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Τεχνική έκθεση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χώρου ευθύνης 
του Δ.Λ.Τ.Χ. 
 
Σχετικά :  
 1. Η από 14/05/2014, αριθμό φακέλου 531/14, αριθμό σχεδίου 3695/2014, 
έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. 
 
 Η Υπηρεσία σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό οφείλει να προμηθευτεί τα 
παρακάτω υλικά για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος που θα προέρχεται από ενδεχόμενη διαφυγή Πετρελαιοειδών 
συνεπεία ναυτικού ατυχήματος ή άλλης αιτίας στους χώρους ευθύνης του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 
 
1. ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ. 

 Έκταμα 90 m με τρίγωνα έλξεως στην αρχή και στο τέλος τους τα οποία θα 
συνδέονται με ταχυσυνδέσμους ASTM (όχι αντίστοιχου τύπου), με το 
υπόλοιπο φράγμα, αλλά θα έχουν και ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης των 
τμημάτων του και στο σημείο σύνδεσης του έρματος, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση επί ποινής αποκλεισμού του Αναδόχου, ότι όλα τα τμήματα 
μήκους 15 μέτρων των φραγμάτων θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται 
μεταξύ τους και από τις δύο (2) πλευρές του κάθε τμήματος.  

 Γενικές προδιαγραφές  όπως παρακάτω: 
         α)Τύπος φράγματος "φράχτης" 

β)Κατ' ελάχιστον ύψος εξάλων 0,30 m. 

γ) Κατ' ελάχιστον βύθισμα 0,60 m. 
δ) Αναλυτικές προδιαγραφές του φράγματος σύμφωνα με την έγκριση του 
τύπου τους από το πρώην ΥΕΝ, οι οποίες θα επισυναφθούν στην προσφορά 
και θα είναι απολύτως δεσμευτικές και κατά την διαδικασία παραλαβής των 
φραγμάτων τα οποία θα μετρηθούν και στην ξηρά και στην θάλασσα 
ε) Τρόπος χρησιμοποίησης αλλά και αγκύρωσής τους, σύμφωνα με οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

 
2. ΣΕΤ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ   
    4 σετ Αγκυροβολίου εκ των οποίων το κάθε ένα σετ θα αποτελείται από: 

 Άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι 20 κιλών, γαλβανισμένη εξ' ολοκλήρου εν θερμώ 
και κατασκευασμένη στο σύνολό της με καλούπι και όχι  με φλογοκοπή 

http://www.dlt-chania.gr/


 Αλυσίδα 8mm γαλβανισμένη εν θερμώ και μήκους 10 μέτρα 

 Σχοινί πλεχτό 12mm τύπου σκότας πλεχτό 100 μέτρα 
 Σχοινί πλεχτό 8mm τύπου σκότας πλεχτό 20 μέτρα 
 Σημαδούρα ρομβοειδής  75cm κίτρινη ή πορτοκαλί 
 Σημαδούρα μικρή τύπου ρόμβου πορτοκαλί ή κίτρινη (αντίθετου χρώματος 

από την προηγούμενη) 
 Ναυτικά κλειδιά 10mm ανοξείδωτα 3 τεμάχια 

 Στριφτάρι ανοξείδωτο 11mm 
 Ταχύκλειστο ανοξείδωτο 11mm 
 Κατ' ελάχιστον ύψος εξάλων 0,30 m. 

 Κατ' ελάχιστον βύθισμα 0,60 m. 
 
3. ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ. 

 Μία αντλία αναρρόφησης πετρελαιοειδών με ικανότητα αναρρόφησης 
τουλάχιστον 3 m3 /h. 

 
3. ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ. 

 Ουσίες (είδος, ποσότητα, διασκορπιστική ικανότητα πετρελαιοκηλίδων 
εγκεκριμένου τύπου 3ης γενιάς 200LT σε πλαστικά μπιντόνια των 20lit. 

 Μία χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης. 
 
4. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ KAI ΠΡΟΣΚΟΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

 Απορροφητικές πετσέτες 20 Kg εγκεκριμένου τύπου με απορροφητική 
ικανότητα 15 φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή. 

 Απορροφητικές μαξιλάρια 20 Kg εγκεκριμένου τύπου με απορροφητική 
ικανότητα 10 φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή. 

 Απορροφητικές περούκες ρολά 20 Kg εγκεκριμένου τύπου με απορροφητική 
ικανότητα 15 φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή. 

 Απορροφητικό φράγμα 48 m και διαμέτρου 13cm εγκεκριμένου τύπου με 
απορροφητική ικανότητα 10 φορές το βάρος τους σε πετρελαιοειδή. 

 
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. 

 Γάντια Πετρελαίου 24 ζεύγη 
 Γάντια Δερμάτινα 24 ζεύγη 
 Αδιάβροχες ολόσωμες στολές ποιότητας DUNLOP 2 τεμάχια  
 Ολόσωμες βαμβακερές φόρμες Τεμάχια 10 

 Μπότες γονάτου Τεμάχια 10 
 Φτυάρια με ξύλινη χειρολαβή Τεμάχια 3 

 Τσάπες με ξύλινη χειρολαβή Τεμάχια 3 

 Τσουγκράνες με ξύλινη χειρολαβή Τεμάχια 3 
 Απόχες ανοξείδωτες με πτυσσόμενη λαβή εξ αλουμινίου Τεμάχια 3 
 Σάκοι πλαστικοί βαρέως τύπου ειδικοί για την προσωρινή αποθήκευση 

Πετρελαιομένων απορροφητικών και προσκολητικών υλικών,  50 Kgr 
 
 
Το ενδεικτικό κόστος υλοποίησης των παραπάνω είναι δώδεκα χιλιάδες € (12.000) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω προμήθειας 
με απευθείας ανάθεση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ.Χ. από τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015  



 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται. 

 Η έγκριση της προμήθειας υλικών για την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χώρου ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Χ.. 

 Η έγκριση διάθεσης δαπάνης 
 Η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών θα υπάρξει για οποιονδήποτε 

υποψήφιο Ανάδοχο,  με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να 
κατατεθεί (μαζί με τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της εγκρίσεως τύπου 
των υλικών του αρμόδιου Υπουργείου, τα οποία προτείνει) και μία υπεύθυνη 
δήλωση του Νόμου 1599 ότι δεν του έχει επιστραφεί καινούργιος εξοπλισμός 
αντιρρύπανσης,  για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την τελευταία πενταετία. 

 Την ψήφιση πίστωσης δώδεκα χιλιάδων € (12.000) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23 % Οικονομικού έτους 2015 σε βάρος του Κ.Α. 10-6633.002 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»  
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