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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                   ∆ΕΣΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ                  
∆ΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ          ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική περιγραφή, αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού 
απαραίτητου για την ασφαλή λειτουργία (ελιγµοί και πρόσδεση µεγάλων και µικρών 
πλοίων και σκαφών) του Λιµένα Σητείας.  
 
Συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν προσκρουστήρες τύπου 800 x 1500, χυτοχαλύβδινες 
δέστρες τύπου T-HEAD ελκτικής ικανότητας 100 tn και γραµµικοί προσκρουστήρες 
τύπου DD 150 x 150. 
 
Τα παραπάνω (προµήθεια υλικών και εργασία πλήρους τοποθέτησης) θα είναι  
πιστοποιηµένα, σε απόλυτη συµφωνία µε τα αναφερόµενα στο Τιµολόγιο και στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, σε ποσότητες εµφανιζόµενες στον 
προυπολογισµό της Μελέτης και στις θέσεις που εµφανίζονται στα σχετικά σχέδια και 
φωτογραφίες.  
   
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των  
122.983,20 € µε ΦΠΑ 24% και θα αντιµετωπιστεί από πόρους του Λιµενικού Ταµείου. 
Στον προϋπολογισµό του Λιµενικού Ταµείου του ∆ήµου για το 2016 έχουν 
καταχωρηθεί τα παρακάτω ποσά: 
Κ.Α.: 30/7135.017 = 122.983,20 €  
 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 
2) Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006  <Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων >. 
3)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 <Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων >. 
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη µελέτη και τα 
προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα η συµφωνία της προσφοράς προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή 
για το σύνολο της προµήθειας  ύστερα από γνωµοδότηση  της επιτροπής 
αξιολόγησης προς το ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σητείας που αποφασίζει 
σχετικά.  
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ 
 
Αντικείµενο  
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1.1. Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προµήθεια και τοποθέτηση  ελαστικών 
προσκρουστήρων (περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούµενου 
εξοπλισµού), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τους όρους της Σύµβασης και τις 
οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι προσκρουστήρες των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων 
(τύπου MV800X1500) θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον ικανότητα απορρόφησης της 
ενέργειας στο ένα σκέλος 224 ΚΝm  και δύναµη αντίδρασης  κατ’ ελάχιστον 600KN. Οι 
προσκρουστήρες των σκαφών της µαρίνας (αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής) θα 
είναι γραµµικοί ελαστικοί προσκρουστήρες τύπου DD150x150 του ενός (1) µέτρου  θα 
πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον ικανότητα απορρόφησης της ενέργειας  2 ΚΝm και 
δύναµη αντίδρασης 75KN 
 
Προδιαγραφές 
 
DΙΝ 53504  Testing of Elastomers, Determination of Ultimate Tensile strength, 
  tensile  strength. Elongation at break and stress value in a tensile test.  
DΙΝ 53505  Shore Α and Ο Handling Testing. 
DΙΝ 53507  Testing of Elastomers. Determination of tear strength. 
DΙΝ 53508  Testing of Elastomers. Accelerated Ageing. 
DΙΝ 53509  Testing of Rubber. 
DIN.53516  Testing of Rubber and Elastomers. Determination of Abrasion 
  Resistance  
Dast 010  The use of high strength bolts in the Steel Construction. 
DΙΝ 267  Fasteners and similar parts, Τechnical specifications. 
BS 6349-4  Λιµενικά έργα - Κώδικας πρακτικής για τον σχεδιασµό συστηµάτων 
  προσκρουστήρων και πρυµνοδέτησης - Code of practice for design of 
  fendering and mooring systems  
 
 Υλικά -Περιγραφή Εργασιών 
 
12.2. Ελαστικό 
 
Τα ελαστικά στοιχεία των προσκρουστήρων θα παράγονται µε διαδικασία υψηλής 
συµπίεσης, σε καλούπι, συνθετικού ελαστικού, το οποίο είναι απολύτως οµογενές και 
χωρίς στρωµατώσεις, σπηλαιώσεις, κενά ή πόρους. 
 
Το ελαστικό θα είναι παραγόµενο µε πρέσα (extruder) από οµογενές υψηλής 
ποιότητας ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ανθεκτικό στη φθορά και τριβή, 
το οποίο δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους και προσµίξεις και δεν θα προσβάλλεται 
από το όζον, από την υπεριώδη ακτινοβολία ή από άλλες δυσµενείς περιβαλλοντικές 
συνθήκες.  
 
Αναλυτικότερα το ελαστικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω φυσικές ιδιότητες: 
 
Χαρακτηριστικά προ γήρανσης 
Υδατοστεγανότητα, έλλειψη πόρων και σχισµών (οπτικά) 
Αντοχή εφελκυσµού σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥18 N/mm2 
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥ 300%, 
Σκληρότητα σύµφωνα µε DΙΝ 53505 µεταξύ 60 και 75 Shore Α, µε ανοχές στην 
παράδοση ±5 αλλά µεταξύ των ονοµαστικών τιµών. 
 
 
Χαρακτnριστικά µετά από γήρανσn:  
(Γήρανση σύµφωνα µε DΙΝ 53508 µετά από 7 ηµέρες, +70°C ή 158°F) 
Αντοχή εφελκυσµού σύµφωνα µε DΙΝ 53504≥ 16 N/mm2, 
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥ 240%, 
Σκληρότητα σύµφωνα µε DΙΝ 53505 + 4 Shore Α. 
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Λοιπά χαρακτnριστικά: 
Αντοχή σε σχάση σύµφωνα µε DΙΝ 53507≥ 250 N/cm, 
Αντοχή σε απόξεση σύµφωνα µε DΙΝ 53516 < 130 mm3 
Αντίσταση στο όζον σύµφωνα µε DΙΝ 53509, 24 hours, 50 pphm, σχηµατισµός  
ρωγµών βήµα 0. 
 
12.3. Μετώπη αντιτριβική 
 
Η αντιτριβική µετώπη υψηλού µοριακού βάρους UHMW (Ultra High MolecularWeight) 
θα κατασκευασθεί από βαρέως τύπου πολυαιθυλένιο µε χαµηλό συντελεστή τριβής και 
θα έχει διαστάσεις αυτές που δίνονται στα σχέδια της µελέτης. Η κύρια λειτουργία της 
είναι η µείωση της δύναµης τριβής µεταξύ του προσκρουστήρα και του κύτους του 
πλοίου (χάλυβας), ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία σπινθήρων κατά την παραβολή, 
του πλοίου. Η πλάκα θα πρέπει να προσφέρει την µεγαλύτερη αντοχή στην κρούση και 
να έχει µικρότερη φθορά από ότι ο µαλακός χάλυβας (mild steel). 
 
Οι ιδιότητες του υλικού θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα: 
 

Πυκνότητα:     0,95 gr/cm3 (DΙΝ 53479),  
Επιµήκυνση θραύσης:   κατ’ ελάχιστον 450% (DΙΝ 53466), 
Αντοχή κρούσης (15o V -notch):  130 mJ/mm2, 
Σκληρότητα:     κατ’ ελάχιστον 66 Shore D (DΙΝ 43456) , 
Μοριακό βάρος:    κατ’ ελάχιστον 4.000.000 g/mol, 
Οριο διαρροής :    κατ’ ελάxιστoν 22 N/mm2 (DΙΝ 53455), 
Αντοχή σε θλίψη:    κατ’ ελαχιστον 35 N/mm2, 
Επιτρεπόµενη µεταβολή θερµοκρασίας: ± 80°C, 
Συντελεστής τριβής (αντιτριβική πλάκα -κύτος πλοίου): max 0,15. 
 

12.4. Αγκύρωση 
 
Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα (ελάσµατα βάσης) θα είναι πλήρως ενσωµατωµένα και 
µονωµένα από το περιβάλλον και τα άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης. Οι θέσεις 
υποδοχής των αγκυρώσεων προβλέπονται σε υποδοχές εντός του σώµατος του 
στοιχείου του προσκρουστήρα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ του ελαστικού 
και των κοχλιών αγκύρωσης κατά την διάρκεια της συµπίεσης. Οι αγκυρώσεις θα είναι 
τοποθετηµένες κατά µήκος του ουδέτερου άξονα της δύναµης αντίδρασης στο κέντρο 
της επιφάνειας έδρασης του ελαστικού στοιχείου, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι 
αγκυρώσεις καταπονούνται σε θλίψη κατά την διάρκεια του κύκλου συµπίεσης του 
προσκρουστήρα υπό κανονικές συνθήκες. Όλοι οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι 
µε κανονικό µετρικό σπείρωµα κατά 180. Οι κοχλίες των αγκυρώσεων θα είναι 
κατάλληλοι για εγκατάσταση σε υφιστάµενο σκυρόδεµα (αγκύρια και εποξειδικές 
ρητίνες). Οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι από χάλυβα ποιότητας 4.6, µε 
γαλβάνισµα σύµφωνα µε το Β8 729. 
 
12.5. ∆είγµατα-Προµήθεια 
 
Για τη διαπίστωση των φυσικών ιδιοτήτων τους, οι προσκρουστήρες θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιµοποιηθέντων υλικών. Οι 
προσκρουστήρες θα προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισµένο κατασκευαστή και ο 
Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεχνικούς καταλόγους του οίκου, καθώς επίσης και 
δηµοσιευµένες καµπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καµπύλες ενέργειας-αντίδρασης), 
όπως επίσης και κατάλογο εγκατεστηµένων παρόµοιων προσκρουστήρων τα 
τελευταία 5 χρόνια. Θα διενεργείται οπτικός έλεγχος από την Υπηρεσία όλων των 
προσκρουστήρων, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, ελαττωµάτων, ή 
ατελειών που πιθανόν να επηρεάσoυν την οµαλή λειτουργία. Θα διενεργείται έλεγχος 
των διαστάσεων σε δείγµα δέκα τοις εκατό (10%) των προσκρουστήρων και θα πρέπει 
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να βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτές που εµφαίνονται στα σχέδια, τα οποία ο 
προµηθευτής θα προσκοµίσει προ της εγκατάστασης. 
 
12.6. Εκτέλεση εργασιών 
 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 
τεµαχίων και εξαρτηµάτων των προσκρουστήρων από το εργοστάσιο κατασκευής 
µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τις θέσεις 
τοπoθέτηση, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
τοποθέτησης των υλικών στα µεταφορικά µέσα κλπ. Η εγκατάσταση θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Η αγκύρωση των προσκρουστήρων στην ανωδοµή του έργου θα γίνει µε 4 
τουλάχιστον αγκύρια που θα έχουν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα µε χρήση οδηγού 
πατρόν (template), οπότε ο προσκρουστήρας απλώς στερεώνεται στην ανωδοµή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή που θα εγκριθούν από 
την Υπηρεσία. Όλοι οι κοχλίες / αγκύρια θα διαθέτουν ευρύ σπείρωµα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές 180. Εκτός εάν φαίνεται διαφορετικά από τα σχετικά σχέδια της 
µελέτης, όλα τα εξαρτήµατα αγκύρωσης (κοχλίες/αγκύρια, περικόχλια, ροδέλες, θα 
είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε Β8 729, και από χάλυβα ποιότητας Grade 4.6. 
 
Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω 
και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της  εγκεκριµένης µελέτης. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
 

� Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση 
των προσκρουστήρων στις προβλεπόµενες θέσεις. 

� Αγκυρώσεις, υλικά και εργασία τοποθέτησης. 
� Το λεπτοµερές σχέδιο µε την ακριβή θέση των αγκυρίων, που θα συµφωνούν 

 µε τις οδηγίες του κατασκευαστή που ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
 στην Υπηρεσία. 

� Τα πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιµοποιηθέντων υλικών, 
δηµοσιευµένες καµπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καµπύλες ενέργειας-
αντίδρασης), όπως επίσης και κατάλογο εγκατεστηµένων παρόµοιων 
προσκρουστήρων τα τελευταία 5 χρόνια που ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει. 

 
Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Οι προσκρουστήρες επιµετρούνται ανά τεµάχιο προσκρουστήρα που θα τοποθετηθεί, 
µε βάση τα σχετικά σχέδια. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 2Ο : ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ∆ΕΣΤΡΕΣ  
(Ανάτυπο από ΕΤΕΠ 09-13-01-00 ‘’Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες 
πρόσδεσης πλοίων / σκαφών’’) 
 
1. Αντικείµενο 
 
Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής και 
την εγκατάσταση δεστρών πρόσδεσης σκαφών/ πλοίων σε λιµενικά έργα. 
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2. Τυποποιητικές παραποµπές 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων 
δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα 
αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες 
δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή 
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις 
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1561   Founding - Grey cast irons - Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563   Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χύτευση - Χυτοσίδηροι 
    σφαιροειδούς γραφίτη 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1564   Founding - Austempered ductile cast irons --- Τεχνολογία χυτηρίων - 
    Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι 
 
ΕΛΟΤ EN 10204   Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά 
    προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης 
     
ΕΛΟΤ EN ISO 1461  Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
    Specifications and test methods -- Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν 
    θερµώ ετοίµων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές 
    και µέθοδοι δοκιµών. 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2  Preparation of steel substrates before application of paints and 
    related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive 
    blast-cleaning -- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την 
    εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι  
    προετοιµασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγµατα για αµµοβολή 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1  Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by 
    protective paint systems - Part 1: General introduction -- Χρώµατα και 
    βερνίκια.  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε 
    συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00   Health - Safety and Environmental Protection requirements for 
     marine works - Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις  
     περιβαλλοντικής προστασίας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων                  
         
         
3. Όροι και ορισµοί 
 
H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισµών, οι οποίοι να είναι 
αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρµογή του κειµένου της. 
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4. Απαιτήσεις 
 
4.1 Ελκτική ικανότητα των δεστρών 
 
Η ελκτική ικανότητα των δεστρών, θα καθορίζεται από τη µελέτη του έργου.  Επίσης ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στατικούς υπολογισµούς των προτεινόµενων προς 
τοποθέτηση δεστρών που θα πληρούν την προβλεπόµενη από τη µελέτη ελκτική 
ικανότητα. 
 
Γενικώς για την αγκύρωση των δεστρών στην ανωδοµή του κρηπιδώµατος (έγχυτο 
σκυρόδεµα) θα χρησιµοποιούνται αγκύρια σύµφωνα µε τη Μελέτη, σε συνδυασµό µε 
σιδηροδοκούς αγκύρωσης ενσωµατωµένους στο σκυρόδεµα σε χαµηλότερη στάθµη. 
Η διάταξη αγκύρωσης θα εξασφαλίζει οµοιόµορφη κατανοµή της ασκούµενης ελκτικής 
δύναµης της δέστρας κατά µήκος της ανωδοµής. 
 
Για τους υπολογισµούς θα λαµβάνεται συντελεστής ασφαλείας υλικού ίσος προς 2.0 
για τον χυτοχάλυβα και ίσος προς 3.0 για τον χυτοσίδηρο (εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη µελέτη του έργου).  Από τους υπολογισµούς αυτούς θα προκύπτουν: 
 
 α) Η στατική επάρκεια του χυτού στελέχους των δεστρών για την προδιαγραφόµενη    
     ελκτική ικανότητα. 
β) Η στατική επάρκεια της προτεινόµενης διάταξης πάκτωσης της δέστρας (πλάκα     
    αγκύρωσης και αγκυρώσεις) στο σκυρόδεµα ανωδοµής του κρηπιδώµατος    
    (λαµβανοµένης υπόψη και της προβλεπόµενης ποιότητας του σκυροδέµατος). 
 
Η φέρουσα ικανότητα του στελέχους της δέστρας µπορεί να αποδεικνύεται και µε 
πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιµών σε εργαστήριο διαπιστευµένο σύµφωνα µε το 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.  Οι παραπάνω υπολογισµοί θα γίνονται για το 
προβλεπόµενο φορτίο γραµµής πρόσδεσης υπό γωνία 0° και 30° ως προς την 
οριζόντιο. Θα συνοδεύονται δε υποχρεωτικά από σχέδια λεπτοµερειών. 
 
4.2 ∆ιαστάσεις των δεστρών και διάταξη τοποθέτησης 
 
Οι δέστρες θα έχουν το γενικό σχήµα και τη µορφή που προβλέπεται στα σχέδια της 
µελέτης και οι βασικές διαστάσεις τους δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις 
των σχεδίων της µελέτης (ενδεικτικά έως 10 - 15%). Όταν προβλέπεται η τοποθέτησή 
τους σε συγκεκριµένα σηµεία της ανωδοµής µε προκαθορισµένες διαστάσεις 
(τοποθέτηση δεστρών σε εσοχές, σε προκατασκευασµένα στοιχεία µε προδιατρηµένα 
σηµεία αγκύρωσης κ.λπ.) θα τηρούνται οι προβλεπόµενες από τη µελέτη διαστάσεις. 
 
4.3 Ποιότητα κατασκευής 
 
Τα χυτοχαλύβδινα και χυτοσιδηρά εξαρτήµατα θα κατασκευαστούν µε χύτευση 
αριθµηµένων χελωνών και όχι υλικών ανακύκλωσης (scrap). 
 
Οι δέστρες θα προέρχονται από εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα για 
τέτοιου είδους εργασίες τα οποία στο παρελθόν θα έχουν εκτελέσει επιτυχώς 
παρόµοιας φύσης παραγγελίες. 
 
Κατά την θραύση των δοκιµίων, η τοµή πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και 
µάζα συµπαγή και οµοιόµορφη που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. ∆εν πρέπει 
να παρουσιάζει ρωγµές, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 
 
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια 
των τεµαχίων να είναι τελείως οµαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγµές, σκουριές, αρµούς 
τήξεως και διακοπής της εργασίας, λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από άµµο και 
οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. ∆εν γίνεται αποδεκτή η κάλυψη των παραπάνω 
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ατελειών µε στοκάρισµα κ.λπ. 
 
4.4 Ενσωµατούµενα υλικά 
 
Οι δέστρες λιµενικών έργων που προδιαγράφονται στην παρούσα θα είναι 
κατασκευασµένες είτε από χυτοσίδηρο (cast iron) είτε από χυτοχάλυβα (cast steel). 
 
Το υλικό κατασκευής θα είναι υποχρεωτικά της κατηγορίας που αναφέρεται στην 
Μελέτη. ∆εν θα γίνεται αποδεκτό ως ισοδύναµο άλλο υλικό διαφορετικό από το 
προδιαγραφόµενο στην Μελέτη, έστω και αν εξασφαλίζεται η φέρουσα ικανότητα των 
εξαρτηµάτων που καθορίζεται στην Μελέτη. 
 
Εφιστάται η προσοχή στην ηλεκτροχηµική συµβατότητα των επί µέρους µεταλλικών 
στοιχείων της κατασκευής για την αποφυγή γαλβανικών φαινοµένων. Σχετικές 
πληροφορίες καθώς και οδηγίες τοποθέτησης θα παρέχονται σε τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία. 
 
4.4.1 Χυτοσίδηρος 
 
Ο τύπος του χυτοσιδήρου των εξαρτηµάτων θα καθορίζεται από τη µελέτη. Εάν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν προσδιορίζονται στη µελέτη, έχουν εφαρµογή τα 
ακόλουθα: 
 
α) µαλακός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας ΕΝ-GJS-800-8 σύµφωνα µε το πρότυπο 
EΛΟΤ EN 1564, µε εφελκυστική αντοχή Rm = 800N/mm2, εγγυηµένη τιµή 
εφελκυστικής αντοχής στο 0.2% της επιµήκυνσης Rp0.2 (proof stress at 0.2%) 500 
N/mm2, και επιµήκυνση στη θραύση 8%. 
 
β) χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 ή 
GGG 45 ή GGG 40.3 σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 1563, η ποιότητα καθορίζεται ως EN-
GJS-350-22-LT (εφελκυστική αντοχή 350 N/mm2, επιµήκυνση στη θραύση 22%, 
χαµηλής θερµοκρασίας [Low temperature]). 
 
γ) φαιός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GG-25 σύµφωνα µε το παλαιό 
πρότυπο DIN 691 ή EN GJL 250 σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 1561. 
 
Συνιστάται να προτιµώνται τύποι χυτοσιδήρου µε υψηλές τιµές επιµήκυνσης κατά τη 
θραύση και υψηλή απορρόφηση ενέργειας κατά την δοκιµή Charpy, δεδοµένου ότι τα 
υλικά αυτά εµφανίζουν µεγαλύτερη ολκιµότητα. 
 
Γενικώς η σκληρότητα του χυτοσιδήρου θα είναι µεγαλύτερη από 210 µονάδες Brinell. 
 
4.4.2 Χυτοχάλυβας 
Για τον χυτοχάλυβα έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ως προς την 
χύτευση, θερµικές επεξεργασίες, κατεργασίες και δοκιµές. 
 
 
4.4.3 Εξαρτήµατα σύνθεσης 
 
Τα αγκύρια, οι πλάκες έδρασης, κοχλίες περικόχλια κ.λπ. θα είναι από χάλυβα υψηλής 
αντοχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ποιότητα και τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά των εξαρτηµάτων αυτών θα καθορίζονται στο τεύχος Υπολογισµών 
της µελέτης. 
5. Μεταφορά και τοποθέτηση 
 
Οι δέστρες θα τοποθετούνται οριζοντιογραφικά στις προβλεπόµενες από τη µελέτη 
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θέσεις. Η διάταξη πάκτωσής τους στο κρηπίδωµα θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια λεπτοµερειών του κατασκευαστή. 
 
Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά ή προβλεπόµενη απόσταση από το µέτωπο 
παραβολής για την προστασία των τοιχωµάτων των πλοίων σε περίπτωση 
πρόσκρουσης. 
 
Κατά την τοποθέτηση πολλών παροµοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη 
στην γραµµή κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή 
ώστε οπτικά να µην παρουσιάζονται αποκλίσεις ορατές µε το µάτι. 
 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και την προσωρινή αποθήκευση των δεστρών από το 
εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και 
από εκεί µέχρι τις θέσεις τοποθέτησης, θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή 
κρούσεων που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. 
 
Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την 
αποφυγή φθορών στις εργοστασιακές στρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
 
6. ∆οκιµές - Έλεγχοι 
 
6.1 Υλικά 
 
Θα ελέγχεται η σωστή και έντεχνη εγκατάσταση των δεστρών στις προβλεπόµενες 
από τα σχέδια θέσεις, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί ήδη (σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα) η αποδοχή του υλικού των δεστρών, τα τεµάχια των δεστρών προς 
τοποθέτηση στο έργο, η προστασία των επιφανειών τους µε βαφή και η τοποθέτηση 
και αγκύρωσή τους στη µάζα της ανωδοµής. 
 
Για την αποδοχή των υλικών και την έγκριση ενσωµάτωσής τους στο έργο, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων 
από τα οποία θα προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής τους. 
 
Κάθε παρτίδα χύτευσης θα συνοδεύεται από µία σειρά εργαστηριακών 
πιστοποιητικών. 
 
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 10204 στα συνοδευτικά έγγραφα επιθεώρησης που θα 
συνοδεύουν τα προϊόντα θα πρέπει να αναφέρονται: 
 
• Επωνυµία αγοραστή και αριθµός παραγγελίας καθώς και το έργο στο οποίο 

προορίζεται να τοποθετηθούν  
• Συνθήκες παράδοσης του προϊόντος. 
• Αριθµός χύτευσης. 
• Περιγραφή του προϊόντος/ σχέδια/ οδηγίες τοποθέτησης/ βάρος ανά τεµάχιο. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών εφελκυσµού, επιµήκυνσης στη θραύση, µείωσης 

επιφάνειας δοκιµίου κατά την θραύση. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών Charpy V-notch και αντίστοιχες θερµοκρασίες δοκιµής. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών σκληρότητας κατά Rockwell – Brinell. 
• Οπτικός έλεγχος και µη καταστροφικές δοκιµές. 
 
Σε κάθε τεµάχιο και σε όψη που θα παραµείνει εµφανής θα αναγράφονται σε έξαρση 
τα ακόλουθα: 
 
• το σήµα / όνοµα του εργοστασίου κατασκευής. 
• το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση. 
• το πρότυπο το οποίο τηρήθηκε κατά την κατασκευή. 
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• τα υλικά µε τα οποία πρέπει να αποφεύγεται η επαφή για την αποφυγή του 
γαλβανικού φαινοµένου (επιθυµητό, µη υποχρεωτικό).  

 
Κατά την τοποθέτηση πολλών παροµοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη 
στην γραµµή κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή 
ώστε οπτικά να µην παρουσιάζονται αποκλίσεις ορατές µε το µάτι. 
 
6.2 Επεξεργασία επιφάνειας, σύστηµα αντιδιαβρωτικής προστασίας και τελικής   
      βαφής 
 
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την Μελέτη, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση µεθοδολογίας (method statement) για το σύστηµα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας που προτίθεται να εφαρµόσει. Στην έκθεση θα 
καθορίζεται το σύστηµα της βαφής (εποξειδική, πολυουρεθανική, σύστηµα διπλής 
προστασίας µε γαλβάνισµα - βαφή κ.λπ.), το πάχος των στρώσεων σε µικρά (µm) και 
η µέθοδος εφαρµογής. Η έκθεση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοστασίου 
παραγωγής των υλικών του συστήµατος βαφής (ή του κατασκευαστή των δεστρών) 
από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης για αντοχή 
διάρκειας σε έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε απότριψη (abrasion). 
 
Εάν οι ως άνω απαιτήσεις δεν καθορίζονται στη µελέτη, θα εφαρµόζεται σύστηµα 
προστασίας αντοχής σε διάρκεια > 15 ετών (durability, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
12944-1, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον κατηγορίας C5 - Μ). 
 
Κατά την µεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να αποφεύγονται ζηµιές στις βαφές. Λόγω του ότι το εσωτερικό των δεστρών 
πληρώνεται µε σκυρόδεµα µετά και από την τοποθέτησή τους, η τελική στρώση της 
βαφής συνιστάται να εφαρµόζεται επί τόπου µετά την τοποθέτηση των δεστρών. 
 
Οι επιφάνειες των δεστρών οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωµατιστούν µετά την 
τοποθέτησή τους, θα υφίστανται τουλάχιστον την βασική αντιδιαβρωτική προστασία. 
 
Στην περίπτωση συχνής διέλευσης οχηµάτων από την περιοχή τοποθέτησης των 
δεστρών θα πρέπει το τελικό χρώµα των δεστρών να είναι έντονο (π.χ έντονο κίτρινο). 
 
6.2.1 Αντιδιαβρωτική προστασία χυτοχαλύβδινων δεστρών 
 
Γενικώς οι χυτοχαλύβδινες δέστρες απαιτούν αυξηµένη προστασία έναντι διάβρωσης 
σε σχέση µε τις χυτοσιδηρές. 
 
Οι χυτοχαλύβδινες δέστρες θα υφίστανται πριν την ως την προηγούµενη παράγραφο 
αναφερόµενη βαφή, καθαρισµό επιφανείας µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητος SA 
2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2. 
 
Με την αµµοβολή θα καθαρίζονται πλήρως οι επιφάνειες και θα αποµακρύνονται τυχόν 
ανωµαλίες και γρέζια. Οι αµµοβοληµένες επιφάνειες θα διατηρούνται στεγνές µέχρι να 
γίνει η βαφή. 
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6.2.2 Χυτοχαλύβδινες δέστρες γαλβανισµένες εν θερµώ 
 
Η προστασία των χυτοχαλύβδινων δεστρών µε εν θερµώ γαλβάνισµα (hot dip 
galvanized coatings) θα εφαρµόζεται εάν προδιαγράφεται στην σχετική Μελέτη. 
 
Η εφαρµογή του εν θερµώ γαλβανίσµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN ISO 1461 σε εγκαταστάσεις (εργοστάσια/ εργαστήρια) που εφαρµόζουν σύστηµα 
ποιότητος πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 
 
Η διαδικασία του γαλβανίσµατος περιλαµβάνει απολίπανση, αποξείδωση σε δεξαµενές 
µε διαλύµατα υδροχλωρικού ή θειικού οξέως, απόπλυση, ουδετεροποίηση σε διάλυµα 
χλωριούχου αµµωνίου (flux), ξήρανση και προθέρµανση (περίπου 150 °C), εµβάπτιση 
σε τήγµα ψευδαργύρου θερµοκρασίας περίπου 450 °C, ψύξη µε νερό ή αέρα και 
καθαρισµό από περίσσειες ψευδαργύρου στα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. 
 
Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης (minimum dry film thickness) των γαλβανισµένων 
εν θερµώ επιφανειών θα είναι 75 µm. 
 
Πριν την εφαρµογή των εποµένων στρώσεων προστασίας θα γίνεται επάλειψη µε 
κατάλληλο µέσο πρόσφυσης για γαλβανισµένες επιφάνειες, wash primer ή άλλο 
εξειδικευµένο υλικό. 
 
Το συνολικό πάχος των εποµένων στρώσεων είναι τουλάχιστον 250 µm. 
 
6.2.3 Χυτοχαλύβδινες δέστρες µε βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας 
 
Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας (βλέπε προηγούµενη παράγραφο 6.2.2.) θα 
ακολουθεί: 
 
• Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης 

πάχους 75 µm. 
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 µm η 

κάθε µία. 
 
6.2.4 Χυτοσιδηρές δέστρες µε βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας 
 
Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας (αµµοβολή, µεταλλοβολή, καθαρισµός κ.λπ.) 
θα ακολουθεί: 
 
• Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης 

πάχους 75 µm. 
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 µm η 

κάθε µία. 
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7 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας 
περιβάλλοντος 
 
7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 
• Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των δεστρών. 
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
• Εργασία σε χώρους Λιµένων. 
 
7.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας 
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις 
«Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» 
και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 305/96 καθώς επίσης και η 
λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 
κ.λπ.). 
 
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιµενικών Έργων ισχύει η 
Προδιαγραφή 1501- 09-19-01-00. 
 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 

Πίνακας 1 – ΜΑΠ 
Κράνος 
προστασίας 
από κρούσεις, 
προσκρούσεις και 
επαφή µε στοιχεία 
υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
397 
 

Βιοµηχανικά 
κράνη 
ασφαλείας 
 

Industrial 
safety 
helmets 
 

Γάντια προστασίας 
έναντι Μηχανικών 
κινδύνων 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
388 
 

Γάντια 
προστασίας 
έναντι 
Μηχανικών 
κινδύνων 
 

Protective 
gloves 
against 
mechanical 
risks 
 Προστατευτική 

ενδυµασία έναντι 
αντοχής σε 
διάτρηση 

ΕΛΟΤ EN 
863 
 

Προστατευτική 
ενδυµασία - 
Μηχανικές 
ιδιότητες - 
Μέθοδος 
∆οκιµής - 
Αντοχή 
σε διάτρηση 
 

Protective 
clothing - 
Mechanical 
properties - 
Test 
method: 
Puncture 
resistance 
 Υποδήµατα τύπου 

ασφαλείας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 20345 
 

Μέσα 
ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 
20345/Α1 
 

Μέσα 
ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 
20345/COR 

Μέσα 
ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
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8. Τρόπος επιµέτρησης 
 
Η επιµέτρηση των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών στο κρηπίδωµα θα 
γίνεται κατά βάρος σε χιλιόγραµµο µε βάση Πρωτόκολλο Ζύγισης που θα συντάσσεται 
για το σκοπό αυτό πριν από την τοποθέτησή τους ή µε βάση τους πίνακες βαρών του 
εργοστασίου παραγωγής, όταν πρόκειται για τυποποιηµένα προϊόντα. Οι δέστρες 
διακρίνονται σε χαλύβδινες και χυτοχαλύβδινες. 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση 
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας. 
 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 
 
• Την προµήθεια των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών και την 

µεταφορά τους επί τόπου του έργου 
• Την προσέγγισή τους στις προβλεπόµενες θέσεις τοποθέτησης, την ευθυγράµµιση 

και την προσωρινή στήριξη αυτών, ώστε να παραµείνουν ακλόνητες κατά την 
σκυροδέτηση της ανωδοµής του κρηπιδώµατος 

• Την βαφή του προεξέχοντος τµήµατος της δέστρας 
• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 

εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού, εξοπλισµού και 

µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και την µεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, 
καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν 
µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
Όταν οι δέστρες τοποθετούνται επί υφισταµένου κρηπιδώµατος (π.χ. αντικατάσταση 
παλαιών δεστρών) οι εργασίες διάνοιξης οπών στο σκυρόδεµα και το υστερόχυτο 
σκυρόδεµα πάκτωσης επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
 
 
 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                Τσουκνάκης Νίκος                                         Τηνιακός   Ιωσήφ       
            Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ                       Μηχ/γος  Μηχανικός ΤΕ 
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    για δοµικές εφαρµογές 
 
DIN 1681   Cast steels for general engineering purposes; Technical 
    delivery conditions - Xυτοχάλυβας γενικής χρήσης.  
    Τεχνικοί όροι παράδοσης 
 
ΕΛΟΤ EN 10283   Corrosion resistant steel castings -- Χυτοχάλυβες  
    ανθεκτικοί σε διάβρωση 
 
ΕΛΟΤ EN 10079  Definition of steel products -- Ορισµός προϊόντων  
    χάλυβα 
 
ΕΛΟΤ EN 12454  Founding - Visual examination of surface discontinuities - 
    Steel sand castings -- Tεxvoλoγία xυτηρίωv - Oπτικός 
    έλεγxoς επιφαvειακώv ασυvεxειώv -Xαλύβδιvα πρoϊόvτα 
    xυτευµέvα σε άµµo 
 
 
ΕΛΟΤ EN 12680-1  Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel  
    castings for general purposes -- Χύτευση - Έλεγχος µε 
    υπερήχους - Μέρος 1: Χυτοχάλυβες γενικής χρήσης 
 
 
ΕΛΟΤ EN 10002-1  Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of 
    test at ambient temperature -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµές 
    εφελκυσµού. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής υπό  
    θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 6506-1  Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test 
    method -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµή σκληρότητας Brinell - 
    Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής. 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 6508-1  Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test 
    method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) --  
    Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµή σκληρότητας Rockwelll. Μέρος 
    1: Μέθοδος δοκιµής (κλίµακες A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T). 
 
 
ΕΛΟΤ EN 10045-1  Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test 
    method -- Μεταλλικά υλικά. ∆οκιµή κρούσεως Charpy. 
    Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής. 
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ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1  Preparation of steel substrates before application of 
    paints and related products - Visual assessment of  
    surface cleanliness - Part 1: Rust grades and 
    preparation grades of uncoated steel substrates and of 
    steel substrates after overall removal of coatings. -- 
    Προετοιµασία χαλύβδινων επiφανειών πριν από την 
    εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική 
    αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: 
    Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη 
    επικαλυµµένων χαλύβδινων επιφανειών µετά την ολική 
    αφαίρεση των προηγούµενων επικαλύψεων 
 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 14713  Protection against corrosion of iron and steel in  
    structures - Zinc and aluminium coatings - Guidelines - 
    Προστασία του σιδήρου και του χάλυβα έναντι της   
    διάβρωσης σε κατασκευές - Επικαλύψεις από   
    ψευδάργυρο και αλουµίνιο - Κατευθυντήριες οδηγίες 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                   ∆ΕΣΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ                  
∆ΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ          ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
                Τσουκνάκης Νίκος                                        Τηνιακός   Ιωσήφ       
            Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ                       Μηχ/γος  Μηχανικός ΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜ.  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

1 Προσκρουστήρες τύπου 800 x 1500. 
Πλήρως τοποθετηµένα, µε εργασία και υλικά 
και µε πιστοποιητικά. 

15 set 4.000,00€ 60.000,00€ 

2 Χυτοχαλύβδινες δέστρες T-HEAD 
ελκτικής ικανότητας 100tn. Πλήρως 
τοποθετηµένα, µε εργασία και υλικά και µε 
πιστοποιητικά. 

3 set 2.660,00€ 7.980,00€ 

3 Γραµµικοί προσκρουστήρες DD 150 x 
150. Πλήρως τοποθετηµένα, µε εργασία και 
υλικά και µε πιστοποιητικά. 

240 m 130,00€ 31.200,00€ 

 99.180,00€ 
ΦΠΑ 24% 23.803,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ  122.983,20€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                   ∆ΕΣΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ                  
∆ΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ          ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 
                                 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Ά ρ θ ρ ο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 
 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια & εγκατάσταση δεστρών & 

προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα του Λιμένα Σητείας 

 
 
Ά ρ θ ρ ο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 
 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 Α) Της υπ.αριθµ. 11389/93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ, του Ν.179/88, 
του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους. 
 Β) Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ. εφ’ όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 
 
 
Ά ρ θ ρ ο 3ο 

Συµβατικά τεύχη 
 
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού. 
β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 
γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου. 
δ) Τα τεχνικά στοιχεία  (Τεχνική Περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 
 
 
 
Ά ρ θ ρ ο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µε τους 
όρους που θα καθορίσει   το ∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου του ∆ήµου Σητείας 
Λασιθίου.  
 
Ά ρ θ ρ ο 5ο 
 
 Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο. 
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Ά ρ θ ρ ο 6ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης–ανάθεσης. – Σύµβαση 
 
 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της 
Υπ.Αποφ.11389/93.Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι 
συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση καταρτίζεται από το Ν.Π.∆.∆. 
που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το Αρθρ.25 
της Υπ.Αποφ.11389/93. 
 
 
Ά ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισµού της προµήθειας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται 
από το Αρ.26 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 
 
Ά ρ θ ρ ο 8ο 
Χρόνος εγγύησης 
 
 Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα 
καθορισθεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι 
µικρότερος των δύο (2) ετών. 
 
Ά ρ θ ρ ο 9ο 
Έκπτωση αναδόχου 
 
 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθρ.35 
της Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 
Ά ρ θ ρ ο 10ο 
Πληµµελής κατασκευή 
 
 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους δεν είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Ά ρ θ ρ ο 11ο 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
  
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.∆.∆. 



 19

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο 12ο 
Παραλαβή Υλικών 
 
 Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή 
συγκροτείται για τη συγκεκριµένη, κάθε φορά, προµήθεια, µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σ’ αυτήν  ορίζεται και ο πρόεδρός της, κατά τα λοιπά όπως 
ορίζονται από το Άρθρο 28 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως 
ορίζονται από το Άρθρο 29 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 
 
 
 
 
          Θεωρήθηκε                        Σητεία   15-6-16                           Συντάχθηκε 
 
 
     Τσουκνάκης  Νικόλαος                                                     Τηνιακός  Ιωσήφ 
      Πολιτικός  Μηχ/κός ΕΜΠ                                             Μηχ/γος  Μηχ/κός ΤΕ 
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