ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΚΛΑΔΟ Α΄ - ΑΦΑΛΕΙΑ & ΑΣΤΝΟΜΕΤΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΜΟΤ ΣΩΝ
Π.Α.Θ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 050 – 060 -070 - 080

ΚΟΠΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ
Υπθρεςίασ, για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν δεξαμενιςμοφ, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται
ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι, των Πλοίων Ανοικτισ Θαλάςςθσ του Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ΠΑΘ/ΛΣ 050 - 060 - 070 – 080.
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν προςφορζσ για το ςφνολο των
εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
Πριν τθν υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν, είναι απαραίτθτθ-υποχρεωτικι θ
επίςκεψθ των Υποψθφίων Αναδόχων ςτα Πλοία ΠΑΘ/ΛΣ 050 - 060 – 070 - 080, ϊςτε να
εκτιμθκεί λεπτομερϊσ θ κατάςταςθ ζκαςτου πλοίου. Η επίςκεψθ κα λαμβάνει χϊρα
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία *Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν
Μζςων (ΔΕΜ)+, θ οποία κα χορθγεί ςτον Υποψιφιο Ανάδοχο ςχετικι βεβαίωςθ
αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω επίςκεψθσ. Με τθν τεχνικι προςφορά
να υποβληθεί η εν λόγω βεβαίωςη από τον ςυμμετζχοντα Οικονομικό Φορζα.
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΠΑΘ/ΛΣ 060 – 070 – 080
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Ζτοσ καταςκευισ : 2003 - 2004
Τφποσ πλοίου : Περιπολικό Ανοικτισ Θαλάςςθσ
Μικοσ: 58 μζτρα
Πλάτοσ: 7,62 μζτρα
Βφκιςμα: 2,65 μζτρα
Μζγιςτο εκτόπιςμα : 400 τόνουσ
Αρικμόσ ελίκων: Τζςςερισ (04) τρίφτερεσ διαμζτρου 1,35 μζτρα και βάρουσ 280 κιλϊν
ζκαςτθ.
Αρικμόσ αξόνων: Τζςςερισ (04)
Μικοσ Αξόνων: Εξωτερικοί 14 μζτρα / Εςωτερικοί 10 μζτρα
Διάμετροσ Αξόνων : 150mm
Αρικμόσ κυρίων μθχανϊν: Τζςςερισ (04)
Τφποσ: MTU 16V396 TB94
Τφποσ μειωτιρων: ZF
Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ βάςει των Κανονιςμϊν του οποίου ζχει καταςκευαςτεί το
πλοίο : Lloyd’s Register S.A.

---

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά ΠΑΘ/ΛΣ 050

---

Ζτοσ καταςκευισ : 1999
Τφποσ πλοίου : Περιπολικό Ανοικτισ Θαλάςςθσ
Μικοσ: 47,30 μζτρα
Πλάτοσ: 7,50 μζτρα
Βφκιςμα: 2,00 μζτρα
Εκτόπιςμα: 255 τόνοι
Αρικμόσ ελίκων: Δφο (02) τετράφτερεσ διαμζτρου 1,50 μζτρα και βάρουσ 620 κιλϊν
ζκαςτθ.
Αρικμόσ αξόνων: 02 – Μικοσ Αξόνων: 10 μζτρα
Διάμετροσ Αξόνων : 160mm
Αρικμόσ κυρίων μθχανϊν: Δφο (02)
Τφποσ: PAXMAN VALENTA 16RP200M
Τφποσ μειωτιρων: REINTJES
Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ βάςει των Κανονιςμϊν του οποίου ζχει καταςκευαςτεί το
ζκαςτο πλοίο : Lloyd’s Register S.A.
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ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ο δεξαμενιςμόσ των πλοίων απαιτείται να πραγματοποιθκεί ςε ναυπθγοεπιςκευαςτικι
εγκατάςταςθ που διακζτει επάρκεια ςε υποδομζσ και εξοπλιςμό. Η παραμονι των
πλοίων δφναται να είναι ςε δεξαμενι (Μόνιμθ ι Πλωτι) ι ςε εγκαταςτάςεισ
ναυπθγείου.
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ υποδομζσ ι
και τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν ανζλκυςθ των πλοίων και τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεξαμενιςμοφ δφναται να ςτθρίηεται ςτθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα τρίτων. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να δθλϊνεται
ςαφϊσ με τθν τεχνικι προςφορά και να κατατίκενται όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά
ζγγραφα.
Ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο, από εγκεκριμζνο από το ΕΣΥΔ φορζα ι ιςοδφναμο
τουλάχιςτον ςχετικό με τθν παροχι υπθρεςιϊν επιςκευισ πλοίων - ςκαφϊν ι τισ
εργαςίεσ επί πλοίων – ςκαφϊν, 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. Το εν λόγω πιςτοποιθτικό, φωτοαντίγραφο του οποίου θα πρζπει
να προςκομίςει ο ςυμμετζχον οικονομικόσ φορζασ με την τεχνική προςφορά του, να
είναι ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ ςτθρίηεται ςτθν τεχνικι δυνατότθτα άλλου για τθν ανζλκυςθ – παραμονι –
κακζλκυςθ των πλοίων – εκτζλεςθ εργαςιϊν δεξαμενιςμοφ, τότε θα πρζπει να
κατατεθεί το πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ τθσ ςυνεργαηόμενθσ
ναυπθγοεπιςκευςτικισ εγκατάςταςθσ μαηί με το πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ
του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα.
Τα απαιτοφμενα μζςα για τθν ανζλκυςθ/κακζλκυςθ/παραμονι των πλοίων και τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ, κα διατεκοφν επίςθσ με μζριμνα, ευκφνθ και
ζξοδα του αναδόχου (λ.χ. ρυμουλκά, αρμαδόρoι, κάβοι κτλ). Επιπροςκζτωσ, με
μζριμνα, ευκφνθ και ζξοδα του ανάδοχου κα εξαςφαλιςκοφν οι απαιτοφμενεσ παροχζσ
και ευκολίεσ (λ.χ. παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 380-440V/50-60HZ, παροχι γλυκοφ
φδατοσ, παροχι πεπιεςμζνου αζρα, παροχι καλαςςίου φδατοσ για πυραςφάλεια,
γερανοί, βαροφλκα, ςυρματόςχοινα, αποκομιδι ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων κτλ).
Για τθν ανζλκυςθ γίνεται αποδεκτι και θ χριςθ γερανοφ ανακρζμαςθσ πλοίων. Στθν
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανελκφςει το πλοίο με
τθ χριςθ γερανοφ ανακρζμαςθσ πλοίων θα δεςμεφεται με την προςφορά του να
καταθζτει πριν την ζναρξη των εργαςιών ςχετική μελζτη ναυπηγοφ.
Με τθν τεχνικι προςφορά του, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα κατακζςει εκτιμϊμενο
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Στο εν λόγω εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα
εργαςιϊν κα πρζπει να αποτυπϊνονται το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν και να
προκφπτει θ ολοκλιρωςι τουσ εντόσ του Συμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ (ςφμφωνα με
τθν ενότθτα 2.6 τθσ παροφςθσ).
Ο ανάδοχοσ προ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν κα κατακζςει εκ νζου ςχετικό
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Σφμφωνα με αυτό κα πραγματοποιείται και θ
παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τουσ Επόπτεσ. Ο ανάδοχοσ κα
ενθμερϊνει ζγκαιρα τουσ Επόπτεσ για τθν πρόοδο των εργαςιϊν.
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Το 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. Επιπρόςκετα τα ζξοδα μεταφοράσ των αξόνων – ελίκων – πθδαλίων και γενικά
υλικϊν που κα απαιτθκοφν να επιςκευαςτοφν – ελεγχκοφν - ςυντθρθκοφν ςε
ΝΑΙ
διαφορετικι εγκατάςταςθ από αυτιν που κα βρίςκεται ανελκυςμζνο το πλοίο, κα
γίνεται με δαπάνθ του αναδόχου. Στο ωσ άνω κόςτοσ περιλαμβάνεται θ
παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν από κατάλλθλο τεχνικό αςφαλείασ κακϊσ και θ ζκδοςθ
βεβαιϊςεων/πιςτοποιθτικϊν που τυχόν απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
(λ.χ. gas free). Επίςθσ, βαρφνει τον ανάδοχο το κόςτοσ όλων των υλικϊν που κα
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των

αντικαταςτάςεων εφόςον απαιτθκοφν.
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Η ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν διαδοχικά ςτα πλοία με ςειρά τθν οποία κα
επιλζξει θ Υπθρεςία. Το ςφνολο των εργαςιϊν για κάκε πλοίο κα διαρκζςει 75 θμζρεσ.
Σε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο των εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ
ΝΑΙ
δζκα (10) μηνών από τθν θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν. Η Υπθρεςία ςε
ςυνεργαςία με τον ανάδοχο και εφόςον οι Υπθρεςιακζσ ανάγκεσ το επιτρζπουν,
διατθρεί το δικαίωμα να παραδίδει ταυτόχρονα περιςςότερα του ενόσ πλοία για
εκτζλεςθ εργαςιϊν.
Για τθ διευκόλυνςθ των εργαςιϊν, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου, κα
εκτελεςκοφν οποιεςδιποτε αποξθλϊςεισ και επανατοποκετιςεισ μθχανθμάτων και ΝΑΙ
εξαρτθμάτων απαιτθκοφν.
ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΑΘ/Λ 060 – 070 - 080
ΝΑΙ
ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΒΟΛΗ – ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΤΦΑΛΟΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ – ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ

ΝΑΙ

3.1.1

Κακαριςμόσ – αποςκωριαςμόσ και πλιρθσ αφαίρεςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ
χρωματιςμοφ τθσ γάςτρασ (φφαλα – ζξαλα και κατάςτρωμα) με χριςθ κατάλλθλου
ςυςτιματοσ (λ.χ. μζςω υδροβολισ τουλάχιςτον 1.500 bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ).
Η τελικι υδροβολι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με γλυκό νερό προκειμζνου να
απομακρυνκοφν κατάλοιπα άλατοσ. Απομάκρυνςθ κάκε είδουσ γράςου ι πετρελαίου
ΝΑΙ
από τα ελάςματα. Απομάκρυνςθ - απόξεςθ 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 αναρροφιςεων καλάςςθσ (Sea Chest) με χριςθ υδροβολισ
1.000 Bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ.

3.1.2

Κακαριςμόσ - αποςκωριαςμόσ, χωρίσ τον πλιρθ αποχρωματιςμό, των υπερκαταςκευϊν
ΝΑΙ
(λ.χ. με χριςθ υδροβολισ 1000 Bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ).

3.1.3

Εξάρμοςθ – κακαριςμόσ – επάλειψθ με epoxy coating – άρμοςθ ενδιάμεςων
ΝΑΙ
ςωλθνϊςεων αναρρόφθςθσ καλάςςθσ μθχανοςταςίου – θλεκτροςταςίου.

3.1.4

Εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ χρωματιςμοφ και υφαλοχρωματιςμοφ ςτθ γάςτρα, το
εςωτερικό των αναρροφιςεων καλάςςθσ (Sea Chest) κακϊσ και ςτο κατάςτρωμα, τα
ζξαλα και τισ υπερκαταςκευζσ, ςφμφωνα με «Σχζδιο Βαφισ» (paint plan).
ΝΑΙ
Επιςθμαίνεται για όλα τα ελάςματα που τυχόν αντικαταςτακοφν κατά τθν εκτζλεςθ των
ελαςματουργικϊν εργαςιϊν, απαιτείται και θ βαφι αυτϊν και εςωτερικά. Η εφαρμογι
των χρωμάτων κα γίνει με ςφςτθμα τφπου «airless».

3.1.5

Θα χρωματιςκοφν επίςθσ οι κλίμακεσ βυκιςμάτων, το κατάςτρωμα τα διακριτικά του
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ο υπθρεςιακόσ αρικμόσ του ςκάφουσ. Ιδιαίτερα ςτο κατάςτρωμα κατά
τον χρωματιςμό κα εφαρμοςτεί νζο αντιολιςκθτικοφ υλικοφ. Η απόχρωςθ των
ΝΑΙ
εξωτερικϊν μερϊν του ςκάφουσ και τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι όμοια με τα
υφιςτάμενα ςκάφθ Λ.Σ του τφπου. Τα διακριτικά και τα ςιματα του ςκάφουσ κα
αναγραφοφν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

3.1.6

Κατά τθν εφαρμογι των χρωμάτων κα ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ εφαρμογισ, θ τιρθςθ
των οποίων κα επιβλζπεται από τον επικεωρθτι χρωμάτων τθσ εταιρείασ των
ΝΑΙ
χρωμάτων, με τισ υποδείξεισ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται
χωρίσ ουδεμία παρζκκλιςθ.

3.2.

ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

3.2.1

Αφαίρεςθ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων από τισ οκτϊ (08) δεξαμενζσ καυςίμου (storage
– daily) που βρίςκονται επί του πλοίου, κακαριςμόσ των δεξαμενϊν, οπτικόσ ζλεγχοσ
και ζλεγχοσ με παχυμζτρθςθ των ελαςμάτων τουσ και των ενιςχυτικϊν ςτοιχείων
ΝΑΙ
αυτϊν. Επιπρόςκετα ςτθν περίπτωςθ που απαιτθκεί κα πραγματοποιείται
αποκατάςταςθ βαφισ εςωτερικά. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των δεξαμενϊν είναι περί τα
85m3.

3.2.2

Αφαίρεςθ καταλοίπων από τισ δφο δεξαμενζσ ηυγοςτακμίςεωσ (ballast) που βρίςκονται ΝΑΙ

3.2.3
3.2.4
3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.4.
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.5.
3.5.1

επί του πλοίου, κακαριςμόσ των δεξαμενϊν, οπτικόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ με
παχυμζτρθςθ των ελαςμάτων τουσ και των ενιςχυτικϊν ςτοιχείων αυτϊν.
Αποςκωριαςμόσ και χρωματιςμόσ ςφμφωνα με το «Σχζδιο Βαφισ» (paint plan). Ο όγκοσ
κάκε μίασ δεξαμενισ είναι 5,0m3.
Στθν περίπτωςθ που από τισ παραπάνω παχυμετριςεισ απαιτθκοφν ελαςματουργικζσ
εργαςίεσ, αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ
3.3 τθσ παροφςθσ.
Η απομάκρυνςθ καταλοίπων κατόπιν των εργαςιϊν κακαριςμοφ κα πραγματοποιείται
με ευκφνθ του αναδόχου.
ΕΛΑΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
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 τθσ γάςτρασ και των εξάλων εκάςτου πλοίου και πριν τθν ζναρξθ των
ελαςματουργικϊν εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Από τθν Υπθρεςία κα
δοκεί θ μελζτθ παχυμετριςεωσ ελαςμάτων που πραγματοποιικθκε κατά τον τελευταίο
δεξαμενιςμό εκάςτου πλοίου. Από τον ανάδοχο κα κατατεκεί θ ςχετικι μελζτθ
παχυμετριςεωσ ελαςμάτων.
Οι ελαςματουργικζσ εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ:
(i) Τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα των μετριςεων
των ενοτιτων 3.3.1 και 3.2.1 τθσ παροφςθσ κακϊσ και τισ τυχόν παρατθριςεισ των
Εποπτϊν, υπευκφνων για τθν παρακολοφκθςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
(ii) Τα καταςκευαςτικά ("as fitted") ςχζδια του πλοίου.
(iii) Τουσ κανονιςμοφσ του Αγγλικοφ Νθογνϊμονα ςφμφωνα με τουσ οποίουσ ζχουν
καταςκευαςκεί τα πλοία κακϊσ και όλων των παρατθριςεων του επικεωρθτι του
παρακολουκοφντα τα πλοία Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ.
(iv) Τισ απαιτιςεισ των κανόνων τθσ ναυτικισ τζχνθσ.
Σε 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 πλοίου.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελαςματουργικϊν εργαςιϊν απαιτείται θ εφαρμογι των
ςυςτθμάτων βαφισ και εςωτερικά ςτα ςτεγανά διαμερίςματα, δεξαμενζσ κτλ.
ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Τοποκζτθςθ κυςιαηόμενων ανοδίων εντόσ του εςωτερικοφ των αναρροφιςεων
καλάςςθσ (Sea Chest) για τθν τοπικι αντιδιαβρωτικι προςταςία.
Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ πριν το δεξαμενιςμό, κατά τθ
διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ. Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ελζγχου –
ςυντιρθςθσ, κα πραγματοποιείται οποιαδιποτε επιςκευι απαιτθκεί, για τθν ορκι
λειτουργία του ςυςτιματοσ.
Ζλεγχοσ – ςυντιρθςθ ανοδίων - αιςκθτιρων ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ τα
οποία βρίςκονται τοποκετθμζνα ςτθ γάςτρα. Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ελζγχου –
ςυντιρθςθσ, κα πραγματοποιείται οποιαδιποτε επιςκευι - αντικατάςταςθ απαιτθκεί,
για τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ.
ΕΡΓΑΙΕ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ – ΕΛΙΚΩΝ – ΠΗΔΑΛΙΩΝ
ΠΗΔΑΛΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.5.1.1

Εξαγωγι των πθδαλίων και των παρελκομζνων τουσ για τον ζλεγχο αυτϊν.

ΝΑΙ

3.5.1.2

Λιψθ, καταγραφι μετριςεων διακζνων αξόνων πθδαλίων και ζκδοςθ εντφπου
μετριςεων. Επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ και τυχόν επιςκευι αξόνων πθδαλίων,
ΝΑΙ
αντικατάςταςθ τριβζων και λοιπϊν μικροχλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν
επανατοποκζτθςθ, αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν και ςτεγανότθτασ.

3.5.1.3
3.5.2
3.5.2.1

Επανατοποκζτθςθ πθδαλίων.
ΑΞΟΝΕ
Εξαγωγι των αξόνων και των παρελκομζνων τουσ.

ΝΑΙ

3.5.2.2

Κακαριςμόσ – ζλεγχοσ ευκφτθτασ τελικϊν αξόνων και επιςκευι (αν απαιτθκεί).

ΝΑΙ

3.5.2.3

Αντικατάςταςθ υδρολίπαντων κουηινζτων και ςτεγανοποιθτικϊν δακτυλίων.

ΝΑΙ

3.5.2.4

Ζλεγχοσ τριβζων ζδραςθσ των ελικοφόρων - τελικϊν αξόνων και τυχόν επιςκευι ι ςε ΝΑΙ
περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ επιςκευισ τουσ, αντικατάςταςθ.

3.5.2.5

Επανατοποκζτθςθ αξόνων και ευκυγράμμιςθ των προωςτθρίων εγκαταςτάςεων με τα
ΝΑΙ
αξονικά ςυςτιματα.

3.5.3

ΝΑΙ

ΕΛΙΚΕ

ΝΑΙ

3.5.3.1

Εξαγωγι των ελίκων και των παρελκομζνων τουσ.

ΝΑΙ

3.5.3.2

Επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ και τυχόν επιςκευι των ελίκων. Κακαριςμόσ και λείανςθ
αυτϊν. Οπτικόσ, διαςταςιολογικόσ ζλεγχοσ των ελίκων – ζλεγχοσ για ρωγμζσ με Μθ
Καταςτρεπτικό Ζλεγχο. Ζλεγχοσ δυναμικισ ηυγοςτάκμιςθσ ελίκων. Σε περίπτωςθ που
ΝΑΙ
από τουσ παραπάνω ελζγχουσ διαπιςτωκεί ανάγκθ επιςκευισ τότε αυτι κα
πραγματοποιείται με μζριμνα του αναδόχου και ζπειτα κα επαναλαμβάνονται οι
ςχετικοί ζλεγχοι.

3.5.3.3
3.6.

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Επαναφορά ςτο ςκάφοσ μετά τθν επικεϊρθςθ/επιςκευι και άρμοςθ αυτϊν ςτουσ
ΝΑΙ
τελικοφσ άξονεσ.
ΕΠΙΣΟΜΙΑ ΘΑΛΑΗ – ΔΙΚΣΤΟ ΠΤΡΚΑΓΙΑ – ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΣΙΝΩΝ
ΝΑΙ
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων αναρρόφθςθσ καλάςςθσ *τεμάχια (08) οκτϊ+. Τοποκζτθςθ νζων
παρεμβυςμάτων και τοποκζτθςθ επιςτομίων ςτο πλοίο. Ο τελικόσ ζλεγχοσ
ςτεγανότθτασ αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν κακζλκυςθ του πλοίου ςτθ
κάλαςςα.
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων δικτφου ςεντινϊν – Fire line – δεξαμενϊν ζρματοσ.
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων - τηιφαριϊν δικτφου απάντλθςθσ ςεντθνϊν. Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ,
ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων των ανεπίςτροφων
βαλβίδων δικτφου απάντλθςθσ ςεντθνϊν .
Εξάρμοςθ – ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ, τυχόν επιςκευι και άρμοςθ αντλιϊν πυρκαγιάσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.7.

ΤΔΡΟΛΙΠΑΝΣΑ ΚΟΤΖΙΝΕΣΑ

3.7.1

Εξάρμοςθ και αντικατάςταςθ με καινοφργια Υδρολίπαντα Κουηινζτα *αρικμόσ
Υδρολίπαντων προσ αντικατάςταςθ (12) δϊδεκα+. Μετά τθν αντικατάςταςθ να
πραγματοποιθκεί λιψθ και καταγραφι μετριςεων των διακζνων μεταξφ των ΝΑΙ
υδρολίπαντων κουηινζτων και των ελικοφόρων αξόνων. Από τον ανάδοχο κα
παραδοκεί τεχνικι ζκκεςθ μετριςεων.

3.8
3.8.1
3.8.2
3.9

ΝΑΙ

ΕΡΓΑΣΗ ΑΓΚΤΡΑ – ΕΡΓΑΣΗ ΠΡΤΜΝΗ
ΝΑΙ
Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ, τυχόν επιςκευι και αντικατάςταςθ των αναλωςίμων του
ΝΑΙ
ςυςτιματοσ φρζνου. Ζλεγχοσ λειτουργίασ.
Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ, τυχόν επιςκευι. Ζλεγχοσ λειτουργίασ.
ΝΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΘΕΛΚΤΗ ΛΕΜΒΩΝ

ΝΑΙ

3.9.1

Συντιρθςθ του γερανοφ κακζλκυςθσ λζμβων. Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ
των απαραίτθτων υλικϊν - ανταλλακτικϊν (λ.χ. ρουλεμάν και ςτεγανωτικϊν).
ΝΑΙ
Αντικατάςταςθ ςυρματόςχοινου. Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ και ζκδοςθ ςχετικοφ
πιςτοποιθτικοφ ανυψωτικισ ικανότθτασ.

3.10

ΟΧΕΣΟΙ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ

3.10.1

ΝΑΙ

Ζλεγχοσ οχετϊν εξαγωγισ καυςαερίων (ςτακερϊν μερϊν) των κυρίων μθχανϊν, οι
ΝΑΙ
οποίοι καταλιγουν ςτισ πλευρζσ των ζκαςτου πλοίου και είναι ςυγκολλθμζνοι ςτα

4
4.1

ελάςματα τθσ γάςτρασ. Να πραγματοποιείται οπτικόσ ζλεγχοσ και παχυμζτρθςθ όπου
απαιτείται. Ιδιαίτερθ προςοχι να δοκεί ςτα ελάςματα περιμετρικά των οχετϊν κακϊσ
και ςτισ κολλιςεισ μεταξφ οχετϊν και ελαςμάτων. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται κα
πραγματοποιείται αντικατάςταςθ ελαςμάτων, μζρουσ ι του ςυνόλου των οχετϊν και
αποκατάςταςθ των μεταξφ τουσ κολλιςεων.
ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΑΘ/Λ 050
ΝΑΙ
ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΒΟΛΗ – ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΤΦΑΛΟΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ – ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ

ΝΑΙ

4.1.1

Κακαριςμόσ – αποςκωριαςμόσ και πλιρθσ αφαίρεςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ
χρωματιςμοφ τθσ γάςτρασ (φφαλα – ζξαλα και κατάςτρωμα) με χριςθ κατάλλθλου
ςυςτιματοσ (λ.χ. μζςω υδροβολισ τουλάχιςτον 1.500 bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ).
Η τελικι υδροβολι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με γλυκό νερό προκειμζνου να
απομακρυνκοφν κατάλοιπα άλατοσ. Απομάκρυνςθ κάκε είδουσ γράςου ι πετρελαίου
ΝΑΙ
από τα ελάςματα. Απομάκρυνςθ - απόξεςθ 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 αναρροφιςεων καλάςςθσ (Sea Chest) με χριςθ υδροβολισ
1.000 Bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ.

4.1.2

Κακαριςμόσ - αποςκωριαςμόσ, χωρίσ τον πλιρθ αποχρωματιςμό, των υπερκαταςκευϊν
ΝΑΙ
(λ.χ. με χριςθ υδροβολισ 1000 Bar ι ιςοδφναμου ςυςτιματοσ).

4.1.3

Εξάρμοςθ – κακαριςμόσ – επάλειψθ με epoxy coating – άρμοςθ ενδιάμεςων
ΝΑΙ
ςωλθνϊςεων αναρρόφθςθσ καλάςςθσ μθχανοςταςίου – θλεκτροςταςίου.

4.1.4

Εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ χρωματιςμοφ και υφαλοχρωματιςμοφ ςτθ γάςτρα, το
εςωτερικό των αναρροφιςεων καλάςςθσ (Sea Chest) κακϊσ και ςτο κατάςτρωμα, τα
ζξαλα και τισ υπερκαταςκευζσ, ςφμφωνα με «Σχζδιο Βαφισ» (paint plan).
ΝΑΙ
Επιςθμαίνεται για όλα τα ελάςματα που τυχόν αντικαταςτακοφν κατά τθν εκτζλεςθ των
ελαςματουργικϊν εργαςιϊν, απαιτείται και θ βαφι αυτϊν και εςωτερικά. Η εφαρμογι
των χρωμάτων κα γίνει με ςφςτθμα τφπου «airless».

4.1.5

Θα χρωματιςκοφν επίςθσ οι κλίμακεσ βυκιςμάτων, το κατάςτρωμα τα διακριτικά του
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ο υπθρεςιακόσ αρικμόσ του ςκάφουσ. Ιδιαίτερα ςτο κατάςτρωμα κατά
τον χρωματιςμό κα εφαρμοςτεί νζο αντιολιςκθτικοφ υλικοφ. Η απόχρωςθ των
ΝΑΙ
εξωτερικϊν μερϊν του ςκάφουσ και τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι όμοια με τα
υφιςτάμενα ςκάφθ Λ.Σ του τφπου. Τα διακριτικά και τα ςιματα του ςκάφουσ κα
αναγραφοφν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

4.1.6

Κατά τθν εφαρμογι των χρωμάτων κα ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ εφαρμογισ, θ τιρθςθ
των οποίων κα επιβλζπεται από τον επικεωρθτι χρωμάτων τθσ εταιρείασ των
ΝΑΙ
χρωμάτων, με τισ υποδείξεισ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται
χωρίσ ουδεμία παρζκκλιςθ.

4.2.

ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

4.2.1

Αφαίρεςθ πετρελαιοειδϊν καταλοίπων από τισ τζςςερισ (04) δεξαμενζσ καυςίμου
(storage – daily) που βρίςκονται επί του πλοίου, κακαριςμόσ των δεξαμενϊν, οπτικόσ
ζλεγχοσ και ζλεγχοσ με παχυμζτρθςθ των ελαςμάτων τουσ και των ενιςχυτικϊν
ΝΑΙ
ςτοιχείων αυτϊν. Επιπρόςκετα ςτθν περίπτωςθ που απαιτθκεί κα πραγματοποιείται
αποκατάςταςθ βαφισ εςωτερικά. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των δεξαμενϊν είναι περί τα
74m3.

4.2.2

Στθν περίπτωςθ που από τισ παραπάνω παχυμετριςεισ απαιτθκοφν ελαςματουργικζσ
εργαςίεσ, αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ ΝΑΙ
4.3 τθσ παροφςθσ.

4.2.3

Η απομάκρυνςθ καταλοίπων κατόπιν των εργαςιϊν κακαριςμοφ κα πραγματοποιείται
ΝΑΙ
με ευκφνθ του αναδόχου.

3.3
4.3.1

ΕΛΑΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Λιψθ αναλυτικϊν παχυμετριςεων τθσ μεταλλικισ καταςκευισ του πλοίου και των
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων του ςκάφουσ, κακϊσ και των καδενϊν του ςκάφουσ οφτωσ ΝΑΙ
ϊςτε να κακοριςτοφν επιπρόςκετα ελάςματα/ενιςχυτικά /κλειδιά που χριηουν

αντικατάςταςθσ. Η λιψθ παχυμετριςεων κα γίνει μετά τθν ανζλκυςθ του ςκάφουσ και
τον κακαριςμό τθσ γάςτρασ και των εξάλων εκάςτου πλοίου και πριν τθν ζναρξθ των
ελαςματουργικϊν εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Από τθν Υπθρεςία κα
δοκεί θ μελζτθ παχυμετριςεωσ ελαςμάτων που πραγματοποιικθκε κατά τον τελευταίο
δεξαμενιςμό εκάςτου πλοίου. Από τον ανάδοχο κα κατατεκεί θ ςχετικι μελζτθ
παχυμετριςεωσ ελαςμάτων.

4.3.2

4.3.3

4.3.4
4.4.
4.4.1

4.4.2
4.5.
4.5.1
4.5.1.1

Οι ελαςματουργικζσ εργαςίεσ κα πραγματοποιοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ:
(i) Τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα των μετριςεων
των ενοτιτων 4.3.1 και 4.2.1 τθσ παροφςθσ κακϊσ και τισ τυχόν παρατθριςεισ των
Εποπτϊν, υπευκφνων για τθν παρακολοφκθςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
(ii) Τα καταςκευαςτικά ("as fitted") ςχζδια του πλοίου.
(iii) Τουσ κανονιςμοφσ του Αγγλικοφ Νθογνϊμονα ςφμφωνα με τουσ οποίουσ ζχουν
καταςκευαςκεί τα πλοία κακϊσ και όλων των παρατθριςεων του επικεωρθτι του
παρακολουκοφντα τα πλοία Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ.
(iv) Τισ απαιτιςεισ των κανόνων τθσ ναυτικισ τζχνθσ.
Σε 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 πλοίου.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ελαςματουργικϊν εργαςιϊν απαιτείται θ εφαρμογι των
ςυςτθμάτων βαφισ και εςωτερικά ςτα ςτεγανά διαμερίςματα, δεξαμενζσ κτλ.
ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Τοποκζτθςθ νζων κυςιαηόμενων ανοδίων εντόσ του εςωτερικοφ των αναρροφιςεων
καλάςςθσ (Sea Chest) για τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία ελαςμάτων εξωτερικοφ
περιβλιματοσ του ςκάφουσ, των πθδαλίων και των αξόνων ςφμφωνα με το ςχζδιο
"Arrangement of Cathodic Protection" του πλοίου.
Τοποκζτθςθ νζων κυςιαηόμενων ανοδίων ςτα φφαλα για τθν αντιδιαβρωτικι
προςταςία των ελαςμάτων εξωτερικοφ περιβλιματοσ του ςκάφουσ, των πθδαλίων και
των αξόνων ςφμφωνα με το ςχζδιο "Arrangement of Cathodic Protection" του πλοίου.
ΕΡΓΑΙΕ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ – ΕΛΙΚΩΝ – ΠΗΔΑΛΙΩΝ
ΠΗΔΑΛΙΑ
Εξαγωγι των πθδαλίων και των παρελκομζνων τουσ για τον ζλεγχο αυτϊν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.5.1.3
4.5.2
4.5.2.1

Λιψθ, καταγραφι μετριςεων διακζνων αξόνων πθδαλίων και ζκδοςθ εντφπου
μετριςεων. Επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ και τυχόν επιςκευι αξόνων πθδαλίων,
αντικατάςταςθ τριβζων και λοιπϊν μικροχλικϊν που κα απαιτθκοφν για τθν
επανατοποκζτθςθ, αποκατάςταςθ δυςλειτουργιϊν και ςτεγανότθτασ.
Επανατοποκζτθςθ πθδαλίων.
ΑΞΟΝΕ
Εξαγωγι των αξόνων και των παρελκομζνων τουσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.5.2.2

Κακαριςμόσ – ζλεγχοσ ευκφτθτασ τελικϊν αξόνων και επιςκευι (αν απαιτθκεί).

ΝΑΙ

4.5.2.3

Αντικατάςταςθ υδρολίπαντων κουηινζτων και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ ςτεγανότθτασ ΝΑΙ
αξονικϊν *αντικατάςταςθ υλικϊν - ανταλλακτικϊν ςτθν περίπτωςθ που απαιτθκεί+.

4.5.2.4

Ζλεγχοσ τριβζων ζδραςθσ των ελικοφόρων - τελικϊν αξόνων και τυχόν επιςκευι ι ςε ΝΑΙ
περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ επιςκευισ τουσ, αντικατάςταςθ.

4.5.2.5

Επανατοποκζτθςθ αξόνων και ευκυγράμμιςθ των προωςτθρίων εγκαταςτάςεων με τα
ΝΑΙ
αξονικά ςυςτιματα.

4.5.1.2

4.5.3

ΝΑΙ

ΕΛΙΚΕ

ΝΑΙ

4.5.3.1

Εξαγωγι των ελίκων και των παρελκομζνων τουσ.

ΝΑΙ

4.5.3.2

Επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ και τυχόν επιςκευι των ελίκων. Κακαριςμόσ και λείανςθ
ΝΑΙ
αυτϊν. Οπτικόσ, διαςταςιολογικόσ ζλεγχοσ των ελίκων – ζλεγχοσ για ρωγμζσ με Μθ

Καταςτρεπτικό Ζλεγχο. Ζλεγχοσ δυναμικισ ηυγοςτάκμιςθσ ελίκων. Σε περίπτωςθ που
από τουσ παραπάνω ελζγχουσ διαπιςτωκεί ανάγκθ επιςκευισ τότε αυτι κα
πραγματοποιείται με μζριμνα του αναδόχου και ζπειτα κα επαναλαμβάνονται οι
ςχετικοί ζλεγχοι.
4.5.3.3
4.6.

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Επαναφορά ςτο ςκάφοσ μετά τθν επικεϊρθςθ/επιςκευι και άρμοςθ αυτϊν ςτουσ
ΝΑΙ
τελικοφσ άξονεσ.
ΕΠΙΣΟΜΙΑ ΘΑΛΑΗ – ΔΙΚΣΤΟ ΠΤΡΚΑΓΙΑ – ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΣΙΝΩΝ
ΝΑΙ
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων αναρρόφθςθσ καλάςςθσ *τεμάχια δζκα (10)+. Τοποκζτθςθ νζων
παρεμβυςμάτων και τοποκζτθςθ επιςτομίων ςτο πλοίο. Ο τελικόσ ζλεγχοσ
ςτεγανότθτασ αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν κακζλκυςθ του πλοίου ςτθ
κάλαςςα.
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων δικτφου ςεντινϊν – Fire line – δεξαμενϊν ζρματοσ.
Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων
των επιςτομίων - τηιφαριϊν δικτφου απάντλθςθσ ςεντινϊν. Εξάρμοςθ, ςυντιρθςθ,
ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και τυχόν επιςκευι - αντικατάςταςθ όλων των ανεπίςτροφων
βαλβίδων δικτφου απάντλθςθσ ςεντινϊν .
Εξάρμοςθ – ςυντιρθςθ, ζλεγχοσ, τυχόν επιςκευι και άρμοςθ αντλιϊν πυρκαγιάσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.7.

ΤΔΡΟΛΙΠΑΝΣΑ ΚΟΤΖΙΝΕΣΑ

4.7.1

Εξάρμοςθ και αντικατάςταςθ με καινοφργια Υδρολίπαντα Κουηινζτα *αρικμόσ
Υδρολίπαντων προσ αντικατάςταςθ (04) τζςςερα]. Μετά τθν αντικατάςταςθ να
πραγματοποιθκεί λιψθ και καταγραφι μετριςεων των διακζνων μεταξφ των ΝΑΙ
υδρολίπαντων κουηινζτων και των ελικοφόρων αξόνων. Από τον ανάδοχο κα
παραδοκεί τεχνικι ζκκεςθ μετριςεων.

4.8
4.8.1
4.8.2
4.9

ΝΑΙ

ΕΡΓΑΣΗ ΑΓΚΤΡΑ – ΕΡΓΑΣΗ ΠΡΤΜΝΗ
ΝΑΙ
Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ, τυχόν επιςκευι και αντικατάςταςθ των αναλωςίμων του
ΝΑΙ
ςυςτιματοσ φρζνου. Ζλεγχοσ λειτουργίασ.
Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ, τυχόν επιςκευι. Ζλεγχοσ λειτουργίασ.
ΝΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΘΕΛΚΤΗ ΛΕΜΒΩΝ

ΝΑΙ

4.9.1

Συντιρθςθ του γερανοφ κακζλκυςθσ λζμβων. Ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ
των απαραίτθτων υλικϊν - ανταλλακτικϊν (λ.χ. ρουλεμάν και ςτεγανωτικϊν).
ΝΑΙ
Αντικατάςταςθ ςυρματόςχοινου. Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ και ζκδοςθ ςχετικοφ
πιςτοποιθτικοφ ανυψωτικισ ικανότθτασ.

4.10

ΟΧΕΣΟΙ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ

ΝΑΙ

4.10.1

Ζλεγχοσ οχετϊν εξαγωγισ καυςαερίων (ςτακερϊν μερϊν) των κυρίων μθχανϊν, οι
οποίοι καταλιγουν ςτισ πλευρζσ των ζκαςτου πλοίου και είναι ςυγκολλθμζνοι ςτα
ελάςματα τθσ γάςτρασ. Να πραγματοποιείται οπτικόσ ζλεγχοσ και παχυμζτρθςθ όπου
απαιτείται. Ιδιαίτερθ προςοχι να δοκεί ςτα ελάςματα περιμετρικά των οχετϊν κακϊσ ΝΑΙ
και ςτισ κολλιςεισ μεταξφ οχετϊν και ελαςμάτων. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται κα
πραγματοποιείται αντικατάςταςθ ελαςμάτων, μζρουσ ι του ςυνόλου των οχετϊν και
αποκατάςταςθ των μεταξφ τουσ κολλιςεων.
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΕΓΚΡΙΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΝΑΙ
ΕΡΓΑΙΩΝ

5.1

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει εντόσ ενόσ
μθνόσ τισ εργαςίεσ, παρακολουκϊντασ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν εκάςτου πλοίου,
ζναν δοκιμαςτικό πλου προκειμζνου να αποτυπωκεί θ αρχικι λειτουργικι τουσ
κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ςτουσ επόπτεσ που κα οριςκοφν
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 216 του ν.4412 τθν παρακολοφκθςθ των ΝΑΙ
εκτελεςκζντων εργαςιϊν που κα πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα
υποδείξει ο ανάδοχοσ, κακϊσ και τθν παρουςία επικεωρθτι (όποτε απαιτθκεί) του
παρακολουκοφντα το πλοίο νθογνϊμονα με ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ και ςε κάκε
περίπτωςθ κα ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ αυτοφ, υποβάλλοντασ

οποιαδιποτε τεχνικι ζκκεςθ απαιτθκεί. Τα υλικά - ανταλλακτικά που κα
αντικαταςτακοφν κα τοποκετοφνται ςε ςθμείο όπου οι επόπτεσ κα μποροφν να τα
ελζγχουν (αφορά τα εξαρμωςμζνα / μεταχειριςμζνα ανταλλακτικά ) και εν ςυνεχεία κα
παραδοκοφν ςτον φορζα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Επιςκευαςτικισ Βάςθσ (ΕΒ/Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., Ελευςίνασ, Θζςθ Καλυμπάκι).

5.2

5.3

5.4

5.5

Η οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια επιτροπι
παραλαβισ ςυμβατικϊν ειδϊν-εργαςιϊν τακτικϊν διαγωνιςμϊν και διαδικαςιϊν
διαπραγμάτευςθσ του ΥΝΑΝΠ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ οποία κα
παραλάβει τισ εργαςίεσ μετά από τθν πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ
ΝΑΙ
ςφμβαςθσ από τουσ επόπτεσ και τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (Δ.Ε.Μ.) Η παραπάνω
πιςτοποίθςθ κα χορθγείται μετά από τθ διενζργεια επιτυχοφσ δοκιμαςτικοφ πλου.
Η παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνει τμθματικά για κάκε πλοίο χωριςτά. Το ζργο τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ για τθν παραλαβι των εργαςιϊν κα πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ (01) μθνόσ
από τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν ζκαςτου πλοίου και τθν εκτζλεςθ δοκιμαςτικοφ πλου.
Οι Υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να δεςμευτοφν ςτην τεχνική τουσ
προςφορά για τα ακόλουκα:
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) Το 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
ΝΑΙ
υποχρεϊςεων, τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ εργατικοφ
ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του.
γ) Το προςωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμζνο να ςυμβουλεφεται και να
ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ των εκάςτοτε εγχειριδίων του Καταςκευαςτι των υπό
ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων και προβαίνει τυχόν ςε πρόςκετεσ ι/και ειδικζσ εργαςίεσ και
ελζγχουσ αλλά και να διακζτει τθν απαραίτθτθ κριτικι ικανότθτα για τθν αξιολόγθςθ
ζκταςθσ βλαβϊν και εξεφρεςθσ των πλζον ενδεδειγμζνων λφςεων από τεχνικισ και
οικονομικισ απόψεωσ.
δ) Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατζχει όλα τα απαραίτθτα επαγγελματικά
μεταφορικά μζςα και μθχανιματα – εργαλεία – ειδικά εργαλεία (μθχανολογικοφ,
θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ τομζα) με βάςθ τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν και των
εγχειριδίων των καταςκευαςτϊν των υπό ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων για τθν ορκι ςυντιρθςθ,
διάγνωςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ βλαβϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ
παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει τον υπεφκυνο επικεφαλισ για τον ςυντονιςμό και υλοποίθςθ
του ςυνόλου των εργαςιϊν, ςτον οποίο κα απευκφνονται οι Επόπτεσ, υπεφκυνοι για
τθν παρακολοφκθςθ του ζργου, και με τον οποίο κα γίνονται όλεσ οι ςχετικζσ
ςυνεννοιςεισ. Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί θμερολόγιο εργαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτο ΝΑΙ
κάκε πλοίο με αναλυτικι αναφορά ςτισ εργαςίεσ που εκτζλεςε. Το θμερολόγιο αυτό,
μαηί με όλα τα ςυνοδευόμενα παραςτατικά των εκτελοφμενων εργαςιϊν κα υποβλθκεί
ςτουσ Επόπτεσ με το πζρασ των εργαςιϊν.
Οι επικεωριςεισ και οι ζλεγχοι που πραγματοποιοφν οι Επόπτεσ 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
ΝΑΙ
εκτελοφμενεσ εργαςίεσ βαραίνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Οι Επόπτεσ είναι δυνατό
να εκτελεί επικεωριςεισ των εργαςιϊν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο, εφόςον
το κρίνει ςκόπιμο.

5.6

5.7
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6.1.

6.2.

6 .3

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραβρίςκεται ςτθ
δοκιμαςτικι λειτουργία εν όρμω και ςτο δοκιμαςτικό πλου ϊςτε να προβεί ςτον ζλεγχο
αλλά και ςτθν αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε κζματοσ. Οφείλει επίςθσ να παραδϊςει
ςτθν Υπθρεςία αρχείο εργαςιϊν, όπου κα αναφζρονται ενυπόγραφα οι εκτελεςκείςεσ
εργαςίεσ, τα χρθςιμοποιθκζντα υλικά, κακϊσ και τυχοφςεσ παρατθριςεισ κατά τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν για κάκε πλοίο κα προςκομιςκεί από τον
Ανάδοχο ςτουσ Επόπτεσ:
 Πλιρθσ φάκελοσ με το αρχείο εργαςιϊν, όπου κα αναφζρονται ενυπόγραφα οι
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τα χρθςιμοποιθκζντα υλικά, κακϊσ και τυχοφςεσ
παρατθριςεισ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν.
 Αναλυτικό φυλλάδιο παχυμετριςεων.
 Τεχνικι ζκκεςθ όλων των διενεργθκζντων Μθ Καταςτρεπτικϊν Ελζγχων (NDT).
 Datasheet χρωμάτων που χρθςιμοποιικθκαν.
 Κατάλογοσ με τα "επιςτρεφόμενα" υλικά.
 Οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τεκμθρίωςθσ απαιτθκεί από τουσ Επόπτεσ.
ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται από εγγυθμζνθ λειτουργία ενόσ
(01) ζτουσ, αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτϊν. Σε 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.
Σε περίπτωςθ αποκατάςταςθσ παρατιρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ αυτισ παρατείνεται για ζνα ζτοσ από τον χρόνο
αποκατάςταςθσ -για τθν εργαςία ι το υλικό που αφορά και μόνο.
Τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνοδεφονται και από τθν εγγφθςθ του
καταςκευαςτι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφει το προαναφερκζν διάςτθμα του ενόσ
(01) ζτουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

