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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (Π.Ε.Δ.) καθορίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για ελασματουργικές εργασίες στα μη ανθεκτικά ελάσματα των υποβρυχίων 
(Υ/Β) τ. 209 του Πολεμικού Ναυτικού. 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Για τα έγγραφα που δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία 
έκδοση συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της 
παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό 
την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. 

2.1 Εθνική Νομοθεσία 

2.1.1 Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 11 /Α/18.01.1996) – Μέτρα για τη Βελτίωση της 
Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων κατά την Εργασία όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 157/Α/03.08.1999).   

2.1.2 Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 44/Α/21.02.2003) – Σχετικά με τις Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για τη Βελτίωση της Προστασίας, της Υγείας και της Ασφάλειας των 
Εργαζομένων οι οποίοι είναι Δυνατό να Εκτεθούν σε Κίνδυνο από Εκρηκτικές 
Ατμόσφαιρες.  

2.1.3 Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 31/Α/14.03.1990) – Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 
υπ’ αριθ. 88/Α/18.04.2013).  

2.1.4 Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 94/Α/13.05.1999) – Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 
Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη Χρησιμοποίηση Εξοπλισμού 
Εργασίας από τους Εργαζόμενους κατά την Εργασία τους.  

2.1.5 Ν.3850/20201010 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 84/Α/02.06.2010) – Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.  

2.1.6 Ν.3325/2005 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 68/Α/11.03.2015) – Ίδρυση και Λειτουργία 
Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο Πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17.06.2011), 
Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29.05.2013) και 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014).  

2.1.7 N.3551/2007 (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 76/Α/02.04.2007) – Μητρώο Επιχειρήσεων 
Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων.  

2.1.8 Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) – Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδ. Διαχείρισης όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) - Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

2.1.9 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006) – Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 
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12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" (Β΄ 
604), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) 

2.2 Κανoνισμοί – Πρότυπα 

2.2.1 ΙSO 8501-1:2007, «Preparation of steel substrates before application of paints 
and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust 
grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates 
after overall removal of previous coatings». 

2.2.2 ISO 9001:2008, «Quality management systems – Requirements».  

2.2.3 ISO 9606-1:2012, «Qualification Test of Welders – Fusion Welding, Part 1: 
Steels». 

2.2.4 EN ISO 5817:2014, «Fusion-welded Joints in Steel, Nickel, Titanium and the 
their Alloys. Quality Levels for Imperfections».  

2.2.5 EN ISO 6947:2011, «Welding and allied processes. Welding positions».  

2.2.6 BS EN 10204:2004, «Metallic Products – Types of Inspection Documents». 

2.2.7 EN ISO 15614-1:2004, «Specification and qualification of welding procedures 
for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels 
and arc welding of nickel and nickel alloys».  

2.2.8 EN ISO 9712:2012, «Non-destructive Testing - Qualification and Certification of 
NDT Personnel». 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα προδιαγραφή ταξινομούνται 
κατά το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary 
- CPV), όπως αυτό καθορίζεται από τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», στις ακόλουθες κατηγορίες: 

3.1 50241000-6 / Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων. 

3.2 50241100-7 / Υπηρεσίες επισκευής πλοίων. 

3.3 50242000-3 / Υπηρεσίες μετατροπής πλοίων. 

3.4 50244000-7 / Υπηρεσίες γενικής επισκευής πλοίων και σκαφών. 

3.5 50245000-4 / Υπηρεσίες βελτίωσης πλοίων. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Ορισμός Εργασιών και Υλικών 

4.1.1 Οι ελασματουργικές εργασίες της παρούσας ΠΕΔ αναφέρονται σε μη ανθεκτικά 
ελάσματα Υ/Β τ. 209.  

4.1.2 Τα υλικά που απαιτούνται για ελασματουργικές εργασίες σε μη ανθεκτικά 
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ελάσματα Υ/Β τ. 209 αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

4.1.2.1 Χάλυβες ST 52-3 ή Α36 που εντοπίζονται σε ελάσματα καταστρωμάτων, 
φραχτών, δεξαμενών και κυλινδρικών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτικών 
και μπρακέτων) καθώς και στα συγκολλητά ελάσματα της υπερκατασκευής και του 
εξωτερικού περιβλήματος (εκτός από τους νομείς από μορφοσίδηρο και εκτός από τα 
άνω τμήματα των κυλινδρικών τμημάτων πρόσβασης (Access Trunks) του Υ/Β). 
Επιτρέπεται η χρήση ισοδύναμου χάλυβα (λ.χ S 355 NL). 

4.1.2.2 Χάλυβας ST 42 που εντοπίζεται σε νομείς από μορφοσίδηρο και σε 
κοχλιωτά ελάσματα του εξωτερικού περιβλήματος και των μικρών χαλύβδινων 
στηριγμάτων και εξαρτημάτων της υπερκατασκευής του Υ/Β. Επιτρέπεται η χρήση 
χάλυβα ST 44 ή ισοδύναμου (λ.χ S 275 NL). 

4.1.2.3 Ενισχυμένο με υαλονήματα πλαστικό (GRP-Glass Reinforced Plastic) που 
εντοπίζεται σε κοχλιωτά ελάσματα της υπερκατασκευής. 

4.1.3 Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στις ελασματουργικές εργασίες, τα οποία θα 
παρέχονται από τον ανάδοχο, διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες ως ακολούθως: 

4.1.3.1 Βασικά υλικά 

  Η κατηγορία περιλαμβάνει ελάσματα (μεταλλικά φύλλα) και ενισχυτικά 
στοιχεία (λ.χ μορφοδοκούς, κοιλοδοκούς, ράβδους) καθώς και φύλλα GRP. 

4.1.3.2 Αναλώσιμα και βοηθητικά υλικά 

  Η κατηγορία περιλαμβάνει κοινά μηχανολογικά υλικά λ.χ. κοχλίες, 
περικόχλια, ελαστικά παρεμβύσματα, κλπ  

4.1.3.2.1 Για κοχλιωτά ελάσματα περιλαμβάνονται κοινά μηχανολογικά υλικά λ.χ 
κοχλίες, περικόχλια, ελαστικά παρεμβύσματα κλπ. 

4.1.3.2.2 Για συγκολλητά ελάσματα περιλαμβάνονται λ.χ επενδεδυμένα ηλεκτρόδια 
συγκόλλησης, σύρματα συγκόλλησης, μίγματα προστατευτικών αερίων, 
προστατευτικές σκόνες, προπαρασκευαστικά χρώματα κατάλληλα για συγκόλληση, 
καύσιμα αέρια που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και κοπή ελασμάτων, μέσα 
ατομικής προστασίας κλπ. 

4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων  

4.2.1 Ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς εκπροσώπησης / παρουσίας του 
στις εγκαταστάσεις του ΠΝ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο ή απαιτείται από την 
Υπηρεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία προσδιορίζεται από την έναρξη 
των εργασιών μέχρι την επιτυχή εκτέλεση των εν πλω δοκιμών αποδοχής και την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

4.2.2 Ο επισκευαστικός φορέας θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης 
εργασιών κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) διαφορετικά σημεία του πλοίου, δηλαδή απαιτείται 
ταυτόχρονη διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού. 
 
4.2.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων / συμπληρωματικών μη ελασματουργικών 
εργασιών που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση όπως αυτές περιγράφονται στην 
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παράγραφο 3 Προσθήκης «1», σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τους έξι 
ημερολογιακούς μήνες.  

4.3 Εκτέλεση Εργασιών (Υποχρεώσεις / Παροχές / Απαιτήσεις Νομοθεσίας) 

4.3.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

4.3.1.1 Όλες οι εργασίες εξαρμόσεων των προς αντικατάσταση ελασμάτων / 
ενισχυτικών, η άρμοση των νέων στην θέση τους καθώς και πιθανές μικρής εκτάσεως 
βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των κύριων εργασιών, θα 
εκτελούνται με μέριμνα / έξοδα και μέσα του εργολάβου, μετά από συνεννόηση με την 
Υπηρεσία. 

4.3.1.2 Η ανέγερση ικριωμάτων, όπου απαιτείται, θα εκτελείται με μέριμνα / έξοδα 
και μέσα του αναδόχου. Επίσης, εάν δεν είναι δυνατή η ανέγερση ικριωμάτων (λόγω 
πχ χωροταξίας) και απαιτηθεί συγκόλληση αντηρίδων / πλατφόρμας επί της μεταλλικής 
κατασκευής για λόγους προσβασιμότητας, οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται με 
μέριμνα / έξοδα και μέσα του αναδόχου. 

4.3.1.3 Καθαρισμός (με πλήρη αφαίρεση επιφανειακών στερεών και υγρών ρύπων) 
σε χώρους πριν την εκτέλεση των ελασματουργικών εργασιών, προκειμένου να 
εκδοθεί για αυτούς (κατόπιν ελέγχου) πιστοποιητικό καταλληλότητας για είσοδο 
προσωπικού και εκτέλεση θερμών εργασιών (gas free), θα εκτελείται με μέριμνα / 
έξοδα και μέσα του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι το εύρος του καθαρισμού καθορίζεται 
από την χωροταξία / έκταση των χώρων εντός ή πλησίον των οποίων θα εκτελούνται 
ελασματουργικές εργασίες. Ο τοπικός καθαρισμός, ξέση και αφαίρεση χρωμάτων στα 
τμήματα / περιοχές της μεταλλικής κατασκευής στα οποία θα εκτελούνται 
ελασματουργικές εργασίες (π.χ. για προετοιμασία των ακμών των ελασμάτων προς 
συγκόλληση) θα εκτελούνται με μέριμνα / έξοδα και μέσα του αναδόχου. Επισημαίνεται 
ότι οι εν λόγω εργασίες αναφέρονται στη γενικότερη έκταση των χώρων εντός ή 
πλησίον των οποίων θα εκτελούνται ελασματουργικές εργασίες και αφορούν σε 
αφαίρεση χρωμάτων για λήψη πιστοποιητικού ελέγχου επικίνδυνων αερίων και 
εκτέλεση εργασιών φλογός κλπ. Ο τοπικός καθαρισμός, ξέση και αφαίρεση χρωμάτων 
στα τμήματα / περιοχές της μεταλλικής κατασκευής στα οποία εκτελούνται 
ελασματουργικές εργασίες (π.χ. για προετοιμασία των ακμών των ελασμάτων προς 
συγκόλληση) θα εκτελούνται με μέριμνα / έξοδα και μέσα του αναδόχου. 

4.3.1.4 Ζημίες που προκλήθηκαν σε μέσα και εξοπλισμό του Π.Ν. με υπαιτιότητα 
του εργολάβου θα αποκαθίσταται από αυτόν με μέριμνα / έξοδα και μέσα του. 

4.3.2 Oι ελασματουργικές εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με: 

4.3.2.1 Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

4.3.2.2 Τα σχέδια της μεταλλικής κατασκευής, όπου αυτά υπάρχουν. 

4.3.2.3 Τους κανονισμούς του Νηογνώμονα που θα δηλώσει ο εργολάβος στην 
Τεχνική Προσφορά του. 

4.3.2.4 Τις απαιτήσεις των κανόνων «καλής τεχνικής». 

4.3.2.5 Όλα τα χρησιμοποιούμενα βασικά υλικά να είναι κατάλληλα προς χρήση, 
καινούργια, πιστοποιημένα ή εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο από το Ελληνικό 
κράτος, Νηογνώμονα ή άλλο ανεξάρτητο εγκεκριμένο φορέα και να συνοδεύονται από 
τα πιστοποιητικά τους (πιστοποιητικό τουλάχιστον 3.1 κατά ΕΝ 10204:2004 ή έτερο 
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ισοδύναμο). Όλα τα βασικά υλικά θα φέρουν κατάλληλη σήμανση (marking, labeling) 
σύμφωνα με τον κανονισμό / πρότυπο βάσει του οποίου είναι κατασκευασμένα. Η 
αντικατάσταση των βασικών υλικών θα γίνεται με νέα υλικά της ιδίας κατηγορίας 
ποιότητας και διαστάσεων με τα αντίστοιχα αρχικά ή εναλλακτικά με κατηγορία, 
ποιότητα και διαστάσεις που θα προσδιορίζονται από την Υπηρεσία. 

4.3.2.6 Όλα τα υλικά μέχρι τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
εργασίας θα πρέπει να διακινούνται, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται κατάλληλα ώστε 
να εξασφαλίζεται η διατήρηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους μέχρι τη χρήση τους 
καθώς και η απαιτούμενη, από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργολάβου, 
ιχνηλασιμότητα. Τα χαλύβδινα ελάσματα και ενισχυτικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν 
προετοιμαστεί με αμμοβολή βαθμού καθαρότητας Sa 2½ κατά το σχετικό 2.2.1 και να 
έχουν βαφτεί με κατάλληλο για συγκολλήσεις προπαρασκευαστικό χρώμα (weldable 
shop primer). Τα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια θα πρέπει να προετοιμάζονται, να 
διαχειρίζονται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους 
(όσον αφορά πχ την προθέρμανση των ηλεκτροδίων βασικής επένδυσης και τη 
διατήρηση τους σε φορητά ξηραντήρια).  

4.3.2.7 Όλοι οι συγκολλητές του αναδόχου που θα απασχοληθούν στις 
ανατιθέμενες ελασματουργικές εργασίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για τις 
συγκολλήσεις που θα ανατίθενται σε αυτόν επί των υλικών ανωτέρω παραγράφου 
4.1.2.1 και 4.1.2.2. Το εύρος (welding range) των εργασιών συγκόλλησης που 
δύνανται πιστοποιημένα να εκτελέσουν οι συγκολλητές θα πρέπει να καλύπτει τις 
απαιτήσεις των εκάστοτε ανατιθέμενων ελασματουργικών εργασιών και θα ελέγχεται 
από την Υπηρεσία πριν την έναρξη τους (ο έλεγχος θα γίνεται με βάση τα 
πιστοποιητικά εκάστου συγκολλητή που θα προσκομίζει ο ανάδοχος). Τα 
πιστοποιητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 7.10 δεν περιορίζουν το εύρος των 
εργασιών συγκόλλησης που θα δύναται να ανατεθεί στον ανάδοχο. Συνεπώς, στο 
ενδεχόμενο που ανατεθούν εργασίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα 
προσκομισθέντα πιστοποιητικά της παραγράφου 7.10, ο ανάδοχος θα διατηρεί τη 
δυνατότητα να διαθέσει κατάλληλους τεχνίτες για την εκτέλεση όλων των εργασιών 
που θα του ανατεθούν. Η καταλληλότητα αποδεικνύεται με ισχύοντα πιστοποιητικά 
συγκολλητών τα οποία θα καλύπτουν τις ουσιώδεις παραμέτρους της κάθε εργασίας 
(λ.χ. διαδικασία συγκόλλησης, τύπος προϊόντος, τύπος συγκόλλησης, τύπος υλικού 
πλήρωσης, διαστάσεις υποστρώματος, θέση συγκόλλησης, λεπτομέρειες 
συγκόλλησης).  

4.3.2.8 Η Υπηρεσία θα καθορίζει σε ποιες από τις ανατιθέμενες εργασίες απαιτείται 
η εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών συγκόλλησης βάσει πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους προς τούτο φορείς (λ.χ. νηογνώμονες) 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρεται το πρότυπο 
ως σχετικό 2.2.8). Τα κατεχόμενα υπό το Π.Ν. πιστοποιητικά για διαδικασίες 
συγκόλλησης θα είναι διαθέσιμα κατά απαίτηση για τις ανατιθέμενες εργασίες. Τα 
πιστοποιητικά των διαδικασιών συγκόλλησης που καθορίζονται στην παράγραφο 7.9 
δεν περιορίζουν το εύρος των εργασιών συγκόλλησης που θα δύναται να ανατεθεί 
στον ανάδοχο. Στο ενδεχόμενο που απαιτηθεί να εκτελεστούν εργασίες βάσει 
πιστοποιημένης διαδικασίας συγκόλλησης, η οποία δεν καλύπτεται από τα 
προσκομισθέντα πιστοποιητικά της παραγράφου 7.9, οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις 
θα εξασφαλίζονται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου (τα δοκίμια για την εκτέλεση 
της διαδικασίας πιστοποίησης θα παρέχονται από το Π.Ν.), κατά τα καθοριζόμενα 
στους όρους της διακήρυξης για την εκάστοτε προμήθεια ελασματουργικών εργασιών. 

4.3.2.9 Όλες οι εργασίες συγκόλλησης μεταλλικών τμημάτων και μορφοποίησης 
ελασμάτων θα εκτελούνται βάσει πιστοποιημένων διαδικασιών όπως προβλέπονται 
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από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα που θα δηλώσει ο εργολάβος στην Τεχνική 
Προσφορά του. Η πιστοποίηση των διαδικασιών συγκόλλησης θα εκτελείται σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα σε διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρονται τα αναφερόμενα σε 
παραγράφους 2.2.7 και 2.2.8). 

4.3.2.10 Όλες οι εργασίες προθέρμανσης και φλογοκοπής ελασμάτων χάλυβα θα 
πρέπει να εκτελούνται με χρήση μείγματος αερίων οξυγόνου – ασετιλίνης 
(απαγορεύεται η χρήση προπανίου ως καυσίμου αερίου). Επίσης, για την κοπή 
ελασμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί μηχανή κοπής plasma.  

4.3.2.11 Η ποιότητα των εκτελούμενων συγκολλήσεων θα πρέπει να ελέγχεται 
σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο 2.2.4 για συγκολλήσεις σε χαλύβδινα ελάσματα. Το 
επίπεδο ποιότητας (Level Quality) της τελικής συγκόλλησης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον επιπέδου «C» (Quality Level “C”). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί 
αρχικά οπτικό έλεγχο (visual testing) όλων των εργασιών συγκολλήσεως με κατάλληλα 
πιστοποιημένο προσωπικό (με επιθεωρητή τουλάχιστον Level 2 κατά το πρότυπο 
2.2.8). Ακολούθως ο ανάδοχος θα εκτελεί μη καταστροφικούς ελέγχους με τις 
ενδεδειγμένες μεθόδους και αναλόγως των περιπτώσεων (διεισδυτικά υγρά, μαγνητικά 
σωματίδια, υπερήχους, ραδιογραφία, κλπ) με τους οποίους θα ελέγχεται η ποιότητα 
της συγκόλλησης. 

4.3.2.12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα, εξοπλισμό, 
υλικά και προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών της (Προσθήκης 1) με τη 
δυνατότητα παραγωγής που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος 4.2 («Χαρακτηριστικά 
Επιδόσεων»). 

4.3.2.13 Η μεταφορά / μετακίνηση όλων των μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών και 
προσωπικού που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αποτελεί υποχρέωση 
του αναδόχου.  

4.3.2.14 Ο ανάδοχος θα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να μπορεί να μετακινεί 
ασφαλώς τα μεταλλικά τμήματα, εργαλεία, απαιτούμενα μέσα και υλικά στο χώρο που 
εκτελεί τις εργασίες λ.χ. θα διαθέτει πολύσπαστα, συρματόσχοινα, υδραυλικά έμβολα, 
καρότσια για διευκόλυνση της τοποθέτησης / απομάκρυνσης των μεταλλικών 
τμημάτων.  

4.3.2.15 Ο καθαρισμός των χώρων από κατάλοιπα παντός είδους που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σε κάθε περίπτωση 
υποχρέωση του αναδόχου και θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

4.3.2.16 Παρελκόμενες / Συμπληρωματικές Εργασίες  

  Η Υπηρεσία θα αναθέτει στον ανάδοχο κατά κρίση της οποιαδήποτε 
πρόσθετη εργασία είναι αναγκαία (λ.χ. προς απόκτηση προσβασιμότητας) για την 
εκτέλεση των ανατιθέμενων ελασματουργικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
σχετικές εργασίες θα εκτελούνται με μέριμνα / μέσα και έξοδα του εργολάβου. 

4.3.3 Παροχές Υπηρεσίας 

4.3.3.1 Εκτέλεση ελέγχων επικίνδυνων αερίων ( Gas Free). 

4.3.3.2 Η Υπηρεσία θα παρέχει ηλεκτρική τροφοδότηση και αέρα χαμηλής πίεσης 
από τις υφιστάμενες προς τούτο λήψεις 
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4.3.3.3 Η Υπηρεσία δύναται να διαθέτει γερανό (τροχοφόρο γερανό, κυλιόμενο 
γερανό προβλήτας και μόνιμης / πλωτής δεξαμενής) για τις ανάγκες ανύψωσης / 
καθαίρεσης ελασμάτων και υλικών αναλόγως διαθεσιμότητας, κατόπιν έγκαιρης 
υποβολής σχετικού αιτήματος από τον ανάδοχο και με χρέωση βάσει των ισχυόντων 
κανονισμών, όπου αυτό αναγράφεται, ή διαφορετικά, κατόπιν συμφωνίας με την 
Υπηρεσία. 

4.3.3.4 Χρέωση του Αναδόχου 

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δύναται 
να χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο διαθέσιμος συνεργειακός εξοπλισμός της 
Υπηρεσίας.  

4.3.4 Απαιτήσεις Νομοθεσίας 

4.3.4.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις υποδείξεις της Επιτροπής Αναθέσεως και 
Παρακολουθήσεως Εργασιών και του Τεχνικού Ασφαλείας της Υπηρεσίας. Η τήρηση 
των μέτρων ασφαλείας θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Αναθέσεως και 
Παρακολουθήσεως Εργασιών και τον Τεχνικό Ασφαλείας της Υπηρεσίας, προς τις 
υποδείξεις των οποίων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται άμεσα. Η 
πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των μέτρων 
ασφάλειας από τον ανάδοχο και το προσωπικό του, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 
τον επισκευαστικό φορέα, ο οποίος θα μεριμνά με μέσα και έξοδά του για την 
συνεπαγόμενη αποκατάσταση / αποζημίωση. Τυχόν διακοπή εργασιών λόγω μη 
συμμορφώσεως του εργολάβου με τα μέτρα ασφάλειας, ουδεμία καθυστέρηση θα 
δικαιολογεί ως προς το χρόνο περατώσεως του έργου. Το προσωπικό του αναδόχου 
επιβάλλεται να φορά προβλεπόμενες φόρμες εργασίας καθώς και προβλεπόμενο 
λοιπό ατομικό εξοπλισμό (υποδήματα, κράνη, γάντια, όπως προβλέπεται στα σχετικά 
2.1.3 και 2.1.4).  

4.3.4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα φέρει 
την ευθύνη για θέματα ασφάλειας και θα συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Τεχνικό 
Ασφαλείας του Ναυστάθμου, σύμφωνα με το σχετικό 2.1.5. Επιπλέον, ο εργολάβος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των σχετικών 2.1.1 και 2.1.3, 
οι οποίες τηρούνται υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των εργασιών ναυπήγησης, 
μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, συμφώνως παραγράφου. 7 άρθρου 3 
σχετικού 2.1.7. 

4.3.4.3 Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τους όρους διαχείρισης αποβλήτων ως 
αυτοί αναφέρονται στα σχετικά 2.1.8 και 2.1.9. Η απομάκρυνση των πάσης φύσεως 
παραγόμενων αποβλήτων εκτός Ναυστάθμου, καθώς και λοιπών περιοχών εργασίας 
του, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, ανεξάρτητα από το αν τα υλικά προέλευσης 
των προϊόντων αυτών έχουν χορηγηθεί από το ΠΝ ή προσκομίσθηκαν από τον ίδιο. Τα 
απόβλητα θα παραδίδονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου) που πληροί τις απαιτήσεις των ανωτέρω νόμων και θα υποβάλλονται ανάλογα 
πιστοποιητικά στην Υπηρεσία, τα οποία αποτελούν απαραίτητο παραστατικό για την 
ποιοτική παραλαβή των εργασιών (υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής). 

4.3.4.4 Οι περιοχές όπου θα εκτελούνται εργασίες είναι, ως επί το πλείστον, 
χαρακτηρισμένες ως περιοχές που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν «εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες». Κατά συνέπεια, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια, με έμφαση στην καθοδήγηση 
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και τον ατομικό εξοπλισμό του προσωπικού του καθώς και τον εξοπλισμό εργασίας 
(συσκευές – συστήματα εργασίας που προορίζονται για εκρηκτικές ατμόσφαιρες), 
υποβάλλοντας ανάλογα πιστοποιητικά πριν την έναρξη των εργασιών. Ο λοιπός 
εξοπλισμός εργασίας, εκτός των αναφερομένων «περιοχών με εκρηκτική 
ατμόσφαιρα», πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως καθορίζονται στο 
σχετικό 2.1.4.  

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

5.1 Επίβλεψη Εργασιών / Έλεγχοι / Δοκιμές 

5.1.1 Οι ανατιθέμενες ελασματουργικές εργασίες θα εκτελούνται υπό τη συνεχή και 
απρόσκοπτη επίβλεψη της Επιτροπής Αναθέσεως και Παρακολουθήσεως Εργασιών, η 
οποία θα ενημερώνει επί καθημερινής βάσης το αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος 
Ποιοτικού Ελέγχου και Υποτμήματος Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων του Ναυστάθμου για 
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και τα τυχόν ανακύπτοντα 
προβλήματα / παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ. Οι υποδείξεις 
τόσο της Επιτροπής Αναθέσεως και Παρακολουθήσεως Εργασιών, όσο και του 
προσωπικού του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Υποτμήματος Ναυπηγικών 
Επιθεωρήσεων του ΝΣ θα είναι υποχρεωτικές για τον εργολάβο.  

5.1.2 Ο εργολάβος οφείλει να εκτελέσει εργασίες ελέγχου (οπτικό έλεγχο, διεισδυτικά 
υγρά, μαγνητικά σωματίδια, υπερήχους, ραδιογραφία, κλπ) των συγκολλήσεων με 
κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό (με επιθεωρητή τουλάχιστον Level 2). 
Επιπλέον, θα υφίσταται η δυνατότητα επιπρόσθετων, δειγματοληπτικών μη 
καταστροφικών ελέγχων (οπτικό έλεγχο, διεισδυτικά υγρά, μαγνητικά σωματίδια, 
υπερήχους, ραδιογραφία, κλπ) σε συγκολλήσεις από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του 
Ναυστάθμου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των συγκολλήσεων παρουσιαστούν 
ελαττώματα μη αποδεκτά από τα τηρούμενα πρότυπα ποιότητας, τότε θα γίνεται 
διόρθωση των σφαλμάτων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του 
Νηογνώμονα και πρόσθετος ποιοτικός έλεγχος με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. 
Επίσης, σε περίπτωση που η επιδιόρθωση των σφαλμάτων από το προσωπικό του 
εργολάβου αποτύχει δύο (2) φορές, τότε η Επιτροπή  Αναθέσεως και 
Παρακολουθήσεως Εργασιών δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του 
τοποθετηθέντος ελάσματος με νέο. Το κόστος για την αφαίρεση και την 
επανατοποθέτηση του νέου ελάσματος (σε περίπτωση αποτυχίας διόρθωσης των 
σφαλμάτων δύο (2) φορές) θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. 

5.1.3 Η ισχύς των πιστοποιητικών του προσωπικού του αναδόχου θα ελέγχεται από 
την Επιτροπή Αναθέσεως και Παρακολουθήσεως Εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εργολαβίας. Η εν λόγω επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα λήψης δοκιμίων ανά τρίμηνο, 
για πιστοποίηση ικανότητας συγκόλλησης των συγκολλητών του αναδόχου. Η 
συγκόλληση θα πραγματοποιείται στο αρμόδιο συνεργείο του Ναυστάθμου και θα 
ελέγχεται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Μηχανικό Συγκολλήσεων της 
Υπηρεσίας. Η θέση συγκόλλησης (welding position) για κάθε συγκολλητή θα είναι 
κατακόρυφη προς τα άνω (vertical up position) και οροφής («ουρανός» - overhead 
position), σύμφωνα με το πρότυπο 2.2.5. 

5.1.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λήψεως και ελέγχου δοκιμών από τα υλικά 
που προμηθεύεται ο εργολάβος από το εμπόριο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υλικού με 
το προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές, ο εργολάβος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει με το προβλεπόμενο, χωρίς να είναι αποδεκτή ουδεμία καθυστέρηση 
στον χρόνο περατώσεως των εργασιών. 
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6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των εργασιών για ένα (1) 
τουλάχιστον έτος. Μέσα στη χρονική περίοδο της εγγυήσεως, ο εργολάβος θα 
ευθύνεται για την εξάλειψη, με μέριμνα / μέσα και έξοδά του, οποιωνδήποτε 
ελαττωμάτων ή βλαβών που θα οφείλονται στην εκτέλεση κακής ποιότητας εργασίας ή 
στη χρήση ακατάλληλων υλικών. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία δύναται να ζητήσει η 
υπηρεσία σε πρωτότυπη μορφή. Η μη προσκόμιση τους συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς. Τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι τα εξής: 

7.2 Συμπληρωμένο Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική 
Προδιαγραφή με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», το οποίο θα αποτελεί παράρτημα στο τεύχος της 
διακήρυξης για την εκάστοτε προμήθεια ελασματουργικών εργασιών. 

7.3 Κατάλληλα στοιχεία, που να αποδεικνύουν το βαθμό, τη συχνότητα και τον 

τρόπο εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του υφιστάμενου ειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού που θα ασχοληθεί με την εργολαβία, καθώς και βεβαιώσεις 

σχετικής εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με τα σχετικά 2.1.1, 2.1.2 

και 2.1.3. Εναλλακτικά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο 

ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τα εν λόγω στοιχεία σε περίπτωση που του 

κατακυρωθεί η εργολαβία ως απαραίτητα παραστατικά για την υπογραφή σχετικής 

σύμβασης. 

7.4 Αντίγραφα των πτυχίων και των πιστοποιητικών του Τεχνικού Ασφαλείας και του 
Επιθεωρητή Οπτικού Ελέγχου Συγκολλήσεων (VT) Level 2 που θα διαθέτει και θα 
χρησιμοποιεί ο εργολάβος καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Εναλλακτικά θα 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει 
τα εν λόγω πτυχία / πιστοποιητικά σε περίπτωση που του κατακυρωθεί η εργολαβία 
ως απαραίτητα παραστατικά για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

7.5 Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 (ισχύει ως 15 
Σεπ 2018) ή μεταγενέστερο, από εγκεκριμένο από το ΕΣΥΔ φορέα ή από φορέα της 
«Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση» (European cooperation of 
Accreditation – ΕΑ), τουλάχιστον για ελασματουργικές εργασίες σε πλοία, του οποίου η 
διάρκεια ισχύος θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

7.6 Πρωτότυπο ή αντίγραφο απόφασης ισχύουσας κατά τη χρονική στιγμή 

υποβολής της προσφοράς για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, εκδοθείσας από τον 

κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ως άρθρο 6 σχετικού 2.1.7, με την 

οποία βεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση : 

7.6.1 Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Επισκευής, 

Μετατροπής και Συντήρησης Πλοίου, το οποίο να τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή στη Διεύθυνση Αναπτύξεως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου. 1 του σχετικού 2.1.6 και κατ’ επιλογή της 

επιχειρήσεως, από Υπηρεσία του άρθρου 4 του σχετικού 2.1.7 εδ. α΄, στα διοικητικά 

όρια της οποίας η επιχείρηση αυτή έχει την καταστατική της έδρα ή ασκεί τη 

δραστηριότητά της, σε κατηγορία κατατάξεως απολύτως σχετική με τα αντικείμενα του 

παρόντος Διαγωνισμού. 
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7.6.2 Λειτουργεί σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό 2.1.7:  

7.7 Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι ανωτέρω απαιτήσεις παραγράφων 7.1 – 7.5 
πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.  

7.8 Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω:  

7.8.1 Ο ανάδοχος θα έχει δυνατότητα προμήθειας και προσκομίσεως στο Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας (ευρύτερη περιοχή Αμφιάλης), εφόσον του ανατεθεί σχετική εργασία, 
ελασμάτων από χάλυβα σύμφωνα με παραγράφους 4.1.2.1 και 4.1.2.2 εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. 

7.9 Πιστοποιητικά για τις διαδικασίες συγκολλήσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

σε διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρεται το 2.2.7), κατά τα καθοριζόμενα στους 

όρους της διακήρυξης για την εκάστοτε προμήθεια εργασιών. Εναλλακτικά θα 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει 

τα εν λόγω πιστοποιητικά σε περίπτωση που του κατακυρωθεί η εργολαβία ως 

απαραίτητα παραστατικά για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

7.10 Ισχύοντα πιστοποιητικά των συγκολλητών που θα εκτελούν τις εργασίες, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες αναγνωρισμένου από το Ελληνικό κράτος νηογνώμονα ή 

άλλου ανεξάρτητου εγκεκριμένου φορέα, για τις συγκολλήσεις επί των υλικών της 

παρούσας προδιαγραφής με την μέθοδο MMA, TIG (open root) και με την μέθοδο 

MAG, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρεται ως 

αποδεκτό το 2.2.4 και οποιοδήποτε ισοδύναμο). Εναλλακτικά, θα υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, σε περίπτωση που του κατακυρωθεί η εργολαβία, ως απαραίτητα 

παραστατικά για την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

7.11 Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) όπου θα αναφέρεται σαφώς ο αναγνωρισμένος 
από το Ελληνικό Κράτος Νηογνώμονας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οποίου ο 
εργολάβος θα εκτελεί τις εργασίες.  

8. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Στο παρόν κείμενο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι βασικοί όροι: 

8.1 «Πλοίο»: Υ/Β τ. 209 

8.2 «Εργασίες»: Το σύνολο των απαιτούμενων ελασματουργικών εργασιών σε μη 
ανθεκτικά ελάσματα Υ/Β τ. 209. 

8.3 «Υλικά»: Το σύνολο των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις 

ελασματουργικές εργασίες σε μη ανθεκτικά ελάσματα Υ/Β τ. 209. 

8.4 «Επισκευαστικός φορέας ή ανάδοχος ή εργολάβος» θεωρείται o ιδιωτικός 

φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση των ελασματουργικών εργασιών σε μη 

ανθεκτικά ελάσματα Υ/Β τ. 209. 

8.5 «Υπηρεσία» καλείται το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και οι υπαγόμενες εν 

δυνάμει Υπηρεσίες σε αυτό. 

8.6 «Επιτροπή Αναθέσεως και Παρακολουθήσεως Εργασιών»: Είναι η επιτροπή 
που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας. Σκοπός της επιτροπής αναθέσεως και 
παρακολουθήσεως εργασιών είναι η ανάθεση και παρακολούθηση των 
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ελασματουργικών εργασιών σε μη ανθεκτικά ελάσματα Υ/Β τ. 209, η παροχή 
κατευθύνσεων προς τον επισκευαστικό φορέα σχετικά µε τις εκτελούμενες εργασίες 
αλλά και για αυτές που πρόκειται να εκτελεστούν και παροχή οποιασδήποτε άλλης 
συνδρομής απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της επισκευής, όπως καθορίζεται 
στη παρούσα Π.Ε.Δ. Από την έναρξη του δεξαµενισµού του πλοίου και μετέπειτα, ο 
μειοδότης επισκευαστικός φορέας οφείλει να απευθύνεται στην Επιτροπή Αναθέσεως 
και Παρακολουθήσεως Εργασιών για όσα αφορούν στις εν λόγω εργασίες.  

8.7 «Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Εργασιών»: Είναι η επιτροπή 
που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, πριν την έναρξη των ελασματουργικών 
εργασιών σε μη ανθεκτικά ελάσματα Υ/Β τ. 209 και συνήθως αποτελείται από 
τουλάχιστον τρεις Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού. Η επιτροπή αυτή έχει ως 
σκοπό την παραλαβή των ελασματουργικών εργασιών που εκτέλεσε ο επισκευαστικός 
φορέας και τη σύνταξη και υποβολή των πρωτοκόλλων παραλαβής. 

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να 
γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» 

Κατηγορίες Εργασιών 

1. Ελασματουργικές Εργασίες 

1.1 Οι ελασματουργικές εργασίες, σε μη ανθεκτικά ελάσματα, που θα ανατεθούν 
από την Υπηρεσία στα πλαίσια της εργολαβίας, εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 
γενικές κατηγορίες εργασιών. Για κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες θα 
εφαρμόζονται οι παρακάτω αναγραφόμενες απαιτήσεις και περιορισμοί. 

1.2 Αφαίρεση παλαιάς κατασκευής.   

1.2.1 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργασίες 
κοπής, εξάρμοσης, αφαίρεσης των παλαιών ελασμάτων και κατασκευών. Οι εργασίες 
θα ξεκινούν μόνο κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπηρεσία με την οποία 
θα επιβεβαιώνεται η ετοιμότητα του χώρου προς ανάληψη ανωτέρω εργασιών. 

1.2.2 Το εύρος των εργασιών αντικατάστασης, το πλήθος και το είδος των προς 
αντικατάσταση ελασμάτων θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησής 
τους από όργανα της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτής. 

1.2.3 Οι εργασίες αφαίρεσης θα εκτελούνται με τρόπο που να επιφέρεται η ελάχιστη 
δυνατή υποβάθμιση της αφαιρούμενης κατασκευής. Ακολούθως, η διαχείριση της 
αφαιρούμενης κατασκευής ανήκει στο προσωπικό της Υπηρεσίας. 

1.2.4 Όλες οι εργασίες κοπής, αφαίρεσης ελασμάτων θα ακολουθούν τους 
κανονισμούς του Νηογνώμονα που θα δηλώσει ο εργολάβος στην Τεχνική Προσφορά 
του, τις τεχνικές απαιτήσεις και υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των 
κανόνων «καλής τεχνικής». 

1.3 Τοποθέτηση νέας κατασκευής 

1.3.1 Κατασκευή ελασμάτων σύμφωνα με προδιαγραφές και κατασκευαστικά σχέδια 
που θα παρασχεθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τους κανονισμούς του 
Νηογνώμονα που θα δηλώσει ο εργολάβος στην Τεχνική Προσφορά του. 

1.3.2 Ελασματουργικές εργασίες σε ελάσματα και ενισχύσεις μη στεγανής 
μεταλλικής κατασκευής σε χώρους του Υ/Β, όπως αυτές θα καθορίζονται σύμφωνα με 
παράγραφο 1.2.2. 

1.3.3 Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης και τοποθέτησης ελασμάτων θα ακολουθούν 
τους κανονισμούς του Νηογνώμονα που θα δηλώσει ο εργολάβος στην Τεχνική 
Προσφορά του, τις τεχνικές απαιτήσεις και υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις 
απαιτήσεις των κανόνων «καλής τεχνικής». Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες 
απαιτήσεις και περιορισμοί: 

1.3.4 Η κάμψη και διαμόρφωση των ελασμάτων και των ενισχυτικών στοιχείων θα 
γίνεται με ειδικά εργαλεία / εξοπλισμό και όχι σφυροκρουστικά. 



-16- 

 

1.3.5 Κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δύναται να εκτελούνται εργασίες εύθυνσης 
(fairing) ελασμάτων και ενισχυτικών στοιχείων με χρήση φλόγας ή/και χρήση 
μηχανικών μέσων.  

1.3.6 Κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δύναται να εκτελούνται εργασίες 
διαμόρφωσης και κατασκευής ελασμάτων και ενισχυτικών στοιχείων. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να δύναται να αντεπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις διαμορφώσεων που 
μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση των ελασματουργικών εργασιών στο Υ/Β. 

1.3.7 Εφόσον απαιτείται από την εφαρμοζόμενη διαδικασία συγκόλλησης και την 
ιδιαιτερότητα της εκάστοτε μεταλλικής κατασκευής, θα εκτελείται προθέρμανση 
(preheating), έλεγχος της θερμοκρασίας μεταξύ κορδονιών (interpass temperature), 
θέρμανση μετά τη συγκόλληση (post heating), σταδιακή / ελεγχόμενη ψύξη με χρήση 
θερμομονώσεων, κλπ. 

1.4 Δημιουργία προκατασκευών  

1.4.1 Η προκατασκευή θα εκτελείται σύμφωνα με σχέδια της μεταλλικής κατασκευής 
ή βάσει υποδείγματος / μετρήσεων / κατασκευής υποδείγματος (γνωστό ως 
«μοντέλο»).  

1.4.2 Η κοπή και αφαίρεση του παλαιού τμήματος της μεταλλικής κατασκευής, 
καθώς και η μεταφορά, ανύψωση και προσαρμογή του προκατασκευασθέντος νέου 
τμήματος θα εκτελείται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. Η Υπηρεσία δύναται να 
διαθέτει γερανό (τροχοφόρο γερανό, κυλιόμενο γερανό προβλήτας και μόνιμης / 
πλωτής δεξαμενής) για τις ανάγκες ανύψωσης / καθαίρεσης ελασμάτων και υλικών 
αναλόγως διαθεσιμότητας και κατόπιν έγκαιρης υποβολής σχετικού αιτήματος από 
τον ανάδοχο. 

1.4.3 Ο έλεγχος ομοιότητας / προσαρμοστικότητας του προκατασκευασθέντος 
τμήματος με το παλαιό θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν από την οριστική 
τοποθέτηση / συγκόλληση του τμήματος με μέριμνα του εργολάβου, παρουσία 
αρμοδίου προσωπικού της Υπηρεσίας.  

1.4.4 Τυχόν απευθυγραμμίσεις, φθορές, κλπ που θα προκληθούν σε άλλα γειτονικά 
τμήματα κατά τις εργασίες τοποθετήσεως του προκατασκευασμένου τμήματος θα 
αποκαθίστανται με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. 

1.5 Στήριξη / υποστύλωση περιοχής ελασματουργικών εργασιών 

 Σε περίπτωση που απαιτηθεί στήριξη / υποστύλωση της περιοχής της 
μεταλλικής κατασκευής που εκτελούνται ελασματουργικές εργασίες με μεταλλικά 
στηρίγματα / υποστυλώματα (πχ συγκολλητές αντηρίδες κατασκευασμένες από 
κοιλοδοκό / μορφοδοκό), ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση / κατάρρευση της 
κατασκευής, τότε αυτή θα εκτελείται με μέριμνα του αναδόχου κατόπιν εγκρίσεως και 
συμφώνως υποδείξεων της Υπηρεσίας. Το βάρος των στηριγμάτων / υποστηλώσεων 
θα προστίθεται στο βάρος της μεταλλικής κατασκευής που αντικαθίσταται (άνευ 
συντελεστή διόρθωσης), ώστε ο ανάδοχος να πληρωθεί για την πρόσθετη αυτή 
εργασία. 

2. Μηχανουργικές Εργασίες 
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 Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη ότι, εκτός των διαμορφώσεων των προς 
συγκόλληση ελασμάτων και ενισχυτικών, απαιτούνται μηχανουργικές εργασίες σε μη 
ανθεκτικά ελασμάτων των Υ/Β τ. 209 τα οποία είναι βιδωτά ή αρθρωτά επί της 
κατασκευής.  

3. Παρελκόμενες/Συμπληρωματικές Εργασίες 

3.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδίων 

3.2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σωλήνων < 4 in 

3.3 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σωλήνων > 4 in 

3.4 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στηριγμάτων δικτύων 

3.5 Εξάρμοση και άρμοση φωτιστικών 

3.6 Εξάρμοση και άρμοση αεραγωγών 

3.7 Εξάρμοση και άρμοση Η/Ν συσκευών 

3.8 Εξάρμοση και άρμοση διακοπτών, ρευματοληπτών 

3.9 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στερεού έρματος 

3.10 Εξάρμοση και άρμοση μηχανισμού πηδαλίου 

3.11 Εξάρμοση και άρμοση σπάθης δρομομέτρου 

3.12 Εξάρμοση και άρμοση επιστομίων < 4 in 

3.13 Εξάρμοση και άρμοση επιστομίων > 4 in 

3.14 Εξάρμοση και άρμοση τηλεχειρισμών επιστομίων 

3.15 Εξάρμοση και άρμοση αισθητήρων 

3.16 Εξάρμοση και άρμοση φρεατίου αλύσου 

3.17 Εξάρμοση και άρμοση τονοδέτη 

3.18 Εξάρμοση και άρμοση οκίου 

3.19 Εξάρμοση και άρμοση ανθρωποθυρίδων δεξαμενών 

3.20 Διάνοιξη οπών 

3.21 Διαπέραση σωλήνα σε φρακτή 

3.22 Διαπέραση καλωδίου σε φρακτή 


