
 
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

                            ΝΕΩΡΙΩΝ 2  82100 ΧΙΟΣ 

℡ 22710 22770 (εσωτ.4) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΧΟΥΛΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος ̟αροχής ολοκληρωµένων υ̟ηρεσιών ̟ροστασίας 

θαλασσίου ̟εριβάλλοντος 

Αντικείµενο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης είναι η ε̟ιλογή αναδόχου για την ̟αροχή 

ολοκληρωµένων υ̟ηρεσιών ̟ροστασίας θαλάσσιου ̟εριβάλλοντος για την θαλάσσια 

̟εριοχή δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Χ.  

Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να διαθέτει σύστηµα ̟αροχής ολοκληρωµένων υ̟ηρεσιών ̟ροστασίας 

θαλάσσιου ̟εριβάλλοντος, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Εθνικής και Ευρω̟αϊκής 

Νοµοθεσίας για τους φορείς διαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, 

συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινο̟ραξίες ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, ̟ου ασκούν 

α̟οδεδειγµένα δραστηριότητα συναφή µε το υ̟ό ̟ροκήρυξη αντικείµενο και εκτελούν 

αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν την 

α̟αιτούµενη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του έργου. 

 

Οι Προσφέροντες θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις ελάχιστες ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής: 

1. Ο ανάδοχος να είναι χαρακτηρισµένη εταιρεία αντιµετώ̟ισης ρύ̟ανσης. 

2. Τα υλικά και µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν να διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 υ̟' αριθ. 1218.91/97 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 951/1997) 

3.  Ο ανάδοχος να έχει άδεια συλλογής και µεταφοράς ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων καθώς και 

Α̟οβλήτων Λι̟αντικών Ελαίων(ΑΛΕ), καθώς και εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν: 

α. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι, ο ̟ροσφέρων δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη α̟όφαση για κά̟οιο αδίκηµα α̟ό τα αναφερόµενα στην 

̟ερί̟τωση (1) του εδ. α της ̟αρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07,  

β. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι ο ̟ροσφέρων θα 

διαθέσει στο ∆ΛΤΧ τον ειδικό αντιρρυ̟αντικό εξο̟λισµό ό̟ως αυτός ορίζεται στο Σχέδιο 

Αντιµετώ̟ισης Περιστατικού Ρύ̟ανσης α̟ό Πετρελαιοειδή και άλλες ε̟ιβλαβείς ουσίες 

και αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α. 

 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός των ανωτέρω υ̟ηρεσιών και για διάρκεια δύο ετών ανέρχεται στις 

14.400,00€ (δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Οι ̟ροσφέροντες ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν τις Προσφορές, το αργότερο µέχρι την 10/9/2015 

και ώρα 11:00 ̟.µ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής  στην ̟αρακάτω διεύθυνση: 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  

Νεωρίων 2 Χίος 82100. 

 

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22710 23237 και ώρες α̟ό 8.00 έως 12.00 καθηµερινά. 

 

Προσφορές ̟ου θα κατατεθούν µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
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α̟οσφραγίζονται αλλά ε̟ιστρέφονται ως εκ̟ρόθεσµες. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν 

τους Προσφέροντες για 120 ηµέρες α̟ό την ε̟όµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Ο φάκελος της ̟ροσφοράς θα ̟εριλαµβάνει την τεχνική και την οικονοµική ̟ροσφορά. Η 

οικονοµική ̟ροσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το ̟αράρτηµα Β. 

 

Τα Π.∆. 55/1998 και Π.∆. 11/2002 καθώς και η κύρωση της συνθήκης OPRC1990 ̟ροβλέ̟ουν 

και καθορίζουν τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να καλύ̟τουν οι φορείς διαχείρισης λιµενικών 

εγκαταστάσεων, ό̟ως συνο̟τικά ̟αρατίθενται στη συνέχεια:, 

 

Π.∆. 11/2002: Το«Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών 

ρύ̟ανσης α̟ό ̟ετρέλαιο και άλλες ε̟ιβλαβείς ουσίες»̟ροβλέ̟ει ότι: 

- Τα εµ̟ορικά λιµάνια υ̟οχρεούνται να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την 

κατα̟ολέµηση ̟εριστατικών ρύ̟ανσης της θάλασσας, εναρµονισµένα µε το το̟ικό σχέδιο της 

οικείας λιµενικής αρχής (Παρ. 1.2.3) και οι φορείς διαχείρισής τους ̟ρέ̟ει να γνωστο̟οιούν τις 

αναθεωρήσεις και ενηµερώσεις των σχεδίων έκτακτης ανάγκης άµεσα στην αρµόδια λιµενική 

αρχή, ώστε αυτή να υ̟οβάλλει στην ∆ΠΘΠ κάθε χρόνο τις µεταβολές στο το̟ικό κατά 

̟ερί̟τωση σχέδιο (Παρ. 3.19). 

- Οι φορείς διαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων ̟ρέ̟ει να εκτελούν γυµνάσια έκτακτης 

ανάγκης εσωτερικού χαρακτήρα για δια̟ίστωση της ε̟άρκειας και της οργανωτικής δοµής 

αλλά και εξωτερικού χαρακτήρα µε συµµετοχή των το̟ικών αρχών για δια̟ίστωση του βαθµού 

λειτουργικότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των λιµένων (Παρ. 3.18.2). 

- Οι χειριστές του εξο̟λισµού ̟ρέ̟ει να εκ̟αιδεύονται συχνά σε θέµατα 

λειτουργίας, συντήρησης και µακροχρόνιας α̟οθήκευσης του (Παρ. 2.5.1). 

-Σε ̟ερί̟τωση ̟εριστατικού ρύ̟ανσης οι φορείς διοίκησης λιµένων ε̟εµβαίνουν 

για την αντιµετώ̟ισή του στο ̟λαίσιο του κατά ̟ερί̟τωση εγκεκριµένου σχεδίου υ̟ό την 

συντονιστική καθοδήγηση της αρµόδιας λιµενικής αρχής ή/και του Εθνικού Συντονιστή (Παρ. 

3.5.15) 

 
Π.∆. 55/1998:« Προστασία του θαλάσσιου ̟εριβάλλοντος»: 

-Οι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να ̟αίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για 

την α̟οφυγή της ρύ̟ανσης (Άρθρο 5, Παρ.3). 

-Σε ̟ερί̟τωση ρύ̟ανσης ή ̟ιθανού κινδύνου ̟ρόκλησης αυτής, ο ̟ροϊστάµενος ή 

διευθυντής αυτής καθώς και οι τυχόν εντεταλµένοι υ̟οχρεούνται να αναφέρουν αµέσως το 

̟εριστατικό στην αρµόδια Λιµενική Αρχή ή στο Υ̟ουργείο και να λάβουν άµεσα κάθε 

̟ρόσφορο µέτρο για την α̟οτρο̟ή, ̟εριορισµό και αντιµετώ̟ιση της ρύ̟ανσης, ενεργώντας 

σύµφωνα µε τα υφιστάµενα σχέδια αντιµετώ̟ισης της ρύ̟ανσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο αυτός ̟ου ̟ροκάλεσε τη ρύ̟ανση, οι συνυ̟εύθυνοι και οι τυχόν 

εντεταλµένοι αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία µέτρα στην έκταση ̟ου α̟αιτείται, 

υ̟οχρεούνται να αναθέτουν αµέσως τις εργασίες αυτές σε αναγνωρισµένες ε̟ιχειρήσεις 

αντιµετώ̟ισης της ρύ̟ανσης, ευθυνόµενοι ε̟ι̟ρόσθετα για τις συνέ̟ειες κάθε καθυστέρησης 

(Άρθρο 11, Παρ1). 

 

Νόµος Υ̟' Αριθµ. 2252 - «Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ετοιµότητα, συνεργασία και 

αντιµετώ̟ιση της ρύ̟ανσης της θάλασσας α̟ό ̟ετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις» 

-Κάθε µέρος σε συνεργασία µε τις αρχές λιµένων θα καθορίζει το ελάχιστο ε̟ί̟εδο του 

̟ροκαθορισµένου εξο̟λισµού κατα̟ολέµησης ̟ετρελαιοκηλίδων, ανάλογο του σχετικού 

κινδύνου, ̟ρόγραµµα ασκήσεων και εκ̟αίδευση του αρµόδιου ̟ροσω̟ικού, λε̟τοµερή σχέδια 

και δυνατότητες ε̟ικοινωνίας καθώς και µηχανισµό ή διάταξη συντονισµού για την 

αντιµετώ̟ιση ενός ̟εριστατικού (Άρθρο 6 - Παρ. 2). 
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Α̟αιτούµενες υ̟ηρεσίες 
Οι υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟αρέχονται ̟ρος το «∆.Λ.Τ.Χ.» συνίστανται στα εξής: 
 

1. ∆ιάθεση στο «∆.Λ.Τ.Χ.» ειδικού αντιρρυ̟αντικού εξο̟λισµού µε σκο̟ό την 

αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών θαλάσσιας ρύ̟ανσης. 

Ο εν λόγω εξο̟λισµός, ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω στο Παράρτηµα Α (το ο̟οίο 

α̟οτελεί ενιαίο και ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας), θα βρίσκεται εντός Container στο 

λιµένα Χίου θα καλύ̟τει όλους τους λιµένες αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ. Χίου, και θα βρίσκεται σε 

άµεση ετοιµότητα χρήσης κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου, δυνάµενος να µεταφερθεί µε 

φορτηγό όχηµα ή µε ̟λοίο/σκάφος σε ̟ολύ σύντοµο χρόνο, ανάλογα ̟άντα και µε τις καιρικές 

συνθήκες. (Εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 6/Παρ. 2 και Π.∆.55/1998 - 

Άρθρο 5/Παρ.3) 

Τα έξοδα α̟οστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

2. Αναθεώρηση Σχεδίου Αντιµετώ̟ισης Περιστατικού Ρύ̟ανσης α̟ό Πετρελαιοειδή και 

άλλες ε̟ιβλαβείς ουσίες µια φορά ετησίως και εφόσον α̟αιτηθεί και ̟εραιτέρω για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις του «∆.Λ.Τ.Χ.» (Εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 3/Παρ. 

2, Π.∆.11/2002 - Παρ 1.2.3 & Παρ. 3.19 ) & κατάθεση αυτού ̟ρος έγκριση α̟ό την αρµόδια 

λιµενική αρχή αλλά και στους κατόχους αριθµηµένων αντιτύ̟ων, ̟ροκειµένου να µ̟ορεί να 

εφαρµοστεί σωστά και κυρίως α̟οτελεσµατικά σε όλες τις καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

Αντιµετώ̟ισης Θαλάσσιας Ρύ̟ανσης. 

 

3. Ε̟ιτό̟ια θεωρητική και ̟ρακτική Εκ̟αίδευση σε θέµατα αντιµετώ̟ισης ρυ̟άνσεων τόσο 

στο τεχνικό και εργατικό ̟ροσω̟ικό της «∆.Λ.Τ.Χ.» ̟ου θα εµ̟λακεί µε τις εργασίες 

̟ερισυλλογής ̟ετρελαίου και καθαρισµού της ακτογραµµής (εκ̟αίδευση σε θέµατα 

µεθοδολογίας καθαρισµού ακτών και θαλάσσιας ̟εριοχής, χειρισµού του εξο̟λισµού, 

ασφάλειας και υγιεινής, ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης ̟ετρελαιοειδών α̟οβλήτων) όσο και στο 

διοικητικό ̟ροσω̟ικό αυτού (σε θέµατα νοµοθεσίας, ε̟ίβλεψης, διαχείρισης κόστους, 

διαχείρισης ΜΜΕ). Η διάρκεια της εκ̟αίδευσης θα είναι 1 ηµέρας και θα ̟εριλαµβάνει ε̟ίδειξη 

χρήσης του εξο̟λισµού (Εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 6/Παρ.2 και 

Π.∆.11/2002 -Παρ.2.5.1.) 

 

4. Οργάνωση και Εκτέλεση µιας άσκησης αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικού ρύ̟ανσης ανά έτος. 

Μια φορά ετησίως θα διοργανώνεται άσκηση αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικού ρύ̟ανσης ̟ου θα 

βασίζεται σε σενάριο ατυχήµατος ̟ου θα έχει εκ̟ονηθεί α̟ό τον ανάδοχο και θα ̟εριέχει 

διαφορετικά σενάρια ̟ηγών και συνθηκών ρύ̟ανσης. Στην άσκηση θα συµµετέχει το 

εµ̟λεκόµενο ̟ροσω̟ικό του «∆.Λ.Τ.Χ.», ̟αρουσία εκ̟ροσώ̟ου και τεχνικού του αναδόχου και 

θα ̟εριλαµβάνει ανά̟τυξη ̟λωτού φράγµατος µε χρήση λέµβου και εικονική ̟ερισυλλογή 

̟ετρελαίου µε χρήση ελαιοσυλλέκτη (skimmer). Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα 

̟ραγµατο̟οιείται συνάντηση µε όλους τους συµµετέχοντες για συζήτηση και καταγραφή όλων 

των ̟αρατηρήσεων ̟ου ̟ροέκυψαν, ενώ ̟αράλληλα θα εκ̟ονείται σχετική αναφορά η ο̟οία 

θα ̟αραδίδεται στον αρµόδιο υ̟άλληλο του φορέα και θα ̟εριλαµβάνει τους χρόνους 

κινητο̟οίησης, φωτογραφικό υλικό, ̟ροτάσεις για βελτίωση, ̟αρατηρήσεις -σχόλια 

(Εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 6/Παρ. 2 καιΠ.∆.11/2002 - Άρθρο 

Παρ.3.18.2.). 

 

5. ∆ιάθεση σε ετοιµότητα εκ̟ροσώ̟ου του «∆.Λ.Τ.Χ.» για ̟αροχή συµβουλευτικών 

υ̟ηρεσιών και οργάνωση αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικών ρύ̟ανσης. Ο ανάδοχος θα α̟οστέλλει 

άµεσα εκ̟ρόσω̟ό του (ο ο̟οίος είναι εκ̟αιδευµένος σε θέµατα αντιµετώ̟ισης ρύ̟ανσης) σε 

κάθε ̟εριστατικό ρύ̟ανσης ώστε να οργανώνει και να συµβουλεύει το εµ̟λεκόµενο ̟ροσω̟ικό 

του «∆.Λ.Τ.Χ.». (Εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 6/Παρ.2 και Άρθρο 
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10/Παρ. 11 και Π.∆.55/1998 - Άρθρο 11/Παρ.1.) 

 

6. Τακτική ε̟ιθεώρηση και συντήρηση του εξο̟λισµού, ο ο̟οίος θα βρίσκεται ̟άντα σε 

καλή κατάσταση ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµος για χρήση. Μια φορά ετησίως θα συντάσσεται 

και θα κατατίθεται στο «∆.Λ.Τ.Χ.» και στην οικεία λιµενική αρχή σχετική αναφορά (Εκ̟λήρωση 

υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Π.∆.11/2002 - Άρθρο 2.5.1.) 

 

7. ∆ιάθεση σε ετοιµότητα ε̟ι̟ρόσθετου ̟ροσω̟ικού και εξο̟λισµού για αντιµετώ̟ιση 

µεγαλύτερων ̟εριστατικών ρύ̟ανσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα (Εκ̟λήρωση 

υ̟οχρεώσεων σύµφωνα µε: Ν. 2252 - Άρθρο 10/Παρ. 11 και Π.∆.55/1998 - Άρθρο 11/Παρ.1.) 

Ε̟ίσης ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει και να µ̟ορεί να κινητο̟οιήσει για τις ανάγκες 

κά̟οιου ̟εριστατικού θαλάσσιας ρύ̟ανσης: 

-  Εξειδικευµένο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό για το συντονισµό και οργάνωση 

αντιµετώ̟ισης ̟εριστατικών ρύ̟ανσης. 

-  Εξειδικευµένο και έµ̟ειρο τεχνικό ̟ροσω̟ικό, για την αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών 

ρύ̟ανσης και ̟αραλαβής ̟ετρελαιοειδών α̟οβλήτων ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα ̟ληρώµατα 

των αντιρρυ̟αντικών σκαφών, χειριστές αντλιών/βυτιοφόρων κενού/ ελαιοσυλλεκτών, 

ειδικούς στην ανά̟τυξη ̟λωτών φραγµάτων, χειριστές λέµβων, τεχνικούς κ.λ̟. 

-  Αντιρρυ̟αντικό Εξο̟λισµό ̟ου να ̟εριλαµβάνει αντιρρυ̟αντικά σκάφη, ̟λωτά 

φράγµατα (τύ̟ου φράκτη και φουσκωτά), α̟ορροφητικά και ̟ροσκολλητικά υλικά, 

µηχανήµατα καθαρισµού ακτών και κρη̟ιδωµάτων, αντλίες, ελαιοσυλλέκτες για κάθε τύ̟ο 

̟ετρελαίου, λέµβους εργασίας, εργαλεία χειρός, βυτιοφόρα κενού κλ̟. 

 

Ε̟ίσης ο ανάδοχος θα καταθέσει κατάλογο του κόστους χρησιµο̟οίησης υλικών µέσων και 

̟ροσω̟ικού για την αντιµετώ̟ισή ̟εριστατικών θαλάσσιας ρύ̟ανσης. Στον εν λόγω 

τιµοκατάλογο θα γίνεται ανάλυση κόστους (χρέωση ανά µονάδα χρέωσης, ηµερήσια χρέωση 

µετά την 3η ηµέρα εργασιών) αναφορικά µε το ̟ροσω̟ικό, τα µηχανήµατα, τον εξο̟λισµό, τα 

υλικά και τα χρησιµο̟οιούµενα µέσα. Ο υ̟οψήφιος ανάδοχος οφείλει δηλαδή να ̟αρουσιάσει: 

•  Ισχύον τιµοκατάλογο σύµφωνα µε τον ο̟οίο θα αντικαθίστανται τα χρησιµο̟οιούµενα 

αναλώσιµα (α̟ορροφητικά, ΜΑΠ, σακούλες κ.λ̟.) ̟ου διαθέτει σε ετοιµότητα στο ∆.Λ.Τ.Χ. 

•  Ανάλυση του κόστους διάθεσης των α̟οβλήτων ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό την 

αντιµετώ̟ιση του ̟εριστατικού ρύ̟ανσης. 

•  Ισχύον τιµοκατάλογος ̟ου αφορά το κόστος καθαρισµού της ακτογραµµής, εάν και 

εφόσον α̟αιτηθεί 

 
Η ισχύς του τιµοκαταλόγου αντιµετώ̟ισης ρύ̟ανσης του αναδόχου θα είναι 12µηνη. 
α)σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟αίτιος της ρύ̟ανσης είναι άγνωστος, η α̟οζηµίωση του αναδόχου δεν 

θα εντάσσεται στη µηνιαία αµοιβή της σύµβασης, αλλά θα καταβάλλεται α̟ό το ∆.Λ.Τ.Χ. µε 

έκ̟τωση τριάντα τοις εκατό (30%) ε̟ί της εν λόγω χρεώσεως, έκ̟τωση ̟ου θα ισχύει υ̟ό την 

̟ροϋ̟όθεση της εξοφλήσεως της χρέωσης το αργότερο εντός τετραµήνου α̟ό την ̟αράδοση στο 

∆.Λ.Τ.Χ. του σχετικού χρεωστικού σηµειώµατος του αναδόχου. 

β) σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟αίτιος της ρύ̟ανσης είναι γνωστός (̟λοίο), η χρέωση θα βαρύνει εξ' 

ολοκλήρου τον υ̟αίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία. 

 

Μετά το τέλος της Ε̟ιχείρησης Α̟ορρύ̟ανσης, ο ανάδοχος θα εκδίδει το ε̟ι̟ρόσθετο 

Τιµολόγιο Παροχής Υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο της αναδόχου εταιρείας ̟ου θα 

α̟οτελεί και ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της σύµβασης. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Χ. 
    Μ̟ελέγρης Μιχάλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ 
Εξο̟λισµός λιµένα Χίου 

α/α Είδος Ποσότητα µονάδα 

1 Πλωτό φράγµα συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,05m 400 m 

2 Σετ αγκύρωσης ̟λωτών φραγµάτων 4 σετ 

3 Αντλία χειρός για βαρέλια 1 τεµάχιο 

4 Α̟ορροφητικές ̟ετσέτες  40 kg 

5 Α̟ορροφητικά µαξιλάρια  40 kg 

6 Προσκολλητικές ̟ερούκες    40 kg 

7 Α̟ορροφητικό Φράγµα  120 m 

8 Α̟ορροφητικά Ρολά  100 kg 

9 Φορητή συσκευή ̟ερισυλλογής ̟ετρελαιοειδών  1 τεµάχιο 

10 Χειροκίνητη αναρροφητική αντλία δυναµικότητας τουλάχιστον 8m3/h 1 τεµάχιο 

11 Πλαστικό χωνί  1 τεµάχιο 

12 Φορητή αντλία ψεκασµού 16lt κατάλληλη για Χ.∆.Ο. 2 τεµάχιο 

13 Χ.∆.Ο. 3ης γενεάς τύ̟ου 2 (συµ̟υκνωµένες) 40 lt 

14 
Σετ εργαλείων χειρός (φτυάρια, α̟όχες, τσουγκράνες, σ̟άτουλες, 

ξύστρες) 
10 σετ 

15 Εργαλειοθήκη Oil Spill Kit 1 τεµάχιο 

16 Σακούλες ̟λαστικές αντοχής 100 kg 

17 Γάντια εργασίας  10 τεµάχιο 

18 Φόρµες εργασίας 10 τεµάχιο 

19 Γαλότσες (ζεύγος) 10 τεµάχιο 

20 Προστατευτικά γυαλιά 10 τεµάχιο 

21 Γάντια ̟ετρελαίου 10 τεµάχιο 

22 Φόρµες µιας χρήσης 100 τεµάχιο 

23 Κράνη  10 τεµάχιο 

24 ∆εξαµενές ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης ̟ετρελαιοειδών χωρητικότητας 
1m3 2 τεµάχια 

25 Container 20 ft 1 τεµάχιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Μηνιαία αµοιβή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 

Ολογράφως ..............................................................  

Αριθµητικά ..............................................................  
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