα ηνπιάρηζηνλ κπθεηνθηόλν ζπζηαηηθό ηνπ ζπληεξεηηθνύ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρέεηαη    

ζην μύιν ζην βάζνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα πιήξε πξνζηαζία ηνπ ζνκθνύ μύινπ ησλ ζηύισλ. 

Σα κπθεηνθηόλα ζπζηαηηθά ηνπ ζπληεξεηηθνύ ζα πξνζηαηεύνπλ ην μύιν ηόζν από ηνπο κύθεηεο   

ηεο θαηάο ζήςεσο, όζν θαη από ηνπο κύθεηεο ηεο καιαθήο ζήςεσο γηα αξθεηά καθξά πεξίνδν. 

 

4.   Βνεζεηηθό ζπληεξεηηθό εζσηεξηθώλ ζπιάθσλ 

 

Σν Βνεζεηηθό ζπληεξεηηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξόιεςε δηεπξύλζεσο ησλ εζσηεξηθώλ    

ζπιάθσλ ζήςεσο ησλ ζηύισλ. Σν ζπληεξεηηθό απηό ζα πεξηέρεη πδξνδηαιπηά κπθεηνθηόλα θαη 

εληνκνθηόλα ζπζηαηηθά. 

Ο αγνξαζηήο ζα δηαιύζεη ην ζπληεξεηηθό απηό ζε λεξό, ζε όζε αλαινγία ζπληζηά ν    

θαηαζθεπαζηήο ηνπ γηα ηελ παξαζθεπή ελόο δηαιύκαηνο ηόζν ππθλνύ, όζν ρξεηάδεηαη γηα 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ μύινπ πνπ πεξηβάιιεη ηνπο εζσηεξηθνύο ζύιαθεο. Σν δηάιπκα 

απηό ζα εηζαρζεί ζηνπο ζύιαθεο κέρξη ππεξπιεξώζεσο. Η εηζαγσγή ζα γίλεη κέζσ νπώλ πνπ 

ζα αλνηρζνύλ κε ηξππάλη ζην εμσηεξηθό μύιν. Γηα ηελ πιήξσζε θάζε ζύιαθα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα ρεηξνθίλεηε αληιία (ςεθαζηήξαο) εμνπιηζκέλε κε αθξνθύζην, ηνπ νπνίνπ ή 

ειάρηζηε δηάκεηξνο νπήο είλαη 2,5 mm. Γηα εύθνιε ξνή από ην αθξνθύζην απηό, ην ππόςε 

δηάιπκα είλαη απαξαίηεην λα έρεη θηλεκαηηθό ημώδεο κηθξόηεξν ησλ 10 CENTISTOKES ζε 

ζεξκνθξαζία 20νC. 

 

5.   Δίδε μύινπ θαη αξρηθόο εκπνηηζκόο 

 

Σα ππόςε ζπληεξεηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εγθαηεζηεκέλνπο ζηύινπο θπξίσο από Γαζηθά  

Πεύθε (PINUS SILVESTRIS) ή από Μαύξε Πεύθε (PINUS NIGRA), νη νπνίνη αξρηθά έρνπλ 

εκπνηηζηεί κε θξεόδσην κε ηε κέζνδν ηνπ εκπνηηζκνύ κε πίεζε. 

 

6. Πνζόηεηα ζπληεξεηηθώλ αλά ζηύιν  

 

Σα ζπληεξεηηθά δεηνύληαη ζε πνζόηεηεο εθθξαζκέλεο ζε πιήζνο εγθαηεζηεκέλσλ ζηύισλ πνπ   

ζπληεξνύληαη κε απηέο. Δάλ ηα ζπληεξεηηθά απηά έρνπλ ηε κνξθή πνιηνύ ή πγξνύ, νη 

πoζόηεηέο ηνπο, πνπ δίδνληαη ζε ιίηξα, κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε πιήζνο ζπληεξνύκελσλ 

ζηύισλ, εάλ ιεθζεί ην εκβαδόλ ηεο ζπληεξνύκελεο επηθάλεηαο θάζε ζηύινπ ίζν κε 0,404 m2 

θαηά κέζν όξν. 

Δάλ ηα ζπληεξεηηθά έρνπλ ηε κνξθή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ επηδέζκσλ ζε ξόινπο, νη    

πνζόηεηεο ηνπο πνπ δίδνληαη ζε κέηξα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε πιήζνο ζπληεξνύκελσλ 

ζηύισλ, εάλ ιεθζεί ην κήθνο  επηδέζκνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα θάζε ζπληεξνύκελν ζηύιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηθαιύςεσο, ίζν κε 0,99 m.  

Οη πνζόηεηεο ηνπ βνεζεηηθνύ ζπληεξεηηθνύ εζσηεξηθώλ ζπιάθσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ  

παξαζθεπή ηνπ δηαιύκαηνο ην νπνίν ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζην 

αληίζηνηρν πιήζνο ζηύισλ πνπ ζπληεξνύληαη κε ην θύξην ζπληεξεηηθό, εάλ ιεθζεί ε 

θαηαλάισζε ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ ίζνπ κε 0,25 ιίηξα αλά ζηύιν. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πεξηέρνπλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ζπληεξεηηθώλ εθθξαζκέλεο ζηελ νηθεία κνλάδα κεηξήζεσο (π.ρ. ιίηξα ). 
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7.  Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη πξνβιήκαηα κνιύλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Κάζε πξνζθνξά είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρεη έγθπξα ζηνηρεία γηα ηνπο θίλδπλνπο ηεο πγείαο θαη 

ηα πξνβιήκαηα κνιύλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαινύλ ηα πξνζθεξόκελα ζπληεξεηηθά 

θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο, ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο. Δπηπξόζζεηα, δεηείηαη 

πηζηνπνηεηηθό θαηαρσξήζεσο ή όρη ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπληεξεηηθώλ ζηνλ θαηάινγν ησλ 

εγθεθξηκέλσλ γεσξγηθώλ θάξκαθσλ (PESTICIDES) ηεο ρώξαο θαηαζθεπήο ηνπο, θαζώο επίζεο 

θαη ηεο θιάζεσο ζηελ νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλα σο πξνο ηνπο θίλδπλνπο πνπ πξνθαινύλ. 

 

8.  Aπνζήθεπζε θαη ρξήζε 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη θάζε πξνζθνξά νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ 

απνζήθεπζε θαη ρξήζε ησλ ζπληεξεηηθώλ. 

Αθόκε είλαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία αλζξώπσλ θαη 

πεξηβάιινληνο από ηα ηνμηθά ζπζηαηηθά ησλ ζπληεξεηηθώλ. 

 

9.  Αλαγθαία εξγαιεία, εμνπιηζκόο θαη κηθξνϋιηθά 

 

Οη θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία, εμνπιηζκό θαη κηθξνϋιηθά, ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηε ρξήζε θαζελόο από ηα δπν ζπληεξεηηθά. 

Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ νπνηεζδήπνηε εηδηθέο απαηηήζεηο νθείινπλ λα 

πιεξνύλ ηα εξγαιεία απηά, ν εμνπιηζκόο θαη ηα κηθξνϋιηθά.   

Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζζεί ζηελ πξνζθνξά, εάλ ν πσιεηήο ρνξεγεί νηνδήπνηε κηθξνϋιηθό 

(π.ρ. ην θέξκα κε ην εκπνξηθό ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή), καδί κε ην ζπληεξεηηθό ή όρη. 

 

10.  πζθεπαζία θαη ζήκαλζε ησλ ζπληεξεηηθώλ 

 

Κάζε πξνζθνξά είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηε ζήκαλζε 

θαζελόο από ηα δπν πξνζθεξόκελα ζπληεξεηηθά. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα 

γίλεηαη αληηιεπηόο, ν βαζκόο κε ηνλ νπνίν ε ζπζθεπαζία θαη ε ζήκαλζε ζπληεινύλ ζε εύθνιε 

θαη αζθαιή κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ρξήζε ησλ ζπληεξεηηθώλ. Η πξνζθνξά πξέπεη αθόκε 

λα αλαθέξεη ηηο ελδείμεηο ή νδεγίεο πνπ ελδερνκέλσο είλαη γξακκέλεο πάλσ ζε θάζε κνλάδα 

ζπζθεπαζίαο. Πέξαλ απηώλ, είλαη απαξαίηεην λα δεισζεί ε πνζόηεηα θαζελόο από ηα δπν 

πξνζθεξόκελα ζπληεξεηηθά, ε νπνία πεξηέρεηαη ζε θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο. Ο αγνξαζηήο 

δεηεί ε κηθηή κάδα θάζε κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαζελόο ζπληεξεηηθνύ λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 

35 kg. 

 

11.  Δξσηεκαηνιόγην γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπληεξεηηθώλ 

 

Δίλαη αλαγθαίν θάζε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζην εμήο εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά 

κε ηα πξνζθεξόκελα ζπληεξεηηθά. 

 

11.1  Γηάξθεηα απνζεθεύζεσο 

 

Πόζν ρξόλν ηα πξνζθεξόκελα ζπληεξεηηθά κπνξνύλ λα κείλνπλ απνζεθεπκέλα ρσξίο λα 

κεησζεί ε θαηαιιειόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ μύινπ ; 

 

Πνηα είλαη ηα όξηα ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην ρώξν απνζεθεύζεώο ηνπο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζεθεύζεσο απηήο ; 

  

εκαίλεηαη πάλσ ζε θάζε  κνλάδα ζπζθεπαζίαο ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ή ε εκεξνκελία  

ιήμεσο ηεο ρξήζεώο ηεο ; 
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Δάλ όρη, ζα κπνξνύζε λα ζεκαλζεί πάλσ ζε θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο  ε εκεξνκελία ιήμεσο 

ηεο ρξήζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπληεξεηηθνύ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ρξήζε αθαηάιιεινπ 

ζπληεξεηηθνύ ; 

 

11.2  Ιδηόηεηεο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ πεξηβιήκαηνο ησλ επηδέζκσλ 

 

Δάλ ην πξνζθεξόκελν ζπληεξεηηθό έρεη ηε κνξθή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ επηδέζκνπ,   

δεηνύληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

-  Πνην πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνξέαο ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ ζπληεξεηηθνύ ; 

 

-  Από πνην πιηθό είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην εμσηεξηθό πξνζηαηεπηηθό πεξίβιεκα ηνπ επηδέζκνπ ; 

 

- Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο απηνύ ηνπ πεξηβιήκαηνο ; 

 

- Πόζν ρξόλν δηαηεξείηαη απηό ην πεξίβιεκα ακεηάβιεην, εάλ είλαη εθηεζεηκέλν ζε ζπλζήθεο 

ππαίζξηνπ ρώξνπ, κε δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο από – 10 ν C κέρξη + 50 ν 

C ; 

 

- Πσο απηό ην πεξίβιεκα ζηεξεώλεηαη πάλσ ζην ζηύιν θαη πσο επηηπγράλεηαη ζηεγαλόηεηα, πνπ 

λα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή ηνπ ζπληεξεηηθνύ από ηηο άθξεο ηνπ επηδέζκνπ ; 

   

11.3  Δπίδξαζε ζηε κεραληθή αληνρή ηνπ ζηύινπ 

 

Τπάξρεη επίδξαζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπληεξεηηθώλ πάλσ ζηε κεραληθή αληνρή ησλ 

ζηύισλ, γηα όιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηύισλ απηώλ ; 

    

11.4  Βαζκόο ζπγθεληξώζεσο ησλ ζπληεξεηηθώλ 

 

Πόζε πνζόηεηα ζπληεξεηηθνύ είλαη αλάγθε λα ηνπνζεηεζεί αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 

επηθάλεηαο ηνπ ζηύινπ ; 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επηδέζκσλ, πόζε πνζόηεηα ζπληεξεηηθνύ πεξηέρεηαη αλά ηεηξαγσληθό 

κέηξν επηθαλείαο ηνπ ζηξώκαηνο ζπληεξεηηθνύ ηνπ επηδέζκνπ ; 

 

ε πνηα αλαινγία ελδείθλπηαη ην βνεζεηηθό ζπληεξεηηθό εζσηεξηθώλ ζπιάθσλ λα αλακηρζεί κε 

λεξό, γηα λα παξαζθεπαζζεί δηάιπκα κε ηελ απαξαίηεηε κπθεηνθηόλν θαη εληνκνθηόλν δξάζε ; 

 

11.5  Σνμηθά ζπζηαηηθά 

 

        Πνηα είλαη ηα ηνμηθά ζπζηαηηθά θαζελόο από ηα δπν ζπληεξεηηθά ; 

 

        Πνηα είλαη ηα αδξαλή ζπζηαηηθά ; 

 

Πνηα ε αλαινγία θαηά βάξνο θαζελόο ηνμηθνύ ή αδξαλνύο ζπζηαηηθνύ ζε θαζέλα από ηα δπν    

ζπληεξεηηθά ; 
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11.6  Βέιηηζηνο ζπλδπαζκόο δηαρύζεσο θαη ζηαζεξνπνηήζεσο 

 

Πνηνο ζπλδπαζκόο έρεη επηιεγεί κεηαμύ ηεο ζηαζεξνπνηήζεσο ησλ ηνμηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην  

μύιν θαη ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα δηαρένληαη ζε απηό έηζη, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη θαη νη δπν 

επόκελνη ζηόρνη ; 

 

Πξώηα ε πιήξεο δηείζδπζε ζην ζνκθό μύιν ηεο Γαζηθήο ή ηεο Μαύξεο Πεύθεο κε επαξθή      

ζπγθξάηεζε ζπληεξεηηθνύ κέζα ζ’ απηό. Σαπηόρξνλα, ε επαξθήο ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηνμηθώλ 

ζπζηαηηθώλ ζην μύιν γηα λα εκπνδίδεηαη ε ππεξβνιηθή δηαθπγή ηνπο θαη ζπλεπώο ε κηθξή 

δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ μύινπ. 

 

11.7 Βάζνο δηεηζδύζεσο 

 

Πόζν είλαη ην βάζνο δηεηζδύζεσο θάζε ηνμηθνύ ζπζηαηηθνύ κέζα ζην μύιν ζηύισλ από Γαζηθή  

ή Μαύξε Πεύθε ; 

 

     Δπεθηείλεηαη ε δηείζδπζε κέζα ζην εγθάξδην μύιν ; 

 

     Παξαθαινύκε πνιύ λα δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο ησλ δνθηκώλ πνπ εθηειέζζεθαλ σο εμήο: 

 

- Πιήζνο ζηύισλ δείγκαηνο 

 

- Μέζε ηηκή ηνπ βάζνπο δηεηζδύζεσο 

 

- Μέζε ηηκή ηνπ πάρνπο ζνκθνύ μύινπ 

 

- Σππηθέο απνθιίζεηο (ζ) ηνπ βάζνπο δηεηζδύζεσο θαη ηνπ πάρνπο ζνκθνύ μύινπ. 

 

- Υξόλνο πνπ παξήιζε από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπληεξεηηθώλ ζηνπο ζηύινπο κέρξη ηηο 

παξαπάλσ κεηξήζεηο ηνπ βάζνπο δηεηζδύζεσο; 

 

- Δζληθόο ή άιινο θαλνληζκόο ή πξνδηαγξαθή ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν δηεμήρζεζαλ νη κεηξήζεηο 

ηνπ βάζνπο δηεηζδύζεσο. 

 

11.8  πγθξάηεζε ζπληεξεηηθώλ θαη ρξνληθή απνκείσζή ηνπο 

 

Πόζε είλαη ε ζπγθξάηεζε θάζε ηνμηθνύ ζπζηαηηθνύ κέζα ζην μύιν ζηύισλ από Γαζηθή ή    

Μαύξε Πεύθε ζε ζπλάξηεζε πξνο ην βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηύινπ (θακπύιε ηεο 

ζπγθξαηήζεσο ζην μύιν θαζελόο ηνμηθνύ ζπζηαηηθνύ, ζε ζπλάξηεζε κε ην βάζνο από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζηύινπ) ; 

 

Πόζν ρξόλν ύζηεξα από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπληεξεηηθώλ ζηνπο ζηύινπο έγηλαλ νη δόθηκεο   

απηέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζπγθξαηήζεσο ; 

 

Έγηλαλ ηέηνηεο κεηξήζεηο ύζηεξα από 5 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ   

ζπληεξεηηθώλ ζηνπο ζηύινπο; Δάλ λαη, πνηεο είλαη νη αλαθεξόκελεο παξαπάλσ θακπύιεο ηεο 

ζπγθξαηήζεσο σο πξνο ην βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηύινπ, κεηά από δηάξθεηα δξάζεσο 

ησλ ζπληεξεηηθώλ 5 ηνπιάρηζηνλ εηώλ ; 

 

Πνηνο ν εζληθόο ή άιινο θαλνληζκόο ή πξνδηαγξαθή ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν δηεμήρζεζαλ νη   

κεηξήζεηο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζπγθξαηήζεσο ; 
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Παξαθαινύκε λα δνζνύλ ιεπηνκέξεηεο γηα ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ζηύισλ, ηε κέζε ηηκή  

θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε ηεο ζπγθξαηήζεσο ζε θάζε δώλε ηνπ μύινπ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζηύινπ. 

 

11.9 Σνμηθά όξηα γηα ηνπο κύθεηεο ηεο θαηάο ζήςεσο (Βαζηδηνκύθεηεο) 

 

Πόζν είλαη ην ηνμηθό όξην (θξίζηκε ηηκή) ηεο ζπγθξαηήζεσο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε    

εξγαζηεξηαθέο δoθηκέο, δειαδή ε ειάρηζηε κπθεηνθηόλνο ζπγθξάηεζε, ελαληίνλ ησλ 

βαζηδηνκπθήησλ πνπ πξνθαινύλ ηε θαηά ζήςε, γηα θαζέλα ηνμηθό ζπζηαηηθό θαη γηα θαζέλα 

από ηα παξαπάλσ είδε μύινπ, θάησ από ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

 

          α)   Ξύιν πνπ δελ έρεη εκπνηηζηεί ή ζπληεξεζεί κε άιιν ζπληεξεηηθό 

 

β)  Ξύιν πνπ έρεη αξρηθά εκπνηηζηεί κε θξεόδσην θαη δηαηεξεί αθόκε κηα ζπγθξάηεζε 30 - 40     

kg θξενδώηνπ αλά m3 μύινπ. 

Πνηνο ν εζληθόο ή άιινο θαλνληζκόο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίζζεθαλ ηα    

παξαπάλσ ηνμηθά όξηα ; 

Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζζεί, εάλ ηα ηνμηθά όξηα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε δνθηκή  

θαιιηέξγεηαο ζε άγαξ ή ζε ρώκα. 

 

11.10 Σνμηθά όξηα γηα ηνπο κύθεηεο ηεο καιαθήο ζήςεσο 

(Αζθνκύθεηεο θαη Αηειείο κύθεηεο) 

 

Πόζν είλαη ην ηνμηθό όξην ηεο ζπγθξαηήζεσο θάζε ηνμηθνύ ζπζηαηηθνύ ελαληίνλ ησλ    

Αζθνκπθήησλ θαη ησλ Αηειώλ κπθήησλ, πνπ πξνθαινύλ ηε καιαθή ζήςε, πξνζδηνξηζκέλν 

θαη βαζηζκέλν όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ; 

 

11.11 Γεκνζηεύκαηα γηα ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο 

 

Πνηνο έρεη εθηειέζεη ηηο πεηξακαηηθέο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπο 7, 11.1., 11.2., 11.3., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9. θαη 11.10 θαη πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ηα απνηειέζκαηα ηνπο ; 

Παξαθαινύκε πνιύ λα επηζπλαθζεί, εάλ είλαη δπλαηόλ, ζηελ πξόζθνξα έλα αληίγξαθν ησλ       

δεκνζηεπκάησλ απηώλ. 

 

11.12 Έθηαζε ρξήζεσο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπληεξεηηθώλ 

 

           Πνηέ άξρηζε ε ρξήζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπληεξεηηθώλ ; 

           Πόζνη ζηύινη ειεθηξηθώλ θαη ηειεθσληθώλ γξακκώλ έρνπλ ζπληεξεζεί κε απηά ; 

           ε πνηεο ρώξεο ; 
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