
 
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ AΠΑΙΣΗΕΩΝ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 
εξάρμοςθσ – ςυντιρθςθσ – επιςκευισ – ςτεγανοποίθςθσ – άρμοςθσ τελικϊν αξόνων 
κυρίων μθχανϊν αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ – 415 υπαγωγισ Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑ.  
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των δϊδεκα χιλιάδων 
ευρϊ #12.000€# (απαλλαςςομζνου Φ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων 
κρατιςεων). Καμία προςφορά δεν πρζπει να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
δαπάνθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ τθσ αγοράσ με δικά τουσ 
ζξοδα και τοποκζτθςθσ τυχόν ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν. 
 
3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

 Εξάρμοςθ πτερυγίων πθδαλίων  του ςκάφουσ. 

 Εξάρμοςθ αξονικϊν ςυςτθμάτων – ελίκων μεταβλθτοφ βιματοσ. 

 Εξάρμοςθ κακαριςμόσ και ζλεγχοσ  των πτερυγίων ελίκων από τυχόν 
ςπθλαιϊςεισ - φκορζσ (dpi check). 

 Μετριςεισ των κζςεων εδράςεωσ και πλινκίων πτερυγίων ελίκων. 

 Ζλεγχοσ διακζνων αξόνων πθδαλίων και τελικϊν αξόνων ελίκων και εφόςον 
απαιτθκεί από τισ μετριςεισ κα γίνει επιμετάλλωςθ ςτα κουηινζτα των χοανϊν 
με λευκό μζταλλο αντιτριβισ  

 Αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ ςτεγανοποίθςθσ αξόνων (simplex) με τςιμοφχεσ 
ειδικοφ τφπου viton (inox ελατθρίου) 

 Αντικατάςταςθ ανοδίων ςε δίκτυα νεροφ κάλαςςασ και ψυγείων ψφξεωσ 
γλυκζου φδατοσ και ελαίου Κ/Μ. 

 Άρμωςθ απάντων εξαρτθμάτων, των αξόνων, των ελίκων και των πθδαλίων του 
ςκάφουσ. 

 Δοκιμαςτικόσ πλουσ καλισ λειτουργίασ και παραλαβι ζργου. 
 
5. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  
Η εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, κα πλθροί τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του 
καταςκευαςτι του ςκάφουσ. 
 
6. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δε κα ξεπερνά τισ δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ από 
τθν ανζλκυςθ του ςκάφουσ και κα περαιωκεί με τθν κακζλκυςι του και προ του 
δοκιμαςτικοφ πλου. 
 
7. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτον τόπο ανζλκυςθσ του ςκάφουσ ο οποίοσ και κα 
προςδιοριςτεί ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.  



 
 
8.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν 
επιςπεφδουςα υπθρεςία (Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑ) θ οποία κα πρζπει να ελζγχει τθν καλι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ των Εργαςιϊν κα ςυνταχκεί βεβαίωςθ 
από τον Προϊςτάμενο του ςκάφουσ ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά θ τιρθςθ ι μθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και του παρόντοσ Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν από 
πλευράσ αναδόχου. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω 
βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι όροι  που δεν 
τθρικθκαν. Η ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ κα γίνει μετά τθν διενζργεια δοκιμαςτικοφ πλου, 
μετά το πζρασ των εργαςιϊν,  διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (03) ωρϊν με 
ικανοποιθτικά αποτελζςματα.   
 
9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Η οριςτικι παραλαβι των εκτελεςκζντων εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν 
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του παρόντοσ τεφχουσ. 
 
10. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν χοριγθςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, 
Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ θ οποία κα άρχεται από τθν 
επομζνθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των εκτελεςκζντων εργαςιϊν. φμφωνα με αυτιν ο 
ανάδοχοσ κα δεςμεφεται ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ τυχόν δαπανϊν 
που κα απαιτθκοφν  για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, (π.χ. μετάβαςθ τεχνικοφ ςε 
ζδρα υπαγωγισ ςκάφουσ, κόςτοσ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ βλάβθσ – κόςτοσ 
ανταλλακτικϊν, ζξοδα ανζλκυςθσ – κακζλκυςθσ εφόςον απαιτείται). 
 

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 (Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑ),  

 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Εκτζλεςθ εργαςιϊν εξάρμοςθσ – ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

– ςτεγανοποίθςθσ – άρμοςθσ τελικϊν αξόνων κυρίων μθχανϊν αντιρρυπαντικοφ 

ςκάφουσ ΠΠΛ – 415 υπαγωγισ Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑ),  

 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (13 – 05 - 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: 

 
 

1. 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, τα κάτωκι: 

(i) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο 

εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν 

οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ 

όλουσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν και του διαγωνιςμοφ. 

(ii) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75) ότι τυχόν ανταλλακτικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν  κα είναι καινοφργια, γνιςια ι ιςοδφναμα και ότι ςυμμορφϊνονται 

πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του ςκάφουσ. Επιπρόςκετα ςε αυτιν 

κα δθλϊνεται ρθτά θ υποχρζωςι για τθν τοποκζτθςθ τουσ με ευκφνθ και ζξοδα τθσ 

εταιρείασ/επιχείρθςθσ που εκπροςωποφν.  

(iii) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75) όπου : 

       α) Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει πλιρωσ και αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για κάκε 

ατφχθμα που οφείλεται αποδεδειγμζνα ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του προςωπικοφ 

του κακϊσ και ςτθ μθ λιψθ ι πλθμμελι τιρθςθ των προβλεπόμενων μζτρων 

αςφαλείασ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ αναφορικά με τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων και κα είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά 

και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει ςτο προςωπικό του ι ςε άλλα 

άτομα, εξαιτίασ χειριςμϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

      β) Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι άριςτο τόςο από απόψεωσ 

τεχνικισ κατάρτιςθσ όςο και από άποψθσ ςυμπεριφοράσ και κα τθρεί υποχρεωτικά 

τουσ κανόνεσ αςφαλείασ των εργαηομζνων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ και 

τουσ νόμουσ του κράτουσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και 

υποχρζωςθ όςον αφορά ςε καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, εργοδοτικϊν 

υποχρεϊςεων, τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ εργατικοφ 

ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του. 

        γ) Σο προςωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμζνο να ςυμβουλεφεται και να 

ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ τυχόν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ του Καταςκευαςτι για 

τυχόν πρόςκετεσ ι/και ειδικζσ εργαςίεσ και ελζγχουσ και να διακζτει τθν απαραίτθτθ 

κριτικι ικανότθτα για τθν αξιολόγθςθ ζκταςθσ βλαβϊν και εξεφρεςθσ των πλζον 

ενδεδειγμζνων λφςεων από τεχνικισ και οικονομικισ απόψεωσ. 

 

    
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

             

           Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  κα 

πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι: 

            1.  Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν. 

            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 τισ υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ 

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 ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ (ΑΝΕΤ ΦΠΑ) 

   

 
 

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 
  
         Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑ) για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 

74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ 

αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και 

τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι: 

            Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, 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 ςτα 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. 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 παράγραφο 9, του άρκρου 

80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να 



υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 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 ειδοποίθςισ 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).   

 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονομικόσ φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, του άρκρου 

73, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).  

 Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

          Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ  τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι 

υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν  θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των 

άρκρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147),  απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του 

υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ 

αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ» πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


