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ΚΟΠΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ απαιτιςεισ τθσ
Τπθρεςίασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν δεξαμενιςμοφ και επιςκευϊν τθσ
μεταλλικισ καταςκευισ του ςκάφουσ και μζροσ επιςκευϊν των αξονικϊν και
μζροσ μθχανο-θλεκτρολογικϊν, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα
τεχνικι προδιαγραφι, του Αντιρρυπαντικοφ κάφουσ του Λιμενικοφ ϊματοσ
– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ΠΛ-416.
Ωσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. Οι επιμζρουσ τιμζσ,
κατά περίπτωςθ κα ακροιςτοφν για τθ διαμόρφωςθ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ
που ζχει κακοριςτεί ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορζσ για το ςφνολο
των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Ο ανάδοχοσ δφναται να εκτελζςει το ζργο δια τθσ ανάκεςθσ υπεργολαβικά,
μζροσ ι του ςυνόλου αυτοφ, ςε ςυνδεδεμζνεσ (κυγατρικζσ, ςυνεργαηόμενεσ
κλπ) με αυτόν εταιρείεσ.
Οι παρεχόμενεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςυνολικά ςε μία φάςθ. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ και τθν κακζλκυςθ του
ςκάφουσ, αυτό κα μεταφερκεί με μζριμνα του αναδόχου ςε ςθμείο που κα
υποδειχκεί από το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (εντόσ περιοχισ Πειραιά - Ελευςίνασ)
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Πλοίου - κάφουσ
Ζτοσ καταςκευισ : 1999
Σφποσ πλοίου : αντι/απορρυπαντικό (oilpollutionvessel), διπλισ γάςτρασ
(catamaran)
Μικοσ: 18,50 μζτρα
Πλάτοσ: 6,00 μζτρα
Βφκιςμα: 2,15 μζτρα
Ολικι χωρθτικότθτα: 51 GT - Μζγιςτο εκτόπιςμα : 93,8 τόνουσ
Αρικμόσ ελίκων: Δφο (02) τετράφτερεσ διαμζτρου 863mm (34'' ) και βιματοσ
571mm (22,5'')
Αρικμόσ αξόνων: 02 - Μικοσ Αξόνων: 2.629mm - Διάμετροσ Αξόνων : 60mm
Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ βάςει των Κανονιςμϊν του οποίου ζχει
καταςκευαςτεί το πλοίο : Lloyd’sRegister
Κατάταξθ κλάςθσ κατά τθν καταςκευι : +100A SSC Workboatcatamaran
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Σο ςκάφοσ βρίςκεται ανελκυςμζνο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΣΕΚΑ ςτο Πζραμα
μετά από μακροχρόνια ακινθςία (από το 2007) κατόπιν προκλθκείςασ ηθμίασ
ςτο αξονικό ςφςτθμα.
ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Η επιςκευι του ςκάφουσ απαιτείται να πραγματοποιθκεί ςε ναυπθγείο που ΝΑΙ
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διακζτει τεχνογνωςία, υποδομι, ανυψωτικά μθχανιματα και εξοπλιςμό
κακϊσ και ςχετικι πιςτοποίθςθ κατά ISO για εργαςίεσ επιςκευϊν ςκαφϊν.
Με μζριμνα του αναδόχου κα μετακινθκεί/ρυμουλκθκεί το ςκάφοσ κατόπιν
κατάλλθλθσ προετοιμαςίασ. Για τθ δια καλάςςθσ ρυμοφλκθςθ, το ςκάφοσ κα
πρζπει να ςτεγανοποιθκεί οφτωσ ϊςτε να αποφευχκεί θ ειςροι καλάςςιου
φδατοσ (ενδεικτικά, ςτεγανοποίθςθ αξονικϊν, αναρροφιςεων καλάςςθσ)
κακϊσ επίςθσ να διαςφαλιςκεί θ φπαρξθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν
απάντλθςθ υδάτων (ενδεικτικά, αντλίεσ). Επίςθσ απαιτείται θ ζκδοςθ
βεβαιωτικοφ καταλλθλότθτασ προσ ρυμοφλκθςθ από Οργανιςμό ι Ναυπθγό
Μθχανολόγο Μθχανικό.
Η μετακίνθςθ του ΠΛ 416 από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΣΕΚΑ Περάματοσ μζχρι
τον χϊρο ανζλκυςισ που κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ επιςκευισ του, θ
ανζλκυςθ/κακζλκυςθ, θ παραμονι κακϊσ και θ μετακίνθςθ ςτο χϊρο
παράδοςθσ, κα πραγματοποιθκεί με μζριμνα και ζξοδα του Αναδόχου και τθν
παρουςία του Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. Σα απαιτοφμενα μζςα για τθν ανζλκυςθ/κακζλκυςθ
και παραμονι για τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ, κα διατεκοφν επίςθσ με
μζριμνα και ζξοδα του ανάδοχου (λ.χ. ρυμουλκά, αρμαδόρoι, κάβοι κτλ).
Επιπροςκζτωσ, με μζριμνα και ζξοδα του ανάδοχου κα εξαςφαλιςκοφν οι
απαιτοφμενεσ παροχζσ και ευκολίεσ (λ.χ. παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 380440V/50-60HZ, παροχι γλυκοφ φδατοσ, παροχι πεπιεςμζνου αζρα, παροχι
καλαςςίου φδατοσ για πυραςφάλεια, γερανοί, βαροφλκα, ςυρματόςχοινα,
αποκομιδι ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων κτλ).
Ο ανάδοχοσ προ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν κα κατακζςει ςχετικό
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν. φμφωνα με αυτό κα γίνεται και θ
παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ Τπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει
ζγκαιρα για τθν πρόοδο των εργαςιϊν και ιδιαίτερα κατά τθν εκτζλεςθ
διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν ζκδοςθ ςχετικϊν
βεβαιϊςεων.
Σο κόςτοσ του ςυνόλου των εργαςιϊν, ελζγχων, επικεωριςεων, μετριςεων,
μθ καταςτροφικϊν ελζγχων και κάκε άλλθσ προπαραςκευαςτικισ ι
επαγόμενθσ εργαςίασ που απαιτείται από τθν παροφςα βαρφνει τον ανάδοχο,
είτε εκτελοφνται από ςυνεργεία-υποδομζσ του ιδίου, είτε υπεργολαβικά από
ςυνεργαηόμενουσ με τον ίδιο φορείσ. το ωσ άνω κόςτοσ περιλαμβάνεται θ
ςυνεχι παρακολοφκθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν από κατάλλθλο τεχνικό
αςφαλείασ κακϊσ και θ ζκδοςθ βεβαιϊςεων/πιςτοποιθτικϊν που τυχόν
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (λ.χ.gasfree). Επίςθσ, βαρφνει τον
ανάδοχο το κόςτοσ των υλικϊν που κα απαιτθκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων
των αντικαταςτάςεων.
Η ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ το πολφ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καιτο ςφνολο των εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ τριών (3) μθνών με δυνατότθτα παράταςθσ του
διαςτιματοσ για εξαιρετικοφσ λόγουσ / αςτάκμθτουσ παράγοντεσ. ε
περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμμόρφωςθσ με το προαναφερκζν χρονοδιάγραμμα,
ουδεμία ευκφνθ και ουδεμία οικονομικι επιβάρυνςθ κα αξιϊςει ο ανάδοχοσ
ενάντια ςτο Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΒΟΛΗ – ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΤΦΑΛΟΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ –
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ
Κακαριςμόσ και πλιρθσ αφαίρεςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ χρωματιςμοφ
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των γαςτρϊν (λ.χ. μζςω υδροβολισ ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ). Η τελικι
υδροβολι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με γλυκό νερό προκειμζνου να
απομακρυνκοφν κατάλοιπα άλατοσ. Απομάκρυνςθ κάκε είδουσ γράςου ι
πετρελαίου από τα ελάςματα. Απομάκρυνςθ μζςω ξυςίματοσ οςτράκων και
άλλων καλάςςιων οργανιςμϊν που πικανόν ζχουν προςκολλθκεί ςτθ γάςτρα
και εκ νζου υδροβολι με γλυκό νερό. Απομάκρυνςθ των ςχαρϊν ειςαγωγισ
καλαςςίου φδατοσ και κακαριςμόσ του εςωτερικοφ χϊρου των SeaChest.
Εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ χρωματιςμοφ και υφαλοχρωματιςμοφ ςτισ
γάςτρεσ κακϊσ και χρωματιςμοφ ςτο κατάςτρωμα, ςφμφωνα με
"paintplan".Επιςθμαίνεται για όλα τα ελάςματα που κα αντικαταςτακοφν ΝΑΙ
κατά τθν εκτζλεςθ των ελαςματουργικϊν εργαςιϊν, απαιτείται και θ βαφι
αυτϊν και εςωτερικά.
Κακαριςμό-αποςκωριαςμό, χωρίσ τον πλιρθ αποχρωματιςμό, τθσ
υπερκαταςκευισ και εφαρμογι νζασ βαφισ (κατϋ ελάχιςτο μια ςτρϊςθ
ΝΑΙ
"primer" τουλάχιςτον 125μm και μία ςτρϊςθ τουλάχιςτον 100μm χρϊματοσ)
λαμβάνοντασ υπόψθ και το "paintplan" του πλοίου.
Θα χρωματιςκοφν επίςθσ οι κλίμακεσ βυκιςμάτων, οι εςχάρεσ
καταςτρϊματοσ, τα διακριτικά του Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ και ο υπθρεςιακόσ αρικμόσ του
ςκάφουσ. Η απόχρωςθ των εξωτερικϊν μερϊν του ςκάφουσ και τθσ
υπερκαταςκευισ κα είναι όμοια με τα υφιςτάμενα ςκάφθ Λ.. του τφπου. Σα
διακριτικά και τα ςιματα του ςκάφουσ κα αναγραφοφν ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ.
Κατά τθν εφαρμογι των χρωμάτων κα ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ εφαρμογισ,
θ τιρθςθ των οποίων κα πιςτοποιείται από τον επικεωρθτι χρωμάτων τθσ
εταιρείασ των χρωμάτων, με τισ υποδείξεισ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει
να ςυμμορφϊνεται χωρίσ ουδεμία παρζκκλιςθ.
Σο κόςτοσ των εργαςιϊν και των υλικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου βαρφνει
τον ανάδοχο.
ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Αφαίρεςθ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων από τισ δφο δεξαμενζσ
"recoveredoiltanks" που βρίςκονται επί του πλοίου, κακαριςμόσ των
δεξαμενϊν, οπτικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ με παχυμζτρθςθ των ελαςμάτων
τουσ και των ενιςχυτικϊν ςτοιχείων αυτϊν κακϊσ και αποκατάςταςθ βαφισ
εςωτερικά.
Αφαίρεςθ καταλοίπων από τισ δφο δεξαμενζσ "oilfueltank" που βρίςκονται επί
του πλοίου, κακαριςμόσ των δεξαμενϊν, οπτικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ με
παχυμζτρθςθ των ελαςμάτων τουσ και των ενιςχυτικϊν ςτοιχείων αυτϊν.
Αφαίρεςθ καταλοίπων από τθ δεξαμενι "χθμικϊν διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν"
και τθ δεξαμενι "υδραυλικοφ ελαίου" που βρίςκονται επί του πλοίου,
κακαριςμόσ των δεξαμενϊν, οπτικόσ ζλεγχοσ των ελαςμάτων τουσ και των
ενιςχυτικϊν ςτοιχείων αυτϊν.
ΕΛΑΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
Oι ελαςματουργικζσ εργαςίεσ κα γίνονται με βάςθ:
(i) Σισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ κακϊσ και τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ
Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ.
(ii) Σα "asfitted" ςχζδια του πλοίου.
(iii) Σισ τεχνικζσ κατευκφνςεισ τθσ Τπθρεςίασ.
(iv) Σουσ κανονιςμοφσ του Αγγλικοφ Νθογνϊμονα ςφμφωνα με τουσ οποίουσ
ζχει καταςκευαςκεί το πλοίο κακϊσ και όλων των παρατθριςεων του
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επικεωρθτι του Αγγλικοφ Νθογνϊμονα όπου κα επιβλζπει τθν επιςκευι.
(v) Σισ απαιτιςεισ των κανόνων "καλισ πρακτικισ και τεχνικισ".
Με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου, όλεσ οι επιςκευζσ του ςκάφουσ κα
γίνουν υπό τθν παρακολοφκθςθ επικεωρθτι του Αγγλικοφ νθογνϊμονα
ςφμφωνα με τθν κλάςθ του οποίου είχε αρχικά, κατά τθν καταςκευι του,
καταταχκεί. Η επίβλεψθ από τον επικεωρθτι του Αγγλικοφ νθογνϊμονα δεν ΝΑΙ
κα αφορά το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ
αλλά επί κεμάτων που άπτονται των κανονιςμϊν κατάταξθσ του Αγγλικοφ
Νθογνϊμονα για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν επιςκευισ του ςκάφουσ.
Οι εργαςίεσ που περιγράφονται και αφοροφν ςτθν αποκατάςταςθ ελαςμάτων
τθσ μεταλλικισ καταςκευισ του ςκάφουσ είναι ενδεικτικζσ και όχι
περιοριςτικζσ, οι οποίεσ προζκυψαν ςφμφωνα με τισ διαπιςτϊςεισ τθσ
επιτροπισ ςε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι και ςφμφωνα με τεχνικι ζκκεςθ ΝΑΙ
παχυμετριςεων αρικ. TM18-3734 που λιφκθκαν ςτισ 05 και 12 / 10 /2018. Οι
τελικζσ ελαςματουργικζσ εργαςίεσ κα προςδιοριςτοφν μετά τθν διαδικαςία
ολοκλιρωςθσ των παραγράφων 3.3.4. και 3.3.5.
Λιψθ αναλυτικϊν παχυμετριςεων τθσ μεταλλικισ καταςκευισ του πλοίου
και των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του ςκάφουσ, κακϊσ και των καδενϊν
του
ςκάφουσ
οφτωσ
ϊςτε
να
κακοριςτοφν
επιπρόςκετα
ελάςματα/ενιςχυτικά/κλειδιά που χριηουν αντικατάςταςθσ. Η λιψθ
παχυμετριςεων κα γίνει μετά τθν ανζλκυςθ του ςκάφουσ και τον κακαριςμό
των γαςτρϊν του πλοίου και πριν τθν ζναρξθ των ελαςματουργικϊν εργαςιϊν
που περιγράφονται ςτθν παροφςα.
ε κάκε περίπτωςθ όπου απαιτείται θ αποκοπι των ελαςμάτων και των
ενιςχφςεων, που ζχουν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο φκοράσ τουσ, ςφμφωνα
με τουσ κανονιςμοφσ του Αγγλικοφ Νθογνϊμονα, κα γίνεται θ αντικατάςταςι
τουσ με νζα ελάςματα ςόκορο ιςοδφναμων ιδιοτιτων (ιτοι πάχοσ και είδοσ
ναυπθγικοφ χάλυβα), ωσ αυτϊν που αναφζρονται ςτα εγκεκριμζνα
καταςκευαςτικά ςχζδια του ςκάφουσ.
Αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ όλων των μζςων προςταςίασ του
πλθρϊματοσ, ιτοι χειρολαβζσ, ςτυλίδια και ρζλια ςφμφωνα με τα αρχικά
καταςκευαςτικά ςχζδια του πλοίου.
Επιςκευι και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ πθδαλιουχίασ.
Επιςκευι του βαροφλκου αγκυρϊν.
Καταςκευι νζων υδρορροϊν (τουλάχιςτον 4 δεξιά και 4 αριςτερά) για τθν
δυνατότθτα αποςτράγγιςθσ των υδάτων του καταςτρϊματοσ όπου κα
εκρζουν κάτωκεν του κυρίου καταςτρϊματοσ.
Σοποκζτθςθ κλιμάκων για τθν είςοδο των χϊρων του forepeaktank (δεξιά και
αριςτερά)
Καταςκευι νζου κατάλλθλου χϊρου φρεατίου αλφςεων άγκυρασ εςωτερικά
του χϊρου του forepeaktank.
Αντικατάςταςθ του δρυφράκτου ςτο πρωραίου μζροσ του ςκάφουσ.
Αντικατάςταςθ τθσ πρυμναίασ πλατφόρμασ που χρθςιμοποιείται για τθν
διευκόλυνςθ
των
εργαςιϊν
χειριςμοφ
του
φράγματοσ
(debriscollectionbasket).
Αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ προςτατευτικοφ ηωναριοφ (fender).Αυτό κα
εκτείνεται ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ του πλοίου κακϋόλο το μικοσ του ςτο
φψοσ του καταςτρϊματοσ.Επιςθμαίνεται ότι θ τοποκζτθςθ του δεν απαιτείται
να είναι ςφμφωνα με τα αρχικά καταςκευαςτικά ςχζδια του πλοίου.
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3.3.20
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Επιςκευι / ι αντικατάςταςθ των αεραγωγϊν και των εξαεριςτιρων από το
κφριο κατάςτρωμα και άνωκεν και αντικατάςταςθ των μζςων κλειςίματοσ
αυτϊν.
Επιςκευι και ςυντιρθςθ όλων των ανοιγμάτων επί του κφριου
καταςτρϊματοσ και τθ διατιρθςθ τθσ καιροςτεγανότθτασ αυτοφ (ςφςφιξθ
των ανκρωποκυρίδων, των καλυμμάτων ςτομίων κακόδων και των
ανοιγμάτων για τθν εξαγωγι των διαφόρων τμθμάτων του πλοίου κάτωκεν
του κυρίου καταςτρϊματοσ)
Αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ όλων των ηυγϊν ςτιριξθσ του αφαιρετοφ
καταςτρϊματοσ εςχάρασ επί του κυρίου καταςτρϊματοσ.
Επανατοποκζτθςθ του αφαιρετοφ καταςτρϊματοσ εςχάρασ. ε περίπτωςθ
που απαιτείται αντικατάςταςθ κάποιου μζρουσ αυτοφ να πραγματοποιείται
με δαπάνθ του αναδόχου.
Ελάςματα πυκμζνα. Απαιτείται θ αντικατάςταςθ των ελαςμάτων πυκμζνα
εξωτερικοφ περιβλιματοσ μεταξφ των νομζων 7 ζωσ 10 δεξιά και αριςτερά
ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου. Η εκτιμϊμενθ ςυνολικι επιφάνεια ελαςμάτων
πυκμζνα είναι 2 m2. Σο πάχοσ των ελαςμάτων αυτϊν είναι 5 mm.
Ελάςματα καταςτρϊματοσ. Απαιτείται θ αντικατάςταςθ του μεγαλφτερου
μζρουσ των ελαςμάτων κυρίου καταςτρϊματοσ. Η εκτιμϊμενθ ςυνολικι
επιφάνεια ελαςμάτων καταςτρϊματοσ είναι περί τα 83 m2. Η επιφάνεια αυτι
περιλαμβάνει ελάςματα με πάχοσ 4.0 , 4.5 και 5.0 mm με επιμζρουσ
επιφάνειεσ περί τισ 44.0, 18.0 , 21.0 m2 αντίςτοιχα. Διευκρινίηεται ότι περί τα
2m2 αυτισ τθσ επιφάνειασ αφοροφν τμιμα του κυρίου καταςτρϊματοσ εντόσ
του χϊρου τθσ υπερκαταςκευισ (χϊροσ wc) ενϊ θ υπόλοιπθ επιφάνεια αφορά
το ανοιχτό κφριο κατάςτρωμα. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν επιφάνεια αυτι δεν
ςυνυπολογίηονται τα διαμικθ και εγκάρςια ενιςχυτικά του κυρίου
καταςτρϊματοσ τα οποία βρίςκονται άνωκεν και κάτωκεν αυτοφ κακϊσ και
των ηυγϊν ςτιριξθσ του αφαιρετοφ καταςτρϊματοσ εςχάρασ.
Πλευρικά Ελάςματα.Απαιτείται θ αντικατάςταςθ πλευρικϊν ελαςμάτων ωσ
ακολοφκωσ :
(i) αντικατάςταςθ ηϊνθσ ελαςμάτων ηωςτιρα (sheerstrakeplates) πλάτουσ
περί τα 300 mm κακϋόλο το μικοσ του πλοίου ςτθν περιοχι ςφνδεςθσ των
εξωτερικϊν πλευρϊν των γαςτρϊν με το κφριο κατάςτρωμα. Η εκτιμϊμενθ
ςυνολικι επιφάνεια ελαςμάτων ηωςτιρα είναι περί τα 12 m2.
(ii) αντικατάςταςθ των ελαςμάτων πλευράσ ςτθν περιοχι τθσ πλϊρθσ
(forepeaktank) περί τον νομζα 35 και 36 δεξιά και αριςτερά. Η εκτιμϊμενθ
ςυνολικι επιφάνεια πλευρικϊν ελαςμάτων πλϊρθσ είναι περί τα 3 m2.
(iii) αντικατάςταςθ των ελαςμάτων πλευράσ ςτισ περιοχζσ των εξαγωγϊν
καυςαερίων και overboard δεξιά και αριςτερά. Η εκτιμϊμενθ ςυνολικι
επιφάνεια πλευρικϊν ελαςμάτων εξαγωγϊν είναι περί το 1 m2.
(iv) αντικατάςταςθ των ελαςμάτων εςωτερικισ πλευράσ των γαςτρϊν ςτθν
περιοχι του νομζα 4 δεξιά και αριςτερά. Η εκτιμϊμενθ ςυνολικι επιφάνεια
των εςωτερικϊν πλευρικϊν ελαςμάτων είναι περί τα 2 m2.Σο πάχοσ των
ελαςμάτων αυτϊν είναι 5 mm.Επιςθμαίνεται ότι ςτθν επιφάνεια αυτι δεν
ςυνυπολογίηονται τα ςυνεργαηόμενα ενιςχυτικά επί των ελαςμάτων του
εξωτερικοφ περιβλιματοσ.
Αντικατάςταςθ του παραπζτου επί του κυρίου καταςτρϊματοσ με
διαμόρφωςθ επί αυτοφ κυρίδων εκροισ υδάτων.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελαςματουργικϊν εργαςιϊν απαιτείται θ
εφαρμογι των εποξικϊν ςυςτθμάτων βαφισ και εςωτερικά ςτα ςτεγανά
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διαμερίςματα, δεξαμενζσ κτλ.
ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Σοποκζτθςθ κυςιαηόμενων ανοδίων για τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία
ελαςμάτων εξωτερικοφ περιβλιματοσ του ςκάφουσ, των πθδαλίων και των
αξόνων ςφμφωνα με το ςχζδιο "ArrangementofCathodicProtection" του
πλοίου.
ΕΡΓΑΙΕ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ –ΕΛΙΚΩΝ – ΠΗΔΑΛΙΟΤ
ΠΗΔΑΛΙΑ
Εξαγωγι και των παρελκομζνων τουσ για τον ζλεγχο αυτϊν.
Λιψθ, καταγραφι μετριςεων διακζνων αξόνων πθδαλίων και ζκδοςθ
εντφπου μετριςεων. Επιςκευι αξόνων πθδαλίων, αντικατάςταςθ τριβζων και
λοιπϊν μικροχλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν επανατοποκζτθςθ,
αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν και ςτεγανότθτασ με δαπάνθ του αναδόχου.
Επανατοποκζτθςθ πθδαλίων
ΑΞΟΝΕ
Εξαγωγι των αξόνων και των παρελκομζνων τουσ.
Αντικατάςταςθ των δφο ελικοφόρων αξόνων με νζουσ αναλόγων-ιςοδφναμων
χαρακτθριςτικϊν και αντοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αντικατάςταςθσ
παρελκομζνων (ςτεγανοποιθτικϊν διατάξεων) και μικροχλικϊν.
Ευκυγράμμιςθ των προωςτθρίων εγκαταςτάςεων με τα αξονικά ςυςτιματα.
ΕΛΙΚΕ
Εξαγωγι των ελίκων και των παρελκομζνων τουσ.
Επικεϊρθςθ, επιςκευι και ζλεγχοσ ελίκων.Κακαριςμόσ και λείανςθ αυτϊν.
Οπτικόσ, διαςταςιολογικόσ ζλεγχοσ των ελίκων – ζλεγχοσ για ρωγμζσ με Μθ
Καταςτρεπτικό Ζλεγχο. Ζλεγχοσ δυναμικισ ηυγοςτάκμιςθσ ελίκων. ε
περίπτωςθ που από τουσ παραπάνω ελζγχουσ διαπιςτωκεί ανάγκθ επιςκευισ
τότε αυτι κα πραγματοποιείται με μζριμνα του αναδόχου και ζπειτα κα
επαναλαμβάνονται οι ςχετικοί ζλεγχοι. Επαναφορά ςτο ςκάφοσ μετά τθν
επικεϊρθςθ/επιςκευι και άρμοςθ αυτϊν ςτουσ τελικοφσ άξονεσ.
Επιςτόμια Θαλάςςθσ
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει τθν εξάρμωςθ και τθν
αντικατάςταςθ όλων των επιςτομίων ειςαγωγισ / εξαγωγισ καλάςςθσ
(τεμάχια (06) ζξι και (06) ζξι). Παράλλθλα κα προβεί και ςτθν αντικατάςταςθ
των παρεμβυςμάτων και καλυμμάτων και τοποκζτθςθ επιςτομίων ςτο πλοίο.
Ο τελικόσ ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν
κακζλκυςθ του πλοίου ςτθ κάλαςςα.
Τδρολίπαντα Κουηινζτα
Εξάρμωςθ και αντικατάςταςθ με καινοφργια Τδρολίπαντα Κουηινζτα. Μετά
τθν αντικατάςταςθ να πραγματοποιθκεί Λιψθ, καταγραφι μετριςεων
διακζνων υδρολίπαντων κουηινζτων με άξονεσ και ζκδοςθ εντφπου
μετριςεων *αρικμόσ Τδρολίπαντων προσ αντικατάςταςθ (02) δφο+.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει τον υπεφκυνο επικεφαλισ για τθ διεφκυνςθ του
ζργου, ςτον οποίο κα απευκφνεται θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ και με τον οποίο κα γίνονται όλεσ οι ςχετικζσ ςυνεννοιςεισ. Ο
Ανάδοχοσ κα τθρεί θμερολόγιο εργαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτο ςκάφοσ
με αναλυτικι αναφορά ςτισ εργαςίεσ που εκτζλεςε και ςτο προςωπικό που
ςυμμετείχε ςε αυτζσ. Σο θμερολόγιο αυτό, μαηί με όλα τα ςυνοδευόμενα
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παραςτατικά των εκτελοφμενων εργαςιϊν και των εγγράφων του προςωπικοφ
που τισ εκτζλεςαν κα υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και
Παραλαβισ προκειμζνου παραλθφκοφν οι υπθρεςίεσ και τα προςφερόμενα
είδθ του αναδόχου.
Οι επικεωριςεισ και οι ζλεγχοι που πραγματοποιεί θ Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν
ευκφνθ να εκπλθρϊνει ζγκαιρα και ορκά τισ εργαςίεσ και υποχρεϊςεισ του. Η
υποχρζωςθ για τθν επικεϊρθςθ και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ ςτισ εκτελοφμενεσ
εργαςίεσ βαραίνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Η Επιτροπι είναι δυνατό να
εκτελεί επικεωριςεισ των εργαςιϊν εφόςον το κρίνει ςκόπιμο.
ε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ
-ακόμα και εάν ςυνεπάγεται επανεκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ι, εκ νζου
αντικατάςταςθ υλικοφ ϊςτε να καλφπτονται οι όροι τθσ φμβαςθσ χωρίσ
καμία επιπρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για το Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
Για τα παλαιά υλικά που εξαρμόηονται και δεν κα επαναχρθςιμοποιθκοφν
(αναφζρονται ωσ "επιςτρεφόμενα", πχ επιςτόμια καλάςςθσ,
κα
ενθμερϊνεται θ Επιτροπι για τθν περεταίρω διαχείριςι τουσ. Ο ανάδοχοσ,
μετά το πζρασ των εργαςιϊν, κα προςκομίςει κατάλογο με τα
"επιςτρεφόμενα" υλικά.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
παραβρίςκεται ςτον δοκιμαςτικι λειτουργία εν όρμω και εφόςον τοφτο είναι
δυνατό και δοκιμαςτικό πλου ϊςτε να προβεί ςτον ζλεγχο αλλά και ςτθν
αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε κζματοσ προκφψει. Οφείλει επίςθσ να
παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία αρχείο εργαςιϊν, όπου κα αναφζρονται
ενυπόγραφα οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τα χρθςιμοποιθκζντα υλικά, κακϊσ
και τυχοφςεσ παρατθριςεισ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν.
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι,
κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ναυτικισ τζχνθσ και τθν
εφαρμοςτζα διεκνι, κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία και πρακτικι.
Σα απαιτοφμενα από τθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι πιςτοποιθτικά –
βεβαιϊςεισ δφναται να υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.
Προ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ των εργαςιϊν αντίγραφα των πτυχίων και
των πιςτοποιθτικϊν του Σεχνικοφ Αςφαλείασ, του Επικεωρθτι Οπτικοφ
Ελζγχου υγκολλιςεων (VT) Level 2 και του επικεωρθτι ςυςτθμάτων
επιχριςμάτων που κα διακζτει και κα χρθςιμοποιεί ο εργολάβοσ κακϋ όλθ τθ
διάρκεια των εργαςιϊν.
ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και κακ' όλθ τθ διάρκεια αυτϊν, ο ανάδοχοσ
κα λαμβάνει και να τθρεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ υποδείξεισ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ του. Η
τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ κα εποπτεφεται από τον Σεχνικό Αςφαλείασ
του αναδόχου, προσ τισ υποδείξεισ του οποίου είναι υποχρεωμζνοσ να
ςυμμορφϊνεται άμεςα. Η πρόκλθςθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ωσ
αποτζλεςμα τθσ μθ τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ από τον ανάδοχο και το
προςωπικό του κα βαρφνει, είτε νομικά είτε οικονομικά, αποκλειςτικά και
μόνο τον ίδιο. Συχόν διακοπι εργαςιϊν λόγω μθ ςυμμορφϊςεωσ του
εργολάβου με τα μζτρα αςφαλείασ, ουδεμία κακυςτζρθςθ κα δικαιολογεί ωσ
προσ το χρόνο περάτωςθσ του ζργου. το εμπλεκόμενο με τισ εργαςίεσ
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προςωπικό του αναδόχου επιβάλλεται ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία να
φορά το προβλεπόμενο ατομικό εξοπλιςμό προςταςίασ (λ.χ. φόρμεσ
εργαςίασ, υποδιματα, κράνθ, γάντια, γυαλιά, μάςκεσ, ωταςπίδεσ κ.λ.π.).
ΕΓΓΤΗΕΙ
Οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται από εγγφθςθ ενόσ
(01) ζτουσ, αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτϊν. ε
αυτό το χρονικό διάςτθμα ο Ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει το κόςτοσ
επιςκευισ ςε εργαςία και ανταλλακτικά ςε περίπτωςθ βλάβθσ που δεν
οφείλεται ςε ςφάλμα χειριςμοφ, αλλά ςε αςτοχία του υλικοφ που
χρθςιμοποιικθκε ι τθσ εργαςίασ που εκτελζςκθκε.
ε περίπτωςθ αποκατάςταςθσ παρατιρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ, το
χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ αυτισ παρατείνεται για ζνα ζτοσ από τον χρόνο
αποκατάςταςθσ -για τθν εργαςία ι το υλικό που αφορά και μόνο-.
Σα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνοδεφονται και από τθν
εγγφθςθ του καταςκευαςτι τουσ. ε κάκε περίπτωςθ ιςχφει το προαναφερκζν
διάςτθμα του ενόσ (01) ζτουσ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν προςφορά του τα κάτωκι:
υμπλθρωμζνο Αναλυτικό Φφλλο υμμόρφωςθσ προσ τθν Σεχνικι
Προδιαγραφι με τίτλο "ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ", το οποίο κα αποτελεί παράρτθμα ςτο τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ.
Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 , από
εγκεκριμζνο από το ΕΤΔ φορζα ι ιςοδφναμο τουλάχιςτον για εργαςίεσ επί
πλοίων το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθ χρονικι ςτιγμι υποβολισ
προςφοράσ και το οποίο οφείλει να διατθρεί κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ του ζργου.
Πρωτότυπο απόφαςθσ ι αντίγραφο αυτισ, ιςχφουςασ κατά τθ χρονικι ςτιγμι
υποβολισ τθσ προςφοράσ για ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό θ οποία κα ζχει
εκδοκεί από τον κατά τόπο και κακ φλθ αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ ωσ αρ.6
του Ν. 3551/2007 και κα βεβαιϊνει ότι θ εν λόγω επιχείρθςθ :
(α) Είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Ειδικό Μθτρϊο Επιχειριςεων Ναυπιγθςθσ,
Μετατροπισ, Επιςκευισ και υντιρθςθσ πλοίου, το οποίο τθρείται ςε ζντυπθ
και θλεκτρονικι μορφι από τισ Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ των Νομαρχιακϊν
Αυτοδιοικιςεων που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθν παρ.2του άρκρου 1 του
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Αϋ), όπωσ ιςχφει.
(β) Λειτουργεί ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο Ν. 3551/2007.
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