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Απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί των όρων του ανοικτού διαγωνισμού TED 
025/2019 για την προμήθεια συρματόσχοινων. 

 
Σε συνέχεια ερωτημάτων παρατίθενται διευκρινίσεις. 
 
Ερώτηση  
Στην τεχνική περιγραφή του είδους με Α/Α 14 αναγράφεται μήκος 54,20 μέτρα. Αντιθέτως στη στήλη 
μήκους αναγράφεται μήκος 41,40 μέτρα. Διευκρινίστε ποιο είναι το σωστό.  
Απάντηση 
Η ορθή τιμή είναι 41,40m. 
 
Ερώτηση  
Αναφορικά με τη λίπανση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την τεχνική περιγραφή κάθε είδους ή τη 
γενική απαίτηση στην αρχή του Β΄Μέρους.  
Απάντηση 
Για τα είδη 1-8 και 10 ισχύει η γενική απαίτηση της πρώτης παραγράφου του Β’ μέρους της Διακήρυξη 
(ελαφρά λίπανση). 
Το είδος 9 θα παραδοθεί χωρίς εξωτερική λίπανση. 
Τα είδη 11-15 θα παραδοθούν με λίπανση του πυρήνα του συρματόσχοινου (lubricated core), λίπανση 
των κλώνων (lubricated strands) και λίπανση κατά το κλείσιμο του συρματόσχοινου (lubrication during 
closing), με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη επικάλυψη κάθε συρματιδίου με λιπαντικό (lubricant film 
covering each individual wire) ως ακολούθως: 

o Μεσαίο πάχος (medium film), για τα είδη 11 έως και 13 
o Κανονικό πάχος (normal film) για τα είδη 14 και 15 

 
Ενδεικτική φωτογραφία λιπαντικού  

 

 
 
Upper wire rope: Normal thickness lubricant film. 
Lower wire rope: Medium thickness lubricant film
 

 
 
Ερώτηση  
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν στην προσφορά μας, τα προσφερόμενα συρματόσχοινα και 
χαρακτηριστικά πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 
 
 



Απάντηση  
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Κατά 
εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
Ελληνική. 
 

Ερώτηση  
Παρακαλούμε διευκρινίστε τι είδους βεβαιώσεις και πιστοποιητικά απαιτείται να υποβληθούν μαζί με την 
προσφορά. 
Απάντηση  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους επίσημα έγγραφα του 
κατασκευαστή ή τρίτων φορέων πιστοποίησης, που αποδεικνύουν την συμφωνία των προσφερόμενων 
ειδών με τις προδιαγραφές. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρουν την αντοχή σε εφελκυσμό του υλικού 
κατασκευής (σύρματος), την κατασκευή (πλοκή, σύνθεση, διάμετρο), το όριο θραύσης του 
συρματόσχοινου, κλπ.  
Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ποιότητας όπως το ISO 9001 από τρίτους διαπιστευμένους φορείς εφόσον 
υπάρχουν είναι επιθυμητά. 
 

Ερώτηση  
Στη Σημείωση #2 του Μέρους Β' ζητείται μαζί με τα συρματόσχοινα να παραδοθούν πιστοποιητικά από 
διαπιστευμένους φορείς. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν εννοείτε πιστοποιητικά παραγωγής (όπου θα αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου και τα πρότυπα για την παραγωγή του). 
Επιπλέον παρακαλούμε διευκρινίστε εάν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά παραγωγής που εκδίδονται από το 
εργοστάσιο παραγωγής των συρματόσχοινων. 
Απάντηση  
Τα συρματόσχοινα θα παραδοθούν με τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

o Πιστοποιητικά Αντοχής Συρματόσχοινων μπορεί να εκδίδονται είτε από τρίτους διαπιστευμένους 
φορείς, είτε από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής, εφόσον το εργαστήριο του είναι διαπιστευμένο 
από τρίτο φορέα για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δοκιμών, σύμφωνα με σχετικό διεθνές 
πρότυπο. Ειδικότερα Πιστοποιητικό προδιαγραφών ελέγχου προϊόντος τύπου 3.1. (Quality Test 
Certificate type 3.1), σύμφωνα με το πρότυπο EN10204 (τη νεότερη έκδοση αυτού). Στην 
περίπτωση που το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή προσκομίζεται 
συμπληρωματικά και πιστοποιητικό, εκδοθέν από διαπιστευμένο στη χώρα κατασκευής φορέα, ότι 
το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, ή εργαστήριο, ή εταιρία είναι κατάλληλο και 
διαπιστευμένο για τον έλεγχο και την εκτέλεση δοκιμών των προϊόντων και την έκδοση του 
προαναφερόμενου πιστοποιητικού. 

o Πιστοποιητικό CE (CE declaration of conformity) εκδοθέν από διαπιστευμένο στη χώρα 
κατασκευής φορέα. 

o Πιστοποιητικό καταγωγής του προϊόντος (Certificate of Origin), εκδοθέν από κρατικό φορέα ή 
αναγνωρισμένο από το κράτος επιμελητήριο.  

o Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα ότι η σύνδεση του ακροκάλυκος με το συρματόσχοινο 
(άγχυση ρητίνης WIRELOCK), έγινε βάση όλων των προδιαγραφών και οδηγιών του παραγωγού 
της συγκεκριμένης ρητίνης.  

o Πιστοποιητικό μη καταστροφικού ελέγχου (NDT), εκδοθέν από πιστοποιημένο εργαστήριο 
δοκιμών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για έκαστο ακροκάλυκα, με τη μέθοδο μαγνητικών 
σωματιδίων (magnetic particle test) και με τη μέθοδο υπερήχων (ultrasonic inspection) μετά τη 
δοκιμή φορτίου (proof test) που προβλέπεται για τα είδη 11 έως 13 της διακηρύξεως.  

 

Ερώτηση 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η σύγκριση των προσφορών θα γίνει κατά είδος, και όχι για το σύνολο των 
ειδών της Διακήρυξης. 
 
 
 



Απάντηση 
Όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 των γενικών όρων της διακήρυξης η αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει ανά είδος. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στο μειοδότη κάθε είδους υπό τον όρο 
ότι αυτό πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη. 
Συμπληρώνεται ότι σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων 
αποκλίνουν από τις προδιαγραφές της διακήρυξης, αυτό θα αναφέρεται ρητώς και ευκρινώς, με σαφή & 
συγκεκριμένη αναφορά και επισήμανση για το είδος και μέγεθος της διαφοράς. Η απλή αναγραφή και 
μόνον ενός χαρακτηριστικού (πχ cast steel socket ή length tolerance 0.0m +2.0m, όταν προδιαγράφεται 
forged socket ή 0.0m +0.5m αντιστοίχως) δεν αποτελεί ρητή / ευκρινή αναγραφή της απόκλισης.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τιμές μεγεθών οι οποίες θεωρούνται ανώτερες από τις ζητούμενες. 
 

Ερώτηση 
Αναφορικά με τα είδη με Α/Α 11,12,13 παρακαλούμε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες για τον 
τερματισμό των άκρων, τον ακροκάλυκα, τη δοκιμή φορτίου και τη συσκευασία – σήμανση.  
Απάντηση 
1. Τερματισμός άκρων 
Σε ό,τι αφορά την απαίτηση της διακηρύξεως για τερματισμό συρματόσχοινου (Seized and with steel 
end link) διευκρινίζεται ότι αφορά τον τύπο τερματισμού, ως εμφανίζεται στην κάτωθι φωτογραφία 1.1, 
με σκοπό την έλξη του συρματόσχοινου κατά την τοποθέτησή του. 
Η χρήση Pad eye, τύπος Α στη φωτογραφία 1.2, ή ως φαίνεται στη φωτογραφία 1.3, δεν απαιτείται, 
ούτε όμως και απαγορεύεται. 
 

 
Φωτογραφία 1.1 

 
 
 

Φωτογραφία 1.2 

 
Φωτογραφία 1.3 Pad eye (CROSBY®, model S-264) 

   

2. Ακροκάλυκες                                                                
Διευκρινίζεται ότι το είδος 13 της διακηρύξεως θα φέρει ακροκάλυκα του οίκου CROSBY® και 
μόνον, με όλα τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη διακήρυξη. 
Σε ό,τι αφορά την απαίτηση για πείρο με περικόχλιο και ασφάλεια, επισημαίνεται ότι εάν δεν είναι 
δυνατή η προσφορά πείρου με περικόχλιο εναλλακτικώς της βασικής (standard) καταστάσεως (βλ. 
φωτογραφία 2.1. κάτωθι και την υποσημείωση αυτής, από κατάλογο του οίκου CROSBY®), τότε 
επιτρέπεται η χρήση πείρου μόνο με ασφάλεια. 



 
 

Φωτογραφία 2.1 Κατάλογος Crosby για forged open spelter socket G416. 
 

Σε ό,τι αφορά τους ακροκάλυκες τύπου C μεγέθους 12 κατά DIN 83313 για τα είδη 11 και 12, αυτοί 
παραμένουν ως αναγράφεται στη διακήρυξη, με τις εξής μόνον διευκρινήσεις / επισημάνσεις : 
 Επιτρέπεται η χρήση χυτών (cast) πέραν των αρχικώς προβλεπόμενων (και προτιμώμενων) 

σφυρήλατων (forged). 
 Θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ (hot dip galvanized). 
Επομένως, δεν θα γίνουν δεκτοί ακροκάλυκες διαφορετικού προτύπου κατασκευής, παρά μόνον κατά 
το ήδη αναγραφέν DIN 83313. 
 

 
Φωτογραφία 2.2 Ακροκάλυκας τύπου C, μεγέθους 12, κατά DIN 83313 



 
3. Δοκιμή Φορτίου 
Σε ό,τι αφορά την απαίτηση της διακηρύξεως για δοκιμή φορτίου (Proof test) για τα είδη 11 έως και 13 
(Proof Test Certificate for each individual socketed wire rope assembly purchased, at 
twice the Working Load Limit (2 x WLL = 200 kN)) διευκρινίζεται ότι για τεχνικούς λόγους, 
επιτρέπεται η φόρτιση τμήματος μόνον του μήκους του συρματόσχοινου (εννοείται εκείνου που φέρει 
τον ακροκάλυκα) και όχι το πλήρες μήκος αυτού. 
Επισημαίνεται επίσης ότι ως ήδη αναφέρεται στη διακήρυξη, η εν λόγω δοκιμή θα γίνεται για έκαστο, 
προς παράδοση συρματόσχοινο που φέρει ακροκάλυκα και όχι απλώς δειγματοληπτικώς. 
                                                                
4. Συσκευασία - Σήμανση  
Σε ό,τι αφορά την απαίτηση της διακηρύξεως για τη συσκευασία σε στροφεία για τα είδη 11 έως και 15 
(Both ends visible) διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η συσκευασία ως φαίνεται στις κάτωθι δύο (2) 
φωτογραφίες, προκειμένου να είναι αμφότερα άκρα του συρματόσχοινου ορατά. 
 

  
 

Σε ό,τι αφορά τη σήμανση εκάστου συρματόσχοινου (μεταλλική πινακίδα - metal tag) και εκάστου 
στροφείου (laminated printed document), όπως αναγράφεται στη διακήρυξη για τα είδη 11 έως και 15, 
διευκρινίζεται ότι θα αναγράφουν τα εξής στοιχεία: 
Μεταλλική πινακίδα (Metal tag): 

1. Manufacturer (company’s name) 
2. Model of product (brand name), 
3. Batch number (for wire rope) / Heat number (for cast socket) 
4. Part number, 
5. Date of production, 
6. Size/Nominal diameter, 
7. Nominal Length, 
8. Construction type – Short description (e.g. 8xK26WS – EPIWRC)  
9. Type of lay, 
10. Minimum Breaking Load, 

Η μεταλλική πινακίδα θα είναι επαρκώς στερεωμένη με συρματίδιο/συρματόσχοινο στο τμήμα του 
συρματόσχοινου που φέρει τον ακροκάλυκα (για τα είδη 11 έως και 13 της διακηρύξεως). 
Σημείωση: 
Στο είδος 14 της διακηρύξεως έχει εσφαλμένα αναγραφεί ότι η μεταλλική πινακίδα θα τοποθετηθεί 
στο άκρο που φέρει ακροκάλυκα, ενώ βεβαίως δεν προβλέπεται ακροκάλυκας. Συνεπώς, για το εν 
λόγω είδος θα τοποθετείται στο ορατό εκείνο άκρο του συρματοσχοίνου από το οποίο θα γίνεται το 
ξετύλιγμα από το στροφείο. 
Πλαστικοποιημένο έγγραφο (laminated printed document) 
Διευκρινίζεται ότι θα είναι μεγέθους σελίδος Α4, θα αναγράφει όλα τα χαρακτηριστικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά του είδους (δύναται να είναι και πλαστικοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού 



τύπου 3.1) και θα είναι επαρκώς στερεωμένο από ένα (1) τεμάχιο σε αμφότερες κυκλικές πλευρές 
του στροφείου. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                     ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 


