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Περιγραφή: 
Για την  πρόληψη και καταστολή-αντιµετώπιση  περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης απο πετρέλαιο  και 
στα  πλαίσια  εναρµόνισης  µε την   ισχύουσα  εθνικής νοµοθεσία (Π∆ 11/2002 περί Εθνικού Σχεδίου  
έκτακτης ανάγκης ρύπανσης  από πετρέλαιο  και των σχετικών  οδηγιών των αρµόδιων οργάνων    
(απόφαση Κ.Λ. Ηρακλείου υπ' αριθµ. πρωτ. 2411/05/04 περί καθορισµού  του ελάχιστου απαιτούµενου 
εξοπλισµού και  υπ’ αρ. 8314.51/82/10 έγγραφο του ΥΘΥΝΑΛ)    προβλέπεται η προµήθεια  των 
περιγραφοµένων ειδών όπως  αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσας 
µελέτης προς συµπλήρωση του υφιστάµενου εξοπλισµού. 
 

1) Τρίγωνο  έλξης – ρυµούλκησης φράγµατος: (2 τεµ)  
2) Σχοινί: (200 µέτρα) 
3) Σέτ αγκύρωσης: (5 σετ) 
4) Χηµική ∆ιασκορπιστική ουσία  πετρελαιοκηλίδων:  (200 λίτρα)  
5) Χειροκίνητο  ψεκαστικό  σύστηµα  µε  ενσωµατωµένο δοχείο  πλήρωσης:  (2 τεµ) 
6) Απορροφητικό ρολό: (50 κιλά) 
7) Απορροφητικά µαξιλάρια: (40 τεµ) 
8) Προσκολλητικές περούκες: (150 τεµ) 
9) Απορροφητικές πετσέτες: (600 τεµ) 
10) Απόχες: (5 τεµ) 
11) Σακούλες βαρέους τύπου: (50 κιλά) 
12) Αδιάβροχη στολή ολόσωµη: (10 τεµ)  
13) Γάντια πετρελαίου: (20 ζευγάρια)  
14) Μπότες ελαστικές: 10 ζευγάρια  
15) Βαρέλι αποθήκευσης πετρελαιοειδών χωρητικότητας 250 Lt: (2 τεµ) 
16)  Σηµαδούρες ύψους 75 cm: (3 τεµ) 
17)  Σηµαδούρες οριοθέτησης: (10 τεµ) 
18)  Συσκευές επικοινωνίας (VHF): (3 τεµ) 

 
 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε  8.147,52€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%    και η χρηµατοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.  



Στον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου  έτους 2012,  έχει προβλεφθεί ο  
ΚΑ:  30/7/71/713/7135/7135.0011 εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 35.000,00 ευρώ στον οποίο θα 
ενταχθεί η αναφερόµενη δαπάνη. 
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ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο Προµήθειας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, για να καλυφθούν 
ανάγκες του  ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.  
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

1) Τρίγωνο  έλξης – ρυµούλκησης φράγµατος: Πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σωστή 
ρυµούλκηση των  υφιστάµενων πλωτών φραγµάτων  (2  τεµ) 

2) Σχοινί: διατοµής 12 mm, κατάλληλο  για  χρήση σε υγρό θαλάσσιο  περιβάλλον και ιδιαίτερα  
ανθεκτικό σε καταπονήσεις τάσεις, λόγω της πρόσδεσή του στο πλωτό φράγµα (200 µέτρα) 

3) Σέτ αγκύρωσης (σετ 5): θα αποτελείται τουλάχιστον, από τα παρακάτω υλικά. 
� Άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 35 Kgr,  
� 15  µέτρα καδένα γαλβανιζέ 10mm,  
� 200 µέτρα σχοινί πολυπροπυλενίου 14mm πλεχτό καλής ποιότητας,  
� 60 µέτρα σχοινί πολυπροπυλενίου 8mm πλεχτό καλής ποιότητας,  
� 1 τσαµαδούρα ύψους τουλάχιστον 70 cm, 
� 1 τσαµαδούρα ύψους τουλάχιστον 30 cm διαφορετικού χρώµατος από την προαναφερθείσα των 

70cm,  
� 4 ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά 12mm, 
� 1 ανοξείδωτo ναυτικό κλειδί 14mm,  
� 1 στριφτάρι ανοξείδωτο 12mm και  
� 1 ταχύκλειστο ανοξείδωτο 12mm. 

    4) Χηµική ∆ιασκορπιστική ουσία  πετρελαιοκηλίδων (200 λίτρα) :  θα είναι    οµογενές µίγµα 
υδατικής βάσεως  τρίτης γενιάς τύπου 3 , υγρής µορφής και θα αποτελείται από µη ιονικούς  
γαλακτοµατοποιητές και τασιενεργά  χωρίς  πετρελαϊκούς διαλύτες.  Θα είναι  µη  αναφλέξιµο  και  µη 
τοξικό.      Το  περιγραφόµενο υλικό θα πρέπει  να µπορεί να µετατρέπει  το πετρέλαιο σε 
µικρογαλάκτωµα  ενώ δεν θα πρέπει να  κατακρηµνίζει το πετρέλαιο  στο βυθό. Η µορφή της είναι 
υγρή, µε ουδέτερο PH και το ιξώδες της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mPas στους 0°C. 
Βιοδιασπόµενη τουλάχιστον στο 50% της, µη τοξική και µε δυνατότητα ανάµιξης µε το νερό. Ο δείκτης 
αποτελεσµατικότητας της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας. 



      Επίσης θα διατίθεται  σε συσκευασίες ειδικές  που  θα διασφαλίζουν από τη µια  τη µακροχρόνια καλή 
διατήρησή του  και την εύκολη µεταφορά του.   Το υλικό αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή 
αποκλεισµού, από έγκριση τύπου  του Γενικού  Χηµείου του Κράτους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ΥΑ 5219/Φ11/4/2000 (Β 455) και από  αναλυτικές οδηγίες  χρήσης  , τρόπου και χρόνου διατήρησης.   
5) Χειροκίνητο  ψεκαστικό  σύστηµα  µε  ενσωµατωµένο δοχείο  πλήρωσης, µε ένδειξη 
στάθµης, κατάλληλο  για χρήση χηµικών διασκορπιστικών ουσιών.   ( 2 τεµ) 
6) Απορροφητικό ρολό (50 κιλά): πλάτους 0,5 µέτρου περίπου (απόκλιση +5%)    κατάλληλο για 

χρήση  σε θαλάσσιο περιβάλλον  συµµορφούµενο πλήρως µε  την υπουργική απόφαση 1218/91 
(ΦΕΚ 951/23.10.1997) µε  δυνατότητα απορρόφησης  τουλάχιστον 25 φορές το βάρος του   

Τα απορροφητικά ρολά πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες: 
•••• Απορροφητική ικανότητα έως 25 φορές το βάρος τους . 
•••• Κατασκευή από υδρόφοβα υλικά. 
•••• Κατασκευή από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν αυταναφλέγονται, δεν έχουν σηµείο 

ανάφλεξης και δεν συντηρούν τη φλόγα. 
•••• Κατασκευή από µη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον  και δεν είναι 

επικίνδυνα για τον άνθρωπο 
•••• Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται µε ποσοστό τέφρας µικρότερο του 0,05%. 
•••• Να διατίθενται σε ανθεκτικές συσκευασίες εύκολες στη µεταφορά και χρήση καθώς και για 

την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση. 
7) Απορροφητικά µαξιλάρια (40 τεµ): Ελάχιστου µήκους 45 cm θα είναι κατασκευασµένα από 

υλικό το οποίο παρουσιάζει την  ιδιότητα ανάκτησης πετρελαιοειδών ουσιών µέσων των 
µηχανισµών  απορρόφησης, προσρόφησης ή και των δύο, θα είναι υδρόφοβο, µη εύφλεκτο, µη 
τοξικό, δε θα βυθίζεται στο νερό  και θα παρουσιάζει αντοχή στην υγρασία και στην µακροχρόνια 
αποθήκευση. Θα είναι δε πλήρως συµµορφούµενο πλήρως µε  την υπουργική απόφαση 1218/91 
(ΦΕΚ 951/23.10.1997). 

8) Προσκολλητικές περούκες (150 τεµ):    Θα είναι κατασκευασµένα από υλικό το οποίο 
παρουσιάζει  την ιδιότητα ανάκτησης πετρελαιοειδών ουσιών µέσων των µηχανισµών  
απορρόφησης, προσρόφησης ή και των δύο, θα είναι υδρόφοβο, µη εύφλεκτο, µη τοξικό, δε θα 
βυθίζεται στο νερό  και θα παρουσιάζει αντοχή στην υγρασία και στην µακροχρόνια αποθήκευση. 
Θα είναι δε πλήρως συµµορφούµενο πλήρως µε  την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 
951/23.10.1997)   

Επιπλέον οι προσκολλητικές περούκες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες: 
• Ανακτητική ικανότητα έως 65 φορές το βάρος τους 
• Βάρος κάθε περούκας 250 γραµµάρια +/- 5%. 
• Κατασκευασµένες από υδρόφοβα υλικά µε µηδενική προσροφητικότητα στο νερό και 

ελαιόφιλα για την µέγιστη προσροφητικότητα στα πετρελαιοειδή. 
• Κατασκευασµένες από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν έχουν σηµείο ανάφλεξης, άρα δεν 

αυταναφλέγονται και δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης. 
• Κατασκευασµένες από µη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν 

είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. 
• Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται µε ποσοστό τέφρας µικρότερο του 0,05%. 
• ∆εν πρέπει να σαπίζουν και δεν πρέπει να επηρεάζονται από την υγρασία. 
• ∆ιάρκεια ζωής απεριόριστη 

 
9) Απορροφητικές πετσέτες (600 τεµ):  διαστάσεων 50cmx40cm κατάλληλες για χρήση  σε 

θαλάσσιο περιβάλλον συµµορφούµενο πλήρως µε  την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 
951/23.10.1997) Οι απορροφητικές πετσέτες πρέπει να είναι κατάλληλες προς χρήση στον Ελληνικό 
θαλάσσιο χώρο, συνοδευόµενες, επί ποινή αποκλεισµού, από έγκριση καταλληλότητας που 
εκδίδεται από το Υ.Ε.Ν., βάσει της ΚΥΑ 1218.91/97/97 (ΦΕΚ 951/Β/97) «Όροι και προϋποθέσεις για 
την αποδοχή απορροφητικών υλικών στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία χρησιµοποιούνται για 
τον περιορισµό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή.» 

 



Οι απορροφητικές πετσέτες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες: 
• Απορροφητική ικανότητα έως 25 φορές το βάρος τους συνοδευόµενες από πιστοποιητικό 

του κατασκευαστή, µετά από εγκεκριµένες δοκιµές. 
• Κατασκευή από υδρόφοβα υλικά. 
• Κατασκευή από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν αυταναφλέγονται, δεν έχουν σηµείο 

ανάφλεξης και δεν συντηρούν τη φλόγα. 
• Κατασκευή από µη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν είναι 

επικίνδυνα για τον άνθρωπο 
• Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται µε ποσοστό τέφρας µικρότερο του 0,05%. 
• Οι διαστάσεις κάθε τεµαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον: 
Μήκος: 50 εκατοστά 
Πλάτος: 40 εκατοστά 

 
Οι πετσέτες πρέπει να είναι συσκευασµένες σε ανθεκτική συσκευασία για εύκολη µεταφορά, κατάλληλη 

φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση. 
10)  Απόχες µε ανοξείδωτη σίτα: ( 5 τεµ) 
11)  Σακούλες( 50 κιλά): βαρέως τύπου  µε άνοιγµα διαµέτρου  τουλάχιστον 80 cm   
12) Αδιάβροχη στολή ολόσωµη (10 τεµ):   (Νο Μx1 , Lx1, XLx5, XXLx3) 
13) Γάντια  (20 ζευγάρια): ειδικά για διαχείριση πετρελαιοειδών Γάντια εργασίας PPE CAT 2, 

πετρελαίου µε επικάλυψη PVC, πάνω σε υφασµάτινο φορέα τουλάχιστον 27εκατοστών. Κατάλληλο 
για επαφή µε πετρέλαιο, λάδι, υγρασία.  

14) Μπότες ελαστικές (10 ζευγάρια):  Αδιάβροχες  ως εξής Νο 38x1 , 43x1 44x2,45x3,46x3  
15) Bαρέλι (2 τεµ):  αποθήκευσης πετρελαιοειδών χωρητικότητας  250 lt  µε απόκλιση 

χωρητικότητας  + 5% 
16) Σηµαδούρες δικωνικές (3 τεµ):   ύψους τουλάχιστον  75 cm  
17) Σηµαδούρες οριοθέτησης (10 τεµ):  εξωτ. ∆ιαµέτρου 17 cm   
18) Συσκευής επικοινωνίας (VHF) (3 τεµ ): Οι συσκευές  VHF  θα είναι  φορητές αδιάβροχες -

επιπλέοντες µε ιµάντα ανακρέµασής τους και θα συνοδεύονται από αυτόµατο φορτιστή  και τις 
αντίστοιχε µπαταρίες. Θα διαθέτουν προτοποθετηµένα όλα τα ναυτικά κανάλια αλλά και µε 
δυνατότητα τοποθέτησης και άλλων καναλιών σύµφωνα µε επιθυµητή συχνότητα.    

Η προσφορά θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού,  να συνοδεύεται µε  τα εξής: 
α) την έγκριση καταλληλότητας των απορροφητικών υλικών  βάσει της ΚΥΑ 1218/91 (ΦΕΚ 
951/23.10.1997)   
β) το έγκριση καταλληλότητας της  χηµικής διασκορπιστικής ουσίας από το Γενικό Xηµείο του Κράτους  
γ) φυλλάδια µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία  των προσφεροµένων ειδών, οδηγίες χρήσης (µε  
προσδιορισµό χρήσης υλικών και εργαλείων), οδηγίες   συντήρησης και οδηγίες αποθήκευσης στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα). 
 
Η προσφερόµενη τιµή ανά είδος  θα αναχθεί στην ζητούµενη µονάδα µέτρησης της 
παρούσας µελέτης  και  όχι στα  τα µεγέθη των  διατιθέµενων συσκευασιών  του 
κατασκευαστή  µε αναφορά στα µεγέθη των τυποποιηµένων διατιθέµενων συσκευασιών.  
 
Όλα τα  αναφερόµενα είδη  νοούνται παραδοτέα εντός  συσκευασιών εύχρηστης  τοποθέτησης  µε 
πινακίδες  που θα αναγράφουν πάνω στη συσκευασία τη περιγραφή του είδους, τον κωδικό προιόντος, 
τη εµπεριέχουσα ποσότητα και τη µονάδα µέτρησης.  

 
Άρθρο 4ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών  και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή 
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 



Άρθρο 5ο 
Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό ΤΑΜΕΊΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  και σε  χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία  έξοδα ασφαλής µεταφοράς-αποστολής  επιβαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

Άρθρο 6ο 
Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 7ο 
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή  των ειδών   διαπιστωθεί ασυµφωνία  µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την 
προσφορά του προµηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 8ο 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας.  
  

 
                                         

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 26/10/2012 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου 

 
 
 
 

Σέγκος Ιωάννης 
 

 
Λ. Χερσονήσου  26/10/2012 

Η  Συντάκτρια  
 
 
 
 
 
 
 

Μανουσάκη Νυµφοδώρα - Ανδρονίκη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.∆.∆.) 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου  
Tίτλος Μελέτης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Αρ. Μελέτης     : ∆7/2012 
 

 
                            

ΕΕΕΝΝΝ∆∆∆ΕΕΕΙΙΙΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΥΥΥΠΠΠΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ      

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α  
ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 Τρίγωνο  έλξης – ρυµούλκησης φράγµατος  ΤΕΜ 2 170,00 340,00 
2 Σχοινί  ΜΕΤΡΟ 200 0,25 50,00 
3 Σέτ αγκύρωσης ΣΕΤ 5 270,00 1.350,00 

4 
Χηµική ∆ιασκορπιστική ουσίας  
πετρελαιοκηλίδων   ΛΙΤΡΑ 200 4,30 860,00 

5 
Χειροκίνητο  ψεκαστικό  σύστηµα  µε  
ενσωµατωµένο δοχείο  πλήρωσης  ΤΕΜ 2 40,00 80,00 

6 Απορροφητικό ρολό ΚΙΛΑ 50 12,00 600,00 
7 Απορροφητικά µαξιλάρια   ΤΕΜ 40 10,50 420,00 
8 Προσκολλητικές περούκες  ΤΕΜ 150 3,20 480,00 
9 Απορροφητικές πετσέτες  ΤΕΜ 600 0,45 270,00 

10  Απόχες ΤΕΜ 5 100,00 500,00 
11  Σακούλες ΚΙΛΑ 50 3,20 160,00 
12  Αδιάβροχη στολή ολόσωµη   ΤΕΜ 10 15,00 150,00 
13  Γάντια   ΖΕΥΓΑΡΙΑ 20 4,00 80,00 
14  Μπότες ελαστικές   ΖΕΥΓΑΡΙΑ 10 12,00 120,00 
15  Βαρέλι χωρητικότητας 250 lt   ΤΕΜ 2 170,00 340,00 

16 Σηµαδούρες δικώνικες ύψους 75 cm TEM 3 18,00 54,00 

17 Σηµαδούρες οριοθέτησης διαµ. 17 cm TEM 10 5,00 50,00 
18 Συσκευές επικοινωνίας (VHF)  ΤΕΜ 3 240,00 720,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.624,00 
   ΦΠΑ 23% 1.523,52 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.147,52 

         
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 26/10/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου 
 
 
 

Σέγκος Ιωάννης 
 

 
Λ. Χερσονήσου  26/10/2012 

Η  Συντάκτρια  
 
 
 
 
 

Μανουσάκη Νυµφοδώρα - Ανδρονίκη 

 


