
 

 

  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
Παροχι υπθρεςιών με ςκοπό  τθν αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακών δυνατοτιτων αντιρρυπαντικοφ 

πλοίου ΠΛ 413 

 
ENOTHTA ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  

1 KΟΠΟ - ΓΕΝΙΚΑ    

 
1.1 

Οι Σεχνικζσ Απαιτιςεισ αφοροφν ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν για τθν αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν 
δυνατοτιτων του αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΛ 413.  

 
ΝΑΙ 

  

 
1.2 

Παρζχεται θ δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτο ςκάφοσ ΠΛ 413 
ςτθν Ελευςίνα ϊςτε να εκτιμθκεί θ κατάςταςι του. 
Επίςθσ, παρζχονται τα καταςκευαςτικά ςχζδια και το 
εγχειρίδιο ευςτάκειασ του ςκάφουσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 
το πλαίςιο τθσ πρόκεςθσ επαφξθςθσ των υφιςτάμενων 
επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του ΠΛ 413, ηθτείται να 
εκπονθκεί ζκκεςθ εφικτότθτασ για τθν υλοποίθςθ 
κατάλλθλθσ μεταςκευισ του εν λόγω ςκάφουσ που κα 
αναβακμίςει καίρια τισ αντιρρυπαντικζσ του 
δυνατότθτεσ. Είναι επικυμθτό θ μεταςκευι του ςκάφουσ 
να περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου 
αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ sweeping arm(s), 
skimmer(s), κλπ. 
Ωσ εκ τοφτου, ηθτείται να διερευνθκοφν και να 
υποτυπωκοφν αναλυτικά οι δυνατζσ επιλογζσ 
προςκικθσ εξοπλιςμοφ και μζςων αντιρρφπανςθσ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επίδραςθ των επιλογϊν αυτϊν 
ςτο ςκάφοσ.  Η εκκεςθ αυτι κα εξετάςει τθν επίδραςθ 
τθσ μεταςκευισ/προςκικθσ εξοπλιςμοφ και μζςων 
αντιρρφπανςθσ ςτα επιχειρθςιακά, καταςκευαςτικά και 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ςκάφουσ (λ.χ. 
ευςτάκεια – διαγωγι - εφεδρικι πλευςτότθτα, πλεφςθ, 
ταχφτθτα, αυτονομία/ακτίνα ενεργείασ, θλεκτρικό 
ιςοηφγιο, πλιρωμα, αςφάλεια προςωπικοφ και υλικοφ, 
κλπ), και κα καταγράψει τισ τροποποιιςεισ που κα 
απαιτθκοφν ςτο ςκάφοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ (λ.χ. 
ενίςχυςθ/τροποποίθςθ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ, 
τυχόν αλλαγζσ ςτθ χωροταξία, ςτθν ςτεγανι 
υποδιαίρεςθ, ςτισ υφιςτάμενεσ δεξαμενζσ, ςτο 
θλεκτρικό δίκτυο/εγκατάςταςθ, ςτο μθχανολογικό 
εξοπλιςμό, ςτα δίκτυα, ςτον ερματιςμό, ςτον 
χρωματιςμό, κλπ.). Επίςθσ,  κα εξεταςτεί θ εκτίμθςθ του 
χρόνου και του κόςτουσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ 
μεταςκευισ. 
Επιπρόςκετα, κα περιλαμβάνει αναλυτικι πρόταςθ 
αναβάκμιςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του 
αντιρρυπαντικοφ πλοίου μζςω τθσ ρυμοφλκθςθσ από 
αυτό εξειδικευμζνων ςυςτθμάτων (π.χ. ρυμουλκοφμενα 
sweeping arms, κ.α.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ: 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ. 
 

 
ΝΑΙ 
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ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ 
 

   

4.1 

Ζτοσ Ναυπιγθςθσ: 1994 
Χϊρα Ναυπιγθςθσ: ΙΠΑΝΙΑ 
Σφποσ πλοίου: Πολλαπλισ Χρθςιμότθτασ LMPA 29 
Μικοσ: 29,1 m  
Πλάτοσ: 6,2 m 
Βφκιςμα: 2,4 m 
Τλικό Καταςκευισ: Χάλυβασ 
Βάροσ (άφορτο): 180 tn 
Ακτίνα Ενζργειασ – Αυτονομία: 500ΝΜ 
Σφποσ Μθχανισ: 2 CATERPILLAR 
Ιπποδφναμθ: 1280 HP 
Σαχφτθτα: 15 κόμβοι 
Καφςιμο: DIESEL 

ΝΑΙ   

4.2 
 
Σο πλοίο ελλιμενίηεται ςτθν Ελευςίνα. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
Θα παραδοκεί ολοκλθρωμζνθ ζκκεςθ εφικτότθτασ 
υλοποίθςθσ μεταςκευισ / αναβάκμιςθσ των 
αντιρρυπαντικϊν δυνατοτιτων του ςκάφουσ. 
Η τεχνικι ζκκεςθ : 

 κα εξετάηει και κα προτείνει τθν εγκατάςταςθ επί 
του ςκάφουσ ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ 
αντιρρφπανςθσ. 

 κα εξετάηει και κα προτείνει τθν χριςθ κατάλλθλου 
ρυμουλκοφμενου εξοπλιςμοφ αντιρρφπανςθσ. 

 κα περιλαμβάνει πίνακα προςτικζμενων/ 
αφαιροφμενων ςυςτθμάτων, εξοπλιςμοφ, και υλικϊν 
μετά των βαρϊν και των κζςεων αυτϊν. 

Επιπλζον θ τεχνικι ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται από τα 
ακόλουκα: 

 ςχζδιο γενικισ διάταξθσ όπου κα φαίνεται θ διάταξθ 
όλων των χϊρων και οι κζςεισ των μθχανθμάτων, 
εξαρτθμάτων, εξοπλιςμοφ, κλπ. 

 προκαταρτικι ζκκεςθ ευςτάκειασ, 
 ςχζδια χωρθτικοτιτων δεξαμενϊν, 
 διαγραμματικά ςχζδια τθσ θλεκτρολογικισ 

εγκατάςταςθσ, 

  ιςολογιςμό θλεκτρικισ ενζργειασ, 
 διαγραμματικά ςχζδια των προςτικζμενων δικτφων ι 

των δικτφων του πλοίου που απαιτείται θ 
τροποποίθςθ τουσ, 

 πλιρθ ςειρά περιγραφικϊν φυλλαδίων με τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των προςτικζμενων ςυςτθμάτων, 
εξοπλιςμοφ, κλπ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  



 

 

6. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ    

 
6.1 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ 
υπθρεςίεσ του εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. 

 
ΝΑΙ 

  

 
6.2 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: 
Η παροχι Τπθρεςιϊν κα γίνει ςτο ΠΛ 413 (Κ.Λ. 
ΕΛΕΤΙΝΑ).  

 
ΝΑΙ 

  

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

7.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν επιςπεφδουςα 
Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΘΑΠ). 

   

7.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα 
πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Παραλαβϊν του ΤΝΑΝΠ με τθ ςυνδρομι τθσ 
Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – 
ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΘΑΠ), θ οποία κα προβεί ςτθν ζκδοςθ 
ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ, με τθν οποία κα 
βεβαιϊνεται : 
(α) Σα παραδοτζα πλθροφν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο παρόν 
τεφχοσ. 
 (β) Η εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν.  
(γ) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

   

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι: 
 α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ, 
 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΘΑΠ),  
 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Παροχι υπθρεςιϊν με ςκοπό  τθν αναβάκμιςθ των επιχειρθςιακϊν 
δυνατοτιτων αντιρρυπαντικοφ πλοίου ΠΛ 413), 
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (31- 08-2021), 
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ  με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ»  και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι: 
 

 ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
   
             το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και 
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του 
προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του                                  
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο 
προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και 
προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

 ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 



 

 

 
                    Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  κα πρζπει 
να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι: 
            1.  Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό παροχι υπθρεςιϊν . 
            2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τα υπό προμικεια είδθ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .  
          3. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ). 
        Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουκεί: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ, 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ) 

   

 
3.ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 

 
 Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω 

τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΘΑΠ) για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

(Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ ταχκείςασ προκεςμίασ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, τα κάτωκι : 

                    Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ 

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  

για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 

147). 

              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν 

ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι 

προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ 

διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα 



 

 

φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα 

Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν. 4412/16 ( 

Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ 

του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο 

να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα). 

            Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 

του N. 4412/16 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 


