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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 10 

ΦΥΛΛΟ 1  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Οι στύλοι θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81, με

εξαίρεση όσα προδιαγράφονται παρακάτω, καθώς και του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ

14229. Το κείμενο της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81 και των τεχνικών παρατηρήσεων

του παρόντος είναι επικρατέστερα και υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου Προτύπου

ή Προδιαγραφής.

2. Η παρ. 13 («Συντηρητικό») της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81 διαμορφώνεται ως εξής:

Τα συντηρητικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον εμποτισμό των στύλων θα είναι 

υδατοδιαλυτά, με βάση τον ανθρακικό χαλκό ή ενώσεις χαλκού και βορίου και δεν θα 

περιέχουν ενώσεις χρωμίου και αρσενικού. Τα συντηρητικά αυτά θα είναι για κλάση 

χρήσης 4 (UC 4 κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 335). 

Αποδεκτά συντηρητικά είναι τα εξής: TANALITH E 3474, CELCURE AC 500 και WOLMANIT 

CX-10.

Άλλοι τύποι των υπόψη συντηρητικών μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά την απόλυτη κρίση

του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον από τις άδειες έγκρισης και διάθεσής τους προκύπτει ότι η εγγυημένη

σύνθεση και οι ελάχιστες περιεκτικότητες των δραστικών ουσιών είναι ίσες ή μεγαλύτερες

από αυτές των παραπάνω συντηρητικών.

Τα προσφερόμενα συντηρητικά θα πρέπει να έχουν λάβει έγκριση διάθεσης στην αγορά

από αρμόδια Αρχή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο εμποτισμός γίνει στην

Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν λάβει έγκριση διάθεσης από το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

3. Συμπληρωματικά των αναφερόμενων στην παρ. 14 («Εμποτισμός») της Προδιαγραφής

GR-49/10.11.81, σημειώνονται τα εξής:

Ο εμποτισμός των στύλων συνιστάται να γίνεται με τη μέθοδο του πλήρους κυττάρου (Full 

Cell Process).  

Ο προσφέρων θα υποβάλλει πλήρη περιγραφή του προγράμματος εμποτισμού, με 

αναλυτική περιγραφή των πιέσεων και των χρόνων που θα εφαρμοστούν, συνοδευόμενη 

από αιτιολόγηση, η οποία θα αποδεικνύει ότι επιτυγχάνεται η επιθυμητή διείσδυση και 

συγκράτηση συντηρητικού. 

Εκτός της μεθόδου εμποτισμού πλήρους κυττάρου, είναι αποδεκτή και η μέθοδος κενού 

κυττάρου (και ειδικά η μέθοδος RUEPING), με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ο 

εμποτισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (επιθυμητή διείσδυση και 

συγκράτηση συντηρητικού), συνοδευόμενη από αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας 

εμποτισμού. 

Ο προσφέρων υποβάλλει με την τεχνική προσφορά του, αναλυτική περιγραφή του 

προγράμματος εμποτισμού (στάδια, πιέσεις και χρόνοι που θα εφαρμοστούν). 

4. Η παρ. 15 («Συγκράτηση συντηρητικού») της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81

διαμορφώνεται ως εξής:

Οι ελάχιστες επιτρεπτές τιμές συγκράτησης για κλάση χρήσης 4 (UC4) για κάθε 

συντηρητικό για όλα τα είδη πεύκης είναι οι εξής: 

Ελάχιστη επιτρεπτή συγκράτηση για το TANALITH E 3474: 30,6 kg/m3   

Ελάχιστη επιτρεπτή συγκράτηση για το CELCURE AC 500: 36,0 kg/m3 

Ελάχιστη επιτρεπτή συγκράτηση για το WOLMANIT CX-10: 27,5 kg/m3 
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Ο προμηθευτής θα δηλώνει την απαιτούμενη συγκράτηση του προσφερόμενου 

συντηρητικού για τον εμποτισμό των στύλων (για τα προσφερόμενα είδη πεύκης) η οποία 

θα εξασφαλίζει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη. Σε κάθε περίπτωση, η συγκράτηση δεν 

θα είναι μικρότερη των παραπάνω ελάχιστων επιτρεπόμενων τιμών. 

5. Επί των αναφερόμενων στην παρ. 16.1 της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81 (ελάχιστο

βάθος διεισδύσεως συντηρητικού) σημειώνεται ότι:

Tο ελάχιστο βάθος διείσδυσης (εμποτισμού) θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο

EN 351-1 για κλάση διείσδυσης NP5, δηλαδή 100% του πάχους του σομφού του ξύλου. Σε

κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός για την ελάχιστη τιμή α του βάθους διείσδυσης

συντηρητικού του πίνακα  της υπόψη παραγράφου της Προδιαγραφής. Η αναλυτική ζώνη

αντιστοίχως θα είναι 100% του πάχους του σομφού του ξύλου για κλάση διείσδυσης NP5

σύμφωνα με το Πρότυπο EN 351-1.

Η μέτρηση του βάθους εμποτισμού θα διενεργείται σε δοκίμια που εξάγονται από τους

στύλους με δειγματοληπτικά τρύπανα (increment borers).

6. Συμπληρωματικά των αναφερόμενων στην παρ. 20.4 («Έλεγχος της ποιότητας του

χρησιμοποιούμενου συντηρητικού») της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81, σημειώνονται τα

εξής:

Δεν ισχύουν οι αναφερόμενοι Κανονισμοί στην παρ. 20.4, αλλά ο προσφέρων σε

συνεργασία με τον κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου συντηρητικού θα προτείνει, για

έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ, κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης του συντηρητικού.

Είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, να γίνουν αποδεκτά και πιστοποιητικά

ανάλυσης των συστατικών του συντηρητικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο.

7. Επί της παρ. 20.5 («Έλεγχος συγκρατήσεως συντηρητικού») της Προδιαγραφής GR-

49/10.11.81, διευκρινίζονται τα εξής:

a. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η μέθοδος ζύγισης, η συγκράτηση προσδιορίζεται για

κάθε φορτίο εμποτισμού, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του υπόψη Φύλλου 1

τεχνικών παρατηρήσεων.

b. Κατά την απόλυτη κρίση της επιθεώρησης, μπορεί να ζητηθεί ο προσδιορισμός της

συγκράτησης με την αναλυτική μέθοδο προσδιορισμού. Σε αυτή την περίπτωση και

σύμφωνα με την παρ. 7.2 (“Direct testing”) του Προτύπου EN 351-1, πρέπει να είναι

διαθέσιμα από τον κατασκευαστή του εμποτιστικού τα παρακάτω:

α) Η διαδικασία προσδιορισμού της διείσδυσης του συντηρητικού

β) Οι διαδικασίες που επιτρέπουν τη μετατροπή του αναλυτικού δείγματος σε κατάλληλη

ομοιογενή μορφή για ανάλυση 

γ) Οι αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού της συγκράτησης. 

c. Σε περίπτωση προσδιορισμού της συγκράτησης με την αναλυτική μέθοδο, θα ληφθούν

υπόψη τα παρακάτω:

 Οι δοκιμές ελέγχου της συγκράτησης με την αναλυτική μέθοδο θα διεξάγονται σε 

εργαστήριο αποδοχής του ΔΕΔΗΗΕ. 

 Η συγκράτηση του συντηρητικού θα προσδιορίζεται μόνο για παρτίδες που 

συμμορφώνονται με την απαίτηση διείσδυσης. 

 Δείγματα με πλήρη διείσδυση λαμβάνονται για χημική ανάλυση. Δείγματα με ανεπαρκή 

διείσδυση στο ξύλο δεν λαμβάνονται υπόψη για ανάλυση.   

 Η συγκράτηση θα προσδιορίζεται με ποσοτική χημική ανάλυση σύμφωνα με 

αναγνωρισμένες μεθόδους ή μεθόδους που θα υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή 

του εμποτιστικού ή τον εμποτιστή. Οι υπόψη μέθοδοι θα υποβάλλονται για έγκριση στον 

ΔΕΔΔΗΕ. 
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8. Συμπληρωματικά των αναφερόμενων στην παρ. 20.6 («Έλεγχος διεισδύσεως») της

Προδιαγραφής GR-49/10.11.81, σημειώνονται τα εξής:

a. Η διείσδυση προσδιορίζεται είτε οπτικά είτε, σε περίπτωση αμφιβολίας, με κατάλληλα

αντιδραστήρια ή εξειδικευμένες τεχνικές, κατά την απόλυτη κρίση της Επιθεώρησης του

ΔΕΔΔΗΕ.

b. Για τον προσδιορισμό της διείσδυσης στο ξύλο του χαλκού (Cu) που περιέχεται στο

συντηρητικό, προτείνεται (όχι δεσμευτικά) η χρήση των παρακάτω:

Αντιδραστήριο: Διαλύονται 0,5 gr πυκνού δείκτη Chrome Azurol S (Mosdant Blue 29) και

5 gr οξεικού νατρίου σε 80 ml απεσταγμένου νερού.

Το διάλυμα αυτό αραιώνεται με νερό μέχρι τελικού όγκου 500 ml.

Διαδικασία: Τα δοκίμια χαράζονται και ψεκάζονται με το παραπάνω διάλυμα. Το σκούρο

μπλε χρώμα που εμφανίζεται, φανερώνει την παρουσία του Cu.

Επίσης, άλλες μέθοδοι μπορούν να γίνουν αποδεκτές, σε συνεννόηση με την Επιθεώρηση

του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο προμηθευτής θα προτείνει μεθόδους προσδιορισμού της διείσδυσης στο ξύλο των

υπολοίπων δραστικών συστατικών του προσφερόμενου συντηρητικού, αν υπάρχουν.

9. Η εκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, φυσική ξήρανση, επεξεργασία, ο έλεγχος και ο

εμποτισμός της ξυλείας θα γίνεται για τους ξύλινους στύλους σύμφωνα με την

Προδιαγραφή GR-49/10.11.81 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14229, όπως ισχύουν κατά

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

10. Οι κατεργασίες που θα γίνονται στη λευκή ξυλεία (πριν από τον εμποτισμό), θα είναι οι

ακόλουθες:

 Διάτρηση στύλων 

 Διαμόρφωση γωνίας κορυφής στύλων 

 Διαμόρφωση υποδοχής (σε όσους στύλους απαιτείται) για την τοποθέτηση βραχιόνων 

 Ενδεχόμενη κοπή σε τυποποιημένα μήκη 

 Τελικός χαρακτηρισμός και επισήμανση. 

11. Σήμανση CE

Οι εμποτισμένοι στύλοι θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την

ΚΥΑ 6690 (όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012), η οποία παραπέμπει στο

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14229.

12. Επιπλέον των απαιτούμενων από την παράγραφο 18 της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81

στοιχείων σήμανσης, ο κάθε στύλος θα φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number),

σε ξεχωριστή ανοξείδωτη πινακίδα στο ύψος της σήμανσης. Η μορφή του σειριακού

αριθμού  θα υποδεικνύεται από την ΔΥΠΜ/ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης.

13. Εκτός της σήμανσης με πυρογραφία που απαιτείται από την παρ. 18 της Προδιαγραφής

GR-49/10.11.81 είναι αποδεκτή σήμανση με στρόγγυλη ανοξείδωτη πινακίδα διαμέτρου 45

mm κατ’ ελάχιστο, η οποία θα στηρίζεται στο στύλο με τέσσερις ανοξείδωτους ήλους. Σε

κάθε περίπτωση, θα αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται από την υπόψη

παράγραφο της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81 και θα τηρείται η απαιτούμενη από την

ίδια παράγραφο απόσταση των 3,90 m ± 5 cm μεταξύ της σήμανσης των στοιχείων του

στύλου και του κάτω άκρου του στύλου.

Σημειώνεται ότι η σήμανση του συντηρητικού, ανάλογα με το συντηρητικό που θα

χρησιμοποιηθεί θα είναι η εξής:

TANALITH E:  Τ

CELCURE AC:  CE

WOLMANIT CX:  W
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14. Ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της Επιθεώρησης (ΔΕΚΠΑΔ/ΤΠΕ) θα μπορεί να απαιτήσει τη σήμανση των

στύλων με ετικέτα RFID tag (είτε πριν είτε μετά τον εμποτισμό). Οι απαιτούμενες ετικέτες

RFID θα διατίθενται από την Επιθεώρηση του ΔΕΔΔΗΕ.

15. Οι στύλοι θα είναι απαλλαγμένοι από ραδιενέργεια και εφόσον ζητηθεί, ο προμηθευτής θα

προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό εκδομένο με δικές του δαπάνες.

16. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της Προδιαγραφής GR-49/10.11.81 (Αναλυτική μέθοδος 

προσδιορισμού της συγκρατήσεως κρεοζώτου σε δοκίμια ξύλου) δεν ισχύει. 
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SHEET 1 

TECHNICAL NOTES 

1. The poles shall be compliant with the requirements of Specification GR-49/10.11.81,

except for what is specified below, and the European Standard EN 14229. The texts of

Specification GR-49/10.11.81 and the Technical Notes of the present document prevail and

supersede the requirements over any other Standard or Specification.

2. Par. 13 (“Preservative”) of the Specification GR-49/10.11.81 is amended as follows:

The preservatives used for the impregnation of poles shall be water soluble, based on 

copper carbonate or copper and boron compounds and shall not contain chromium and 

arsenic compounds. These preservatives shall be applicable for use class 4 (UC 4 according 

to European Standard EN 335). 

The acceptable preservatives are the following: TANALITH E 3474, CELCURE AC 500 and 

WOLMANIT CX-10. 

Other types of the above mentioned preservatives may be accepted at the full discretion of 

HEDNO, since their authorization and market availability approval indicate that the 

guaranteed composition and the minimum contents of active substances are equal to or 

greater than that of the above mentioned preservatives. 

The offered preservatives shall have received market availability approval by a competent 

authority of EU Country Member. In case that the impregnation is held in Greece, they 

shall have received market availability approval by the Ministry of Rural Development and 

Food of Greece. 

3. In addition to those mentioned in par. 14 ("Impregnation") of Specification GR-

49/10.11.81, the following are noted:

Impregnation of poles is recommended to be held with the Full Cell Process. 

The bidder shall submit full description of the impregnation process, with analytical 

description of the applied pressures and times, accompanied by justification proving that 

the desired penetration depth and retention of the preservative are achieved. 

Except for the Full Cell Process, the vacuum (empty) cell impregnation method (and 

especially RUEPING method) is accepted, under the condition that the impregnation will 

meet the requirements of the Inquiry (desired penetration depth and retention of the 

preservative), accompanied by analytical description of the impregnation process. 

The bidder shall submit, along with its technical offer, analytical description of the 

impregnation process (stages, pressures and times applied). 

4. Par. 15 (“Preservative retention”) of the Specification GR-49/10.11.81 is amended as

follows:

The minimum permitted retention rates for use class 4 (UC4) of each preservative of all

pine species are the following:

Minimum retention for TANALITH E3474: 30,6 kg/m3

Minimum retention for CELCURE AC 500: 36,0 kg/m3

Minimum retention for WOLMANIT CX-10: 27,5 kg/m3

The supplier shall declare the required retention of the offered preservative for the

impregnation of poles (of the offered pine species) which ensures a service life of at least

25 years. In any case, the retention shall not be lower than the above mentioned minimum

retention rates.

5. Regarding to what is referred in par. 16.1 (“Minimum depth of penetration of

preservative”) of the Specification GR-49/10.11.81, it is noted that:
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The minimum penetration depth (of the impregnation) shall be in accordance with the 

European Standard EN 351-1 for penetration class NP5, namely 100% of the sapwood 

width. In any case, the restriction of the minimum value a of the preservative penetration 

depth specified in the table of the aforementioned specification paragraph is applicable. The 

analytical zone shall be 100% of the sapwood width, respectively, for penetration class NP5 

according to the Standard EN 351-1. 

Measurement of penetration depth shall be held on samples extracted from the poles with 

increment borers. 

6. In addition to what is referred in par. 20.4 (“Inspection of the quality of the preservative

used”) of the Specification GR-49/10.11.81, it is noted that:

The Regulations referred to in par. 20.4 do not apply, but the bidder in collaboration with 

the manufacturer of the preservative used shall propose, for approval by HEDNO, an 

appropriate method of analysis of the preservative. 

At the full discretion of HEDNO, it is possible to accept certificates of analysis of the 

ingredients of the preservative from an accredited laboratory. 

7. The following are clarified concerning what is mentioned in par. 20.5 (“Preservative

retention test”) of the Specification GR-49/10.11.81:

a. Where the method by weight is applied, the retention shall be determined for each

impregnation load, subject to the limitations of paragraph 4 of the present Sheet 1 of

Technical Notes.

b. At the definite discretion of the Inspection, determination of the retention by the

analytical method can be required. In this case and in accordance with par. 7.2 (“Direct

testing”) of the Standard EN 351-1, the following data shall be available by the

manufacturer:

a. The preservative penetration determination method

b. The procedures allowing conversion of the analytical sample to an appropriate

homogeneous form for analysis

c. The analytical methods for determining retention.

c. In case of determination of the retention by the analytical method, the following shall be

taken into account:

− The retention tests by the analytical method shall be carried out at a laboratory

approved by HEDNO.

− The preservative retention shall be determined only for lots conforming to the

penetration requirement.

− Samples with full penetration are taken for chemical analysis. Samples with insufficient

wood penetration are not taken into account for the analysis.

− Retention shall be determined by qualitative chemical analysis according to recognized

methods or methods indicated by the preservative manufacturer or the impregnator.

The methods in question shall be submitted for approval by HEDNO.

8. In addition to what is referred in par. 20.6 (“Penetration test”) of the Specification GR-

49/10.11.81, the following are noted:

a. Penetration shall be determined either visually or, in case of doubt, by appropriate

reagents or specialized techniques, at the definite discretion of HEDNO’s Inspection.

b. In order to determine penetration in the wood of the copper (Cu) contained in the

preservative, it is recommended (not binding) the use of the following:
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Reagent: 0,5 gr of dense indicator Chrome Azurol S (Mosdant Blue 29) and 5 gr of 

Sodium Acetate dissolved in 80 ml of distilled water. 

This solution is diluted with water to a final volume of 500 ml. 

Process: The samples are incised and sprayed with the above mentioned solution. The 

dark blue color which appears, indicates the presence of Cu. 

Other methods may also be accepted in consultation with HEDNO’s Inspection. 

The supplier shall suggest methods, if any, of determination of penetration in the wood of 

the rest active substances of the offered preservative.  

9. The unloading, handling, storage, physical drying, treatment, inspection and impregnation

of timber shall be carried out for the wooden poles according to Specification GR-

49/10.11.81 and the European Standard EN 14229, as they are in force on the signature

date of the contract.

10. Treatments to be made on the untreated wood (before impregnation) shall be the

following:

 Pole drilling 

 Pole top corner formation 

 Socket formation (on the poles that it is required) for the arm mounting 

 Possible cutting to standard lengths 

− Final characterization and labeling

11. CE Marking

Treated wooden poles shall have the “CE” qualification mark, according to Joint Ministerial

Decision KYA 6690 (as mentioned in FEK 1914/B/15.06.2012), which refers to the

European Standard EN 14229.

12. In addition to the required marking data of paragraph 18 of Specification GR-49/10.11.81,

each pole shall carry a unique serial number, in a separate stainless label at the height of

the marking. The form of the serial number shall be indicated by HEDNO/MPTD in case of

signing of a Contract.

13. Except for the burn-branded marking required by par. 18 of the Specification GR-

49/10.11.81, marking by a round stainless plate of 45 mm minimum diameter is

acceptable, fastened on the pole via four stainless nails. In each case, the information

required by the relevant paragraph of Specification GR-49 / 10.11.81 shall be indicated and

the distance of 3.90 m ± 5 cm required by the same paragraph shall be kept between the

marking of the pole data and the bottom end of the pole.

It is noted that marking of the preservative, depending on the preservative used, shall be

the following:

TANALITH E: T

CELCURE AC: CE

WOLMANIT CX: W

14. HEDNO through the Inspection (TIQDSD/QCI) will be able to require the pole marking by

RFID tags (either before or after impregnation). The required RFID tags will be available by

HEDNO Inspection.

15. The wooden poles shall be free of radioactivity, and, upon request, the supplier shall

provide the relevant certificate issued at the supplier’s own expense

16. The APPENDIX “A” of the Specification GR-49/10.11.81 (Analytical method for

determination of retention of creosote from wood samples) is not valid.




