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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Ανατολικής Σάμου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλατεία Δημαρχείου

Πόλη

Σάμος

Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα

83100

2

Κωδικός ΝUTS

Ελλάδα
3

GR 412

Τηλέφωνο

+30 22733 53527

Φαξ

+30 22730 27521

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

vagelismah@hotmail.com
4

Ευάγγελος Μαχαίρας

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.islandofsamos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6 o Δήμος Ανατολικής Σάμου και ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’) 7
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό (νόμος 4412/2016) 9 :
Στοιχεία Επικοινωνίας 10
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.11

2
3
4

5
6

7

8

9
10

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

δ)

H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.islandofsamos.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης12
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Κωδ. ΣΑ
2016ΣΕ11110004. Η δαπάνη ποσού 95.000,00 € για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :
64.7341.0011 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ανατολικής
Σάμου ενώ η υπόλοιπη πίστωση ποσού 95.000,00 € θα δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
έτος 2021 13
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 15 της Πράξης : «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών
του Αιγαίου – Β’ φάση» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7305/2376/Α2/29-112016 της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΣΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002237 .
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ11110004). 14

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου
σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου».
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συστήσει Ομάδα Έργου µε κατάλληλο οργανωτικό σχήμα,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Υπεύθυνος Έργου, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του
έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει συναφή γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από
τους τομείς:
•

Εργασίες κατασκευής ή αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες συντήρησης ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

•
Εργασίες κατασκευής ή αρματώματος παραδοσιακών πανιών, όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα
(ράντα) ή ψάθα.

11
12
13
14

Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 50244000 -7 και 39522000-7 15
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 190.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 153.225,81€ ΦΠΑ : 36.774,19).
Προβλέπεται το δικαίωμα προαίρεσης 10% στη καθαρή αξία του συνόλου των εργασιών και αντιστοιχεί
συνολικά στο ποσό των δέκα τρεις χιλιάδων εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
(13.929,62€) χωρίς το Φ.Π.Α.16
Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της υπηρεσίας πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας με
την οποία θα παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 17 τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως18:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) 19, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

15
16

17
18

19

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ.α και
άρθρο 53, παρ. 2, περ. ιθ του ν,4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά
τη διάρκειά τους», (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,20

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 21

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»22, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 23.

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

20
21

22

23

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, έχει καταργηθεί από 01.01.2018 , σύμφωνα με την παρ.10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379.
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος.
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Υπ’ αριθμ. 25846/5-10-2015 σύμβαση παραχώρησης χρήσης παραδοσιακών σκαφών του

-

Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» στο Δήμο Σάμου.
-

- το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ006014202 / 12-12-2019

-

το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ006020064/12-12-2019) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΖΨΔ46ΜΦΟΤ-7ΔΣ)

-

την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (154/9-4-2020), για την διενέργεια της υπηρεσίας του
διαγωνισμού για το έτος 2020 (Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του
Δήμου) (ΑΔΑ: 6Υ2Ω46ΜΦΟΤ-Η9Δ)

-

την 21/2015 μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές με τίτλο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΛΕΥΑΣ ΜΑΟΥΝΑΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ προϋπολογισμού 190.000,00 € με το ΦΠΑ

-

την εγγραφή πίστωσης 95.000,00 € στον προϋπολογισμό του έτους 2020 στον Κ.Α. 64.7341.0011
και την υποχρέωση δέσμευσης της υπόλοιπης πίστωσης ποσού 95.000,00 € στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021

-

της με αρ 66/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΜ3Φ46ΜΦΟΤ-5Δ2) περί
καθορισμού όρων διαγωνισμού, τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
μελέτης

-

Την 21/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΞ4846ΜΦΟΤ-71Α) για τον ορισμό
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και

για τον ορισμό

επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
-

το υπ. αρίθμ οικ. 228 / Β3 / 44 / 20 – 1 - 2020 έγγραφο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη
διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η υπηρεσία.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/7/2020 και ώρα 15:00 24
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 10/7/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
24

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
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1.6

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25

Α.

Δεν απαιτείται
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 26

Β.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 27.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.28: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93574
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
·

29 30 31 32

,

Σαμιακό Βήμα με ημερομηνία αποστολής 17/6/2020 και δημοσίευσης 20/6/2020

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)33
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
:
www.islandofsamos.gr στη διαδρομή : www.islandofsamos.gr ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Διαγωνισμοί –
προκηρύξεις.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, με
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις
δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς. (άρθρο 4 παρ.3 του
Ν.3548/2007, παρ. 12 του άρθρου 379 ).

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
25
26

27
28
29

30

31
32

33

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
η
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
Η
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.),
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους34
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

34

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης35 είναι τα ακόλουθα:
1.

2.

η προκήρυξη σύμβασης με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΛΕΥΑΣ - ΜΑΟΥΝΑΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ» (υπ’αριθμ. 21/2015
μελέτη)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδια – σχέδια λεπτομερειών – φωτογραφίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Προϋπολογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τιμολόγιο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ 36.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 37. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
35

36

37

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14)
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις 38:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.]39
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)40.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 41.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο .42
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 43.

38
39

40

41

42
43

Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43
του ν. 4605/2019.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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2.1.5 Εγγυήσεις44
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)45, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 46, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.47
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 48 για την υποβολή προσφοράς 49.
44
45
46
47

Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.50
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής51
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 52, ποσού
τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.064,52 €) ευρώ 53
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 6 / 6 / 2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 54
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 55
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 56 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
48
49

50
51
52

53

54
55
56

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου57.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

57

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους58.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 59
2.2.3.3
2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 61:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 62,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
58

59
60

61
62

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 63,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 64
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)65.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)66 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
63
64

65

66

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.

Σελίδα 17

20PROC006876085 2020-06-17
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 67.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201668.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 69
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 70
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι
·

Εργασίες κατασκευής ή αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες συντήρησης ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

·

Εργασίες κατασκευής ή αρματώματος παραδοσιακών πανιών, όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα
(ράντα) ή ψάθα.
Ειδικότερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι εγγεγραμμένες στο
«Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή
σε «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο». Όσoν αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η αντίστοιχη
δραστηριότητα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να προκύπτει από την σε ισχύ σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
Ο προσφέρον υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, με την οποία
βεβαιώνει ότι στο χώρο υλοποίηση του υπό ανάθεση έργο «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη»
τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» τηρούνται όλες οι
προδιαγραφές και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων, που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να
προσκομιστούν για να την αποδείξουν περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.6 και στο 2.2.9.171

67
68
69

70
71

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 72
Δεν απαιτείται.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα73
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού
α) Έργα συναφούς αντικειμένου
Οι προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς, σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 50%, δύο κατ’ ελάχιστο υπηρεσίες, αθροιστικά, συναφούς αντικειμένου στους τομείς:
·

Εργασίες κατασκευής ή αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες συντήρησης ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

·

Εργασίες κατασκευής ή αρματώματος παραδοσιακών πανιών, όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα
(ράντα) ή ψάθα.

Κατατίθεται κατάλογος υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά: ο
τίτλος της υπηρεσίας, ο αναθέτον φορέας, ο χρόνος υλοποίησης (έναρξη και λήξη της υπηρεσίας) τα
στοιχεία της υπηρεσίας που προσδιορίζουν το συναφές αντικείμενο και ο τομέας συναφούς
αντικειμένου στον οποίο ανήκει η υπηρεσία (σύμφωνα με τους προαναφερόμενους τομείς)

72

73

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών ή Υπεύθυνης Δήλωσης στην
οποία να επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής του προσφέροντα στις υπηρεσίες
συναφούς αντικειμένου που δηλώνει είναι μεγαλύτερος από πενήντα τα εκατό (50%) του συνόλου των
αμοιβών.
β) Οι προσφέροντες πρέπει να συστήσουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη από έναν Υπεύθυνο
έργου και στελέχη της Ομάδας Έργου οι οποίοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει :
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να πιστοποιεί στο βιογραφικό του από δύο τουλάχιστον έργα
(μπορεί να είναι και από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στα έργα συναφούς αντικειμένου από
τους προσφέροντας αρκεί να βεβαιώνεται, πιστοποιημένα, ότι έχει απασχοληθεί σ’ αυτά ο
Υπεύθυνος Έργου) με συναφή γνώση και εμπειρία σε οποιονδήποτε από στους τομείς:
·

Κατασκευή ή αποκατάσταση ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Διεύθυνση ή μελέτη κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου

·

Διεύθυνση ή μελέτη αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου

·

Συντήρηση ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

·

Κατασκευή ή αρμάτωμα παραδοσιακών πανιών όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα (ράντα)
ή ψάθα.

γ) Από τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντα, θα πρέπει να καλύπτονται, επί ποινή
αποκλεισμού, αθροιστικά όλες οι ακόλουθες κατηγορίες έργων και ειδικότητες:
·

Εργασίες αποκατάστασης και επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών (ειδικότητα
ξυλοναυπηγού)

·

Εργασίες κατασκευαστής παραδοσιακών ιστιοφοριών (ειδικότητα αρμαδούρου)

·

Εργασίες σχεδίασης και ραψίματος παραδοσιακών πανιών (ειδικότητα ιστιοράφτη)

·

Εργασίες συντηρητή ξύλου με εγγραφή στα μητρώα του ΥΠΠΟ. (ειδικότητα συντηρητή
ξύλου)

·

Εργασίες κατασκευής σφυρήλατων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ιστιοφορίας (ειδικότητα
σιδερά)

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 74
Δεν απαιτείται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς75. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
74

75

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 76.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 77.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 78.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ79 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών 80Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το

76
77
78
79

80

Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhsdhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.81
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Επίσης υποβάλλεται η τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
περιέχει τα παρακάτω
·

Ενότητα Α΄: «Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης & Υλοποίησης του Έργου»,
περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει
να προσεγγίσει το έργο, με έμφαση στη διασφάλιση της συμβατότητας με την εγκεκριμένη
μελέτη και στον τρόπο οργάνωσης των εργασιών. Η οργάνωση των εργασιών
περιλαμβάνει επίσης: συνοπτική αναφορά των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση των εργασιών, την πρόταση του τρόπου μεταφοράς και τελικής στήριξης του
σκάφους στην θέση του μέσα στον υπαίθριο χώρο του ΜΝΝΤΑ, με αναφορά στα
σημαντικότερα κατά την κρίση υποψηφίου σημεία τα οποία σχετίζονται με την απρόσκοπτη
και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

·

Ενότητα Β΄: «Προσδιορισμός καθηκόντων της Ομάδας Έργου», περιλαμβάνει:
Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας Έργου, που θα εμπλακεί στο
έργο. Η εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιότητα, με την
οποία θα απασχολείται κάθε στέλεχος στην Ομάδα Έργου, τις αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα αυτών, καθώς και το οργανόγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται σχηματικά η
δομή του συντονισμού της Ομάδας. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου διασφάλισης
αδιάλειπτης και απρόσκοπτης επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Τεχνικό
Σύμβουλο του Έργου

Επί πλέον για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας απαιτείται οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς να
προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού :
Α) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ειδικότερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις προσκομίζεται βεβαίωση εγγραφής τους στο «Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή σε
«Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο». Όσoν αφορά τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζεται
βεβαίωση προσωποποιημένης πληροφόρησης, από φορολογική αρχή, στην οποία αναγράφεται η
αντίστοιχη δραστηριότητα επιχείρησης, συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.4.
Ο προσφέρον υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, με την οποία
βεβαιώνει ότι στον χώρο άσκησης της υπηρεσίας που περιγράφεται στο υπό ανάθεση έργο
«Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών και
Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας
εργασιακών χώρων, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
81

Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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Β) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Υποβολή καταλόγου των συναφών υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο, συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών. Οι προσφέροντες, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
έχουν υλοποιήσει επιτυχώς, την περίοδο αυτή, δύο κατ’ ελάχιστο έργα συναφούς αντικειμένου στους
τομείς:
·

Εργασίες κατασκευής ή αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Εργασίες συντήρησης ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

·

Εργασίες κατασκευής ή αρματώματος παραδοσιακών πανιών, όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα
(ράντα) ή ψάθα.

Η υλοποίηση των έργων συναφούς αντικειμένου πιστοποιείται με επισυναπτόμενα παραστατικά ορθής
εκτέλεσης ως ακολούθως: Αν οι εργοδότες ή οι κύριοι των έργων ανήκουν στο δημόσιο τομέα, οι επιτυχείς
ολοκληρώσεις των έργων αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής που έχουν
εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Αν οι εργοδότες ή οι κύριοι του έργου είναι ιδιωτικοί
φορείς, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση αυτών ή δεν υπάρχουν
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση των εργοδοτών και με πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται για το έργο συναφούς
αντικειμένου είναι ακριβή ή με αντίγραφο της σύμβασης του έργου. Στα επισυναπτόμενα παραστατικά ή
στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ο τίτλος της υπηρεσίας, ο αναθέτον φορέας, ο χρόνος υλοποίησης
(έναρξη και λήξη της υπηρεσίας) τα στοιχεία της υπηρεσίας που προσδιορίζουν το συναφές αντικείμενο
και ο τομέας συναφούς αντικειμένου στον οποίο ανήκει η υπηρεσία (σύμφωνα με τους
προαναφερόμενους τομείς). Επίσης αναφέρεται εάν το έργο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκε κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάσει τα πιστοποιητικά
αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. Η πιστοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο
φωτογραφικό υλικό που να επιβεβαιώνεται αδιαμφισβήτητα η συνάφεια με το παρόν έργο.
Κατατίθεται επίσης σχετικό δικαιολογητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία επισημαίνεται ότι ο μέσος
όρος των ποσοστών συμμετοχής του προσφέροντα στις υπηρεσίες συναφούς αντικειμένου που δηλώνει
είναι μεγαλύτερος από πενήντα τα εκατό (50%) του συνόλου των αμοιβών.
Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συστήσουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη από έναν
Υπεύθυνο έργου και γενικά στελέχη της Ομάδας Έργου. Στο φάκελο των δικαιολογητικών θα
συμπεριληφθεί κατάλογος με το σύνολο των στελεχών της Ομάδας Έργου και τα βιογραφικά σημειώματα
τους. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η εμπειρία τους σε αναλόγου φύσης και
μεγέθους έργα. Μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα συμπεριλαμβάνονται και υπεύθυνες δηλώσεις, των
«εξωτερικών συνεργατών», όταν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες, στις οποίες
δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης) καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτό, τελούν εν γνώση τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος του Υπευθύνου έργου από
το οποίο πρέπει να τεκμηριώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναμφισβήτητη εμπειρία του πάνω στο
αντικείμενο της προκήρυξης. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο φωτογραφικό υλικό
που να επιβεβαιώνεται αδιαμφισβήτητα η συνάφεια της εμπειρίας του με το παρόν έργο. Ο Υπεύθυνος
82

Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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Έργου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πιστοποιεί στο βιογραφικό του από δύο τουλάχιστον έργα
(μπορεί να είναι και από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στα έργα συναφούς αντικειμένου από τους
προσφέροντας αρκεί να βεβαιώνεται, πιστοποιημένα, ότι έχουν απασχοληθεί σ’ αυτά ο Υπεύθυνος Έργου)
με συναφή γνώση και εμπειρία σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς:
·

Κατασκευή ή αποκατάσταση ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

·

Διεύθυνση ή μελέτη κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου

·

Διεύθυνση ή μελέτη αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου

·

Συντήρηση ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.

·

Κατασκευή ή αρμάτωμα παραδοσιακών πανιών όπως σακολέβα ή λατίνι ή μπούμα (ράντα) ή
ψάθα.

Η υλοποίηση των έργων συναφούς γνώσης και εμπειρίας του Υπεύθυνου Έργου πιστοποιείται με
επισυναπτόμενα παραστατικά ορθής εκτέλεσης ως ακολούθως: Αν οι εργοδότες ή οι κύριοι των έργων
ανήκουν στο δημόσιο τομέα, οι επιτυχείς ολοκληρώσεις των έργων αποδεικνύονται με σχετικές
βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής που έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Αν
οι εργοδότες ή οι κύριοι του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν
προβλέπεται η έκδοση αυτών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση των εργοδοτών και με
πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται
για το έργο συναφούς αντικειμένου είναι ακριβή ή με αντίγραφο της σύμβασης του έργου. Στα
επισυναπτόμενα παραστατικά ή στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ο τίτλος της υπηρεσίας, ο
αναθέτον φορέας, ο χρόνος υλοποίησης (έναρξη και λήξη της υπηρεσίας) τα στοιχεία της υπηρεσίας που
προσδιορίζουν το συναφές αντικείμενο και ο τομέας συναφούς αντικειμένου στον οποίο ανήκει η
υπηρεσία (σύμφωνα με τους προαναφερόμενους τομείς). Επίσης αναφέρεται εάν το έργο
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκε κανονικά. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να διαβιβάσει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. Η πιστοποίηση πρέπει
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από κατάλληλο φωτογραφικό υλικό που να επιβεβαιώνεται
αδιαμφισβήτητα η συνάφεια με το παρόν έργο.
Σε περίπτωση που η Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας του Προσφέροντα συμπεριλαμβάνει έργα του
Υπεύθυνου έργου και όχι του Προσφέροντα, τότε θα πρέπει να επισυνάπτεται στα Δικαιολογητικά
Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας και προσύμφωνο απασχόλησης στο έργο του Υπεύθυνου έργου .
Από τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Προσφέροντα, θα πρέπει να καλύπτονται, επί ποινή αποκλεισμού,
αθροιστικά όλες οι ακόλουθες κατηγορίες έργων και ειδικότητες:
·

Εργασίες αποκατάστασης και επισκευής ξύλινων παραδοσιακών σκαφών (ειδικότητα
ξυλοναυπηγού)

·

Εργασίες κατασκευαστής παραδοσιακών ιστιοφοριών (ειδικότητα αρμαδούρου)

·

Εργασίες σχεδίασης και ραψίματος παραδοσιακών πανιών (ειδικότητα ιστιοράφτη)

·

Εργασίες συντηρητή ξύλου με εγγραφή στα μητρώα του ΥΠΠΟ. (ειδικότητα συντηρητή
ξύλου)

·

Εργασίες κατασκευής σφυρήλατων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ιστιοφορίας (ειδικότητα
σιδερά)

Για κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα με
επισυναπτόμενες φωτογραφίες από τα έργα που έχουν εκπονήσει.
Όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου υποβάλλουν πρόσθετη
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό του είναι αληθή.
Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει µόνο μετά από
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.
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Ειδικότερα ο Υπεύθυνος έργου βεβαιώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης
της συνεργασίας του, οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45
ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
αντικαταστήσει τον Υπεύθυνο Έργου με άτομο που διαθέτει επιβεβαιωμένα, τουλάχιστον τα ίδια
προσόντα των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εμπλεκομένου
στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για
την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την
απαιτούμενη τεχνική ικανότητα, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος κεφαλαίου,
σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας του της
παρούσας προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ενώσεως Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα του προσφέροντος, πρέπει να κατατεθούν για
καθένα από τους συμμετέχοντες στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. Στις περιπτώσεις ενώσεων τα παραπάνω
κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.83
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Επίσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω :
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι θα πραγματοποιήσει την μεταφορά και τοποθέτηση του σκάφους από τον χώρο που
βρίσκεται το σκάφος στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών και στη συνέχεια από τον χώρο εκτέλεσης των
εργασιών στο χώρο έκθεσης του στο Μουσείο ΜΝΝΤΑ, στο πλαίσιο του προσφερόμενου προϋπολογισμού
του έργου, χωρίς επιπλέον κόστος και με πλήρη ασφάλεια για το σκάφος. Σε περίπτωση ενώσεως ή
κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, στην ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι
συμμετέχοντες στην ένωση ή την κοινοπραξία.

83

Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα84 85
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους ,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 86.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)87.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται ,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.488.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 89.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
·

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

·

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών90. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 91:
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Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του 92. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.293 και 2.2.3.494 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του 95
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 96
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
92
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
93
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
94
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
95
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
96
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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(3) μήνες πριν από την υποβολή του 97 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 98
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 99, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας , από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,100 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί

97

98

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
99
Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
100
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 101.και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9.1
παράγραφος Α σελίδες 21 και 22 μόνο εφόσον έχει λήξη η ισχύς τους.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,102 εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Δεν αναφέρεται.
Β.4. Δεν αναφέρεται.
Β.5. Δεν αναφέρεται.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 103. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα , όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 104 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους .
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 105

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 106
Κριτήριο ανάθεσης107 της Σύμβασης108 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής109
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 110
Δεν απαιτείται.

104
105
106
107

108
109
110

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 ν.
4412/2016.
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 111
Δεν απαιτείται.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 112.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 113.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. 114

111
112
113
114

Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της 115.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 116, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας .
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική – οικονομική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο
προσφέρων

επισυνάπτει

στην

τεχνική

–

οικονομική

του

προσφορά

ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον

115
116

Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 117
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας118.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν 119:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 120, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα IV),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ”
της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 121 122.
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Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .
Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 123.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει
τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VIII της διακήρυξης:
Α. Τιμές
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 124
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VIII της παρούσας διακήρυξης 125) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 126.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,01% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 127 στο Παράρτημα V της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 128
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
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τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα
τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι 129.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 130
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,131
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης .
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Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 132
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)133, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
·

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 10 / 7 / 2020 και ώρα 15:00.

·

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου134.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών 135.
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Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019.
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 136 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 137.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων138 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων 139.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου140 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 141 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 142 και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών143. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
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μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών ,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 144
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.145
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά146 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 147.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω148 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 10% 149
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Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
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στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% 150 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά151, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης ,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 152. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 153 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 154.
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Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 155 η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 156.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 157 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 158
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.159
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
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Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας.160
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.161
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ162.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 163. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης .
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής 164. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 165.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

160
161
162
163
164
165

Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 166
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
166

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας .167. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της168

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.169
Προβλέπεται η χρήση δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 10% της σύμβασης (ποσό 13.929,62€). Η
χρήση αυτού του δικαιώματος μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
132 του ν. 4412/2016

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 170

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

167
168
169
170

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Πρβλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Τα παραδοτέα θα παραληφθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σε τέσσερεις φάσεις και η πληρότητα
τους θα αξιολογείται από τον Τεχνικό Σύμβουλο και την επιτροπή παραλαβής έργου και ακολούθως ο
ανάδοχος θα προβεί σε αίτημα πληρωμής ως εξής:
•
1η φάση: Με την υποβολή του συνόλου των υπολογιζόμενων παραδοτέων της πρώτης φάσης του
έργου, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» πληρώνεται
το 30% του συνολικού τιμήματος.
•
2η φάση: Με την υποβολή του συνόλου των υπολογιζόμενων παραδοτέων της δεύτερης φάσης
του έργου, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ»
πληρώνεται το 20% του συνολικού τιμήματος.
•
3η φάση: Με την υποβολή του συνόλου των υπολογιζόμενων παραδοτέων της τρίτης του έργου,
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» πληρώνεται το 20%
του συνολικού τιμήματος.
•
4η φάση: Με την υποβολή του συνόλου των υπολογιζόμενων παραδοτέων της τέταρτης και
τελευταίας φάσης του έργου, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» καθώς και την μεταφορά και τοποθέτηση του σκάφους στο Μουσείο Ναυτικών Τεχνών
στο Αιγαίο πληρώνεται το 30% του συνολικού τιμήματος.
Η πληρωμή του κάθε σταδίου θα γίνει μετά την σύνταξη της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 171, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται 172
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 173

171
172
173

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 174 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,01% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος175 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 176.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου .

174

175
176

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων177
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 178. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

177
178

Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016. Η πληρότητα των παραδοτέων θα αξιολογείται από τον Τεχνικό Σύμβουλο και την επιτροπή
παραλαβής Υπηρεσιών.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης 179

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου180. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 181 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 182 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης
δεν προβλέπεται η χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης αποζημίωσης / αναθεωρήσεων.

179
180
181
182

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019
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6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 183

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα
Παραρτήματα της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 184του ν. 4412/2016. 185

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 186

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
183
184
185
186

Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής 187

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

6.6

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)188.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ

187
188

Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης,
τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε
κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΛΕΥΑΣ ΜΑΟΥΝΑΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ» (υπ’αριθμ. 21/2015 μελέτη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
«ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδια – σχέδια λεπτομερειών – φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ
Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για
τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tousforeis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshsdhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Προϋπολογισμός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τιμολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΡΓΑΣΙΑ 1.1.10.1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΚΟΛΕΥΑΣ –
ΜΑΟΥΝΑΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»

Το «Καλή Τύχη» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά σκάφη που
έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από το ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 1834/Β/4/10/99), και είναι
ένα από τα πιο παλιά καΐκια που σώζονται στο Αιγαίο. Τυπολογικά ταυτίζεται με τη
σακολέβα, όπως αυτή αναφέρεται και απεικονίζεται στα τέλη του 19ου και τις αρχές
του 20ού αιώνα ή τη μαούνα, όπως ονομαζόταν στη Σάμο στα μέσα του 20ού αιώνα.
Η μελέτη επικαιροποίησης του έργου «Αποκατάσταση της σακολέβας Καλή Τύχη»
πραγματοποιήθηκε από το Πνευματικό Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» στο
πλαίσιο του έργου «Συγκρότηση – Τεκμηρίωση - Σχεδίαση - Επίβλεψη – Συντήρηση
- Επιμέλεια συλλογής και εποπτικού υλικού και

Ενέργειες πληροφόρησης –

Δημοσιότητας για τη δημιουργία του έργου: Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών
Τεχνών του Αιγαίου». Την ομάδα μελέτης συγκροτούσαν οι: Κώστας Α. Δαμιανίδης /
Αρχιτέκτων μηχανικός, Νικόλαος Βλαβιανός / «Πρωτέας» Σύλλογός για την
Διατήρηση της Ναυτικής και Ναυπηγικής Κληρονομιάς και Γεώργιος Παυλόπουλος /
Συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Τελευταία επικαιροποίηση μελέτης
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2019.

Αν και η προφορική μαρτυρία του τελευταίου ιδιοκτήτη του σκάφους «Καλή
Τύχη» είναι ότι αυτό ναυπηγήθηκε το 1901, η κατασκευή του στα νηολόγια της
Σάμου καταγράφεται μόλις το 1939. Ναυπηγός ήταν ο Γ. Φλαμουράκης στο
Καρλόβασι και η πρώτη χρήση του πρέπει να ήταν ως μεταφορικό σκάφος. Το 1981
το σκάφος αγοράστηκε και μετασκευάστηκε σε σκάφος αναψυχής. Ο τελευταίος
ιδιοκτήτης ωστόσο από το 1990 και μετά δεν χρησιμοποιούσε ούτε συντηρούσε το
σκάφος, με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί στη θέση που ελλιμενιζόταν την άνοιξη του
1998. Την διάσωση του σημαντικού σκάφους ανέλαβε το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου
«Νικόλαος Δημητρίου», το οποίο αγόρασε το μισοβυθισμένο σκάφος και προχώρησε
στην ανέλκυσή του και μεταφορά του στο νησί, η οποία πραγματοποιήθηκαν από τον
1
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Δεκέμβριο του 1998 έως τον Ιανουάριο του 1999. Από τότε το σκάφος φυλάσσεται
σε χώρο του Πυθαγόρειο και τον Ιούνιο του 1999 χαρακτηρίστηκε ως
προστατευόμενο μνημείο του νεότερου λαϊκού πολιτισμού από το ΥΠ.ΠΟ.
Μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση της μελέτης από το ΥΠ.ΠΟ.
(ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ91/1341/31015/3.4.06) πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης
και αποκατάστασης της γάστρας. Οι εργασίες ωστόσο σταμάτησαν για οικονομικούς
λόγους και στη συνέχεια αναζητήθηκαν επιπλέον πόροι για την ολοκλήρωση των
εργασιών. Το σκάφος προβλέπεται να μείνει εκτός θάλασσας στον προστατευμένο
υπαίθριο εκθεσιακό χώρο του ΜΝΝΤΑ.
Οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα είναι:
Α. Η ενίσχυση του σκελετού και συντήρηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών του
σκάφους.
Β. Η κατασκευή νέας επικάλυψης μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης στις
εξωτερικές επιφάνειες του σκάφους. Στο νέο πέτσωμα της γάστρας του παραπέτου
και του καταστρώματος έχουν αντιγραφεί όλες οι λεπτομέρειες που ανάγονται στην
αρχική μορφή του σκάφους, έτσι ώστε να αναπαριστάνεται η αρχική εικόνα του.
Γ. Η κατασκευή του καταστρώματος χωρίς ωστόσο τα στοιχεία της ιστιοφορίας που
εντάσσονται στις κατασκευές του καταστρώματος.
Η επικεροποίηση της μελέτης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που θα
εκπονηθούν στη συνέχεια για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της σακολέβας
«Καλή Τύχη»:
Α.

Εργασίες ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της γάστας και επισκευή

κακοτεχνιών από τις πρώτες εργασίες.
Β.

Εργασίες κατασκευής της ιστιοφορίας και του γενικότερου αρματώματος της

σακολέβας, όπως αναλυτικά έχουν περιγραφεί στην αρχική μελέτη. Η ιστιοφορία του
σκάφους θα αναπαριστά μια κλασσική σακολέβα από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές
του 20ου αιώνα. Θα περιλαμβάνει το κυρίως πανί, μια μικρή ψάθα για μετζάνα, μία
τουρκετίνα, την γάπια και ένα φλόκο. Τα πανιά θα μπορούν να σηκώνονται και όλη η
κατασκευή θα γίνει με πραγματικά υλικά σαν να επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
σκάφος στη θάλασσα. Σε ειδικές περιστάσεις μάλιστα τα πανιά θα μπορούν να
αναρτώνται στην πραγματική τους θέση για επίδειξη.

2
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ
1.

Εκτεταμένη επισκευή του πετσώματος. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% του

πετσώματος θα χρειαστεί αντικατάσταση των σανιδιών λόγω φθορών ή αστοχιών των
πρώτων εργασιών. Η επισκευή θα γίνει από τραχεία πεύκη ακολουθώντας τις ίδιες
διαστάσεις, διατομές και διατάξεις του υφιστάμενου πετσώματος.

Επίσης στο

σύνολο του πετσώματος, υφιστάμενου και νέου, θα γίνει κατακάρφωμα.
2.

Επαλείψεις με μίγματα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου,

τσίγκου και στεγνωτικού. Θα περαστούν πέντε συνολικά χέρια με μίγματα των
υλικών για συντήρηση κα κυρίως προστασία του ξύλου από μικροοργανισμούς και
σαπίσματα. Επίσης προηγείται καθαρισμός με καυστική ποτάσα και πλύσιμο με
άφθονο νερό.
3

Για την στερεώσει της ιστιοφορίας αποκαθίστανται και ενισχύονται οι

κατασκευές του καταστρώματος και της γάστρας στην περιοχή που θα τοποθετηθούν
οι ιστοί.
4.

Αντικαθίστανται τα υπάρχοντα καμάρια, οι πικεργιές και τα μισοκάμαρα. Στη

σύνδεση του ιστού με το κατάστρωμα θα τοποθετηθούν επιπλέον πικεργιές που θα
διαμορφώνουν με τα καμάρια σύνδεση με εγκοπές, σχήματος χελιδονοουράς. Επίσης
θα τοποθετηθούν ενισχυτικά οριζόντια μπρατσόλια με φυσική καμπυλότητα,
εξασφαλίζοντας την ακαμψία της κατασκευής.
5.

Κατασκευάζεται ενισχυμένη υποδοχή (σκάτζα) του καταρτιού της σακολέβας

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη τεχνική έκθεση και στα σχέδια.
6.

Επισκευή και αναδιάταξη στοιχείων πάνω από το κατάστρωμα στη πλώρη.

Στη περιοχή τοποθετούνται πολλά στοιχεία της ιστιοφορίας και επίσης θα υπάρχει
μεγάλη καταπόνηση στα υφιστάμενα που δεν έχουν τοποθετηθεί με τις απαιτούμενες
ισχυρές στηρίξεις. Κατασκευάζεται λοιπόν νέο «καμπαναριό», τέσσερις δέστρες, νέα
καρδένα (, μπρατσόλια ενίσχυσης, και προσαρμόζεται το κοράκι με νέα μάγουλα για
την στήριξη του μπαστουνιού την πλώρη του σκάφους. Αντικαθίσταται επίσης όπου
απαιτείται η υφιστάμενη «πέλα» του παραπέτου.
7.

Συνολική αντικατάσταση των σανιδιών του καταστρώματος. Υπολογίζεται ότι

το σύνολο του πετσώματος της κουβέρτας θα χρειαστεί να αντικατασταθεί, είτε γιατί
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θα γίνουν παρεμβάσεις σχετικές με το αρμάτωμα, είτε για να επισκευαστούν
κακοτεχνίες. Επίσης ενισχύεται το περιμετρικό κουρζέτο.
8.

Κατασκευάζεται νέο καφασωτό στη πρύμνη με μάτια 5Χ5 εκ. και τέσσερις

νέες μπίντες διατομής 12 Χ 12 εκ. που θα πατάνε στα ντουφέκια και στους
ενδιάμεσους λούρους. Επίσης κατασκευή νέας δέστρας κάτω από τις μπίντες. Οι
εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν γιατί οι προηγούμενες είχαν εκπονηθεί με
κακοτεχνίες.
9.

Το γκουβούσι στη μέση του σκάφους έχει φθαρεί και πρέπει να

αντικατασταθεί με μεγαλύτερες διατομές.
10.

Κατασκευάζεται ξύλινη αντλία νερού για την σεντίνα όπως είχαν παλιότερα

τα ιστιοφόρα.
11.

Κατασκευή ιστοδόκης και στήριξη ιστού στο κατάστρωμα με σφήνες

στερέωσης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και περιγραφές.
12.

Μεταφορά του σκάφους και τελική στήριξη του στη θέση έκθεσης. Η εργασία

περιλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του σκάφους από την θέση που βρίσκεται τώρα
μέχρι την θέση όπου θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του σκάφους και στη
συνέχεια την νέα μεταφορά μέχρι την θέση έκθεσης του σκάφους στον υπαίθριο χώρο
του ΜΝΝΤΑ. Στην θέση έκθεσης του σκάφους θα γίνουν όλες οι απαραίτητες
εργασίες ασφαλούς στήριξης του σκάφους. Για τις εργασίες μετακίνησης και
στήριξης του σκάφους στον υπαίθριο χώρο του μουσείου θα υπάρχει συνεργασία με
τον ανάδοχο του κτηρίου και θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία που περιλαμβάνεται στο
κτιριακό έργο του μουσείου και συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του τιμολογίου των
οικοδομικών εργασιών.
13.

Πραγματοποιούνται βιντεοσκοπήσεις όλων των εργασιών με σκοπό την

συγκρότηση αρχείου εργασιών πάνω στο σκάφος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αποκατάσταση του σκάφους περιλαμβάνει την
ιστιοφορία σακολέβας, όπως αυτή έχει μελετηθεί από απεικονίσεις και από τη
βιβλιογραφία, αφού αντίστοιχη παλιά ιστιοφορία δεν έχει διασωθεί. Έτσι η σύνθεση
της ιστιοφορίας περιλαμβάνει στον κεντρικό ιστό το βασικό πανί που είναι η
σακολέβα και επίσης ένα «τετράγωνο» (παραλληλόγραμμα) πανί, δηλαδή την γάπια
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που είναι στο επάνω μέρος του ιστού προς την πλώρη, για την ακρίβεια στο
αλπουρέτο. Επίσης περιλαμβάνεται το βοηθητικό πανί της μετζάνας (πρυμνιό) και
στην πλώρη μία τουρκετίνα και ένα φλόκο. Οι θέσεις των ιστίων (καταρτιών)
καθορίζονται: για μεν το κυρίως κατάρτι στην πλώρη από την υπάρχουσα σκάτζα, για
δε την μετζάνα στην πρύμνη από την αποκαλυφθείσα μικρή σκάτζα όπως είχε
αναλυτικά αναφερθεί στην αρχική μελέτη του σκάφους. Όλα τα κατάρτια και οι
αντένες θα γίνουν από κυπαρίσσια και με την επεξεργασία που αναφέρεται αναλυτικά
στη συνέχεια.
Η υλοτόμηση, επεξεργασία και κατασκευή των ιστών, των αντενών, των πανιών και
του εξαρτισμού θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την
προβλεπόμενες προδιαγραφές. Για την πιστοποίηση θα πρέπει να παραδίδονται ανά
τακτά διαστήματα κατά την διάρκεια του έργου τεκμηριωτικό υλικό, αποδεικτικά
έγγραφα, βίντεο και φωτογραφίες όπου θα φαίνονται αναλυτικά όλες οι εφαρμογές
των προβλεπόμενων εργασιών και προδιαγραφών σύμφωνα με την μελέτη και τις
υποδείξεις της επίβλεψης.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία των ιστίων και των πανιών είναι:
1.

Ιστός σακολέβας (πλωριό άλμπουρο)

Το κατάρτι της σακολέβας θα έχει μήκος 8 μ. και διάμετρο στη βάση του 17 εκ., στο
κατάστρωμα 20εκ. στον τεσταμόρο 12,5 και στην κορυφή (αβαρία) 10 εκ.
Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του ιστού αναφέρεται στο επισυναπτόμενο
σκαρίφημα. Αρχικά θα διαμορφωθεί με τετράγωνη διατομή μετά θα γίνει οκτάγωνη
και τέλος θα διαμορφωθεί με δεκαεξάγωνη διατομή. Κάτω από το κατάστρωμα θα
παραμείνει οκτάγωνη η διατομή. Στην κορυφή του θα υπάρχει υποδοχή και πατούρα
για να στηρίζεται ο τεσταμόρος που με τη σειρά του θα στηρίξει το αλμπουρέτο. Ο
τεσταμόρος θα στηριχτεί σε «μάγουλα» που θα είναι δετά (με εγκοπή πάνω στο
κατάρτι) και όχι καρφωτά. Το κατάρτι της σακολέβας θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού το οποίο θα εμποτιστεί αρχικά με φωτιστικό πετρέλαιο, μετά θα
περαστεί με δεύτερο χέρι μίγμα πετρελαίου (50%) με λινέλαιο (50%) στη συνέχεια
μίγμα με κατράμι (50%) και λινέλαιο (50%) και το τελευταίο χέρι πριν από την
τοποθέτηση του με κατράμι (90%) και λινέλαιο (10%). Όλες οι μίξεις οι εμποτισμοί
και οι επαλείψεις με μίγματα λινελαίου πρέπει να γίνονται εν θερμό (χωρίς ωστόσο
να ξεπεραστούν οι 45οC). Θα έχει επίσης ένα «κοτσανέλο» σε ύψος περίπου 3,20 μ.
από τη βάση του καταρτιού, ένα ξύλινο παρέμβλημα για να συγκρατεί τον στάτζο της
5
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μετζάνας σε ύψος 2,20 μ. και ένα άλλο ξύλινο παρέμβλημα για να συγκρατεί σταθερό
το μαντίκι της μεγάλης αντένας σε ύψος 4,20 μ ( το 0 των μετρήσεων είναι από το
κατώτερο σημείο του τόρμου του καταρτιού, βλ Π7). Όλες ο τοποθετήσεις των
παρεμβλημάτων και των κοτσανέλων θα γίνουν μετά την τοποθέτηση του ιστού και
τον έλεγχο των θέσεων των αντενών για την σωστή λειτουργία του πανιού. Τα
«μάγουλα», τα «κοτσανένα» και τα παρεμβλήματα θα είναι από ξύλο μουριάς
(συκαμνιά ή σκαμνιά) ή φράξος (δεσποτάκι), υλοτομημένα το φθινόπωρο. Τα
στοιχεία αυτά θα συνδέονται με τον ιστό με δέσιμο (και εγκοπή αν χρειαστεί) και όχι
με κάρφωμα (ιδιαίτερα στη περιοχή πάνω από την οκτάγωνη διατομή και κάτω από
την καπελαδούρα).
Ο ιστός θα τοποθετηθεί κατακόρυφος και θα έχει επικάλυψη από πάφυλα χαλκού στη
περιοχή που έρχεται σε επαφή με την αντένα της σακολέβας και σε συνολικό μήκος
120 εκ.
Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει η ιστός θα πρέπει να έχει υλοτομηθεί την άνοιξη,
να έχει ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της υλοτόμησης και να έχει μείνει στη θάλασσα
για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που
πιθανώς θα έχει ο ιστός δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5εκ και
πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι («θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο. Στην κορυφή
του άλμπουρου τοποθετείται καπέλο από μολύβι, καρφωμένο με στουπαρόλια
χάλκινα, για την προστασία του ξύλου.
2.

Ιστός μετζάνας (πρυμιό άλμπουρο)

Το κατάρτι της μετζάνας θα έχει μήκος 7.26 μ. και διάμετρο στη σκάτζα 12 εκ., στο
κατάστρωμα 14 εκ. και στη κορυφή 9 εκ. Θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού, η κοπή και επεξεργασία του, όπως και ο εμποτιστός του με πετρέλαιο,
λινέλαιο και κατράμι θα γίνουν όπως ακριβώς περιγράφεται και για τον ιστό της
σακολέβας. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του ιστού της μετζάνας αναφέρεται
στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Θα έχει δύο κοτσανέλα (ένα από κάθε πλευρά) σε
ύψος 2.12 μ. από τη βάση του και θα τοποθετηθεί ένα στεφάνι με μάπα (στερεωμένη
με διαμπερή πύρο πάνω στο στεφάνι και στον ιστό) στο επάνω τμήμα του σύμφωνα
με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Το στεφάνι θα κατασκευαστεί σφυρήλατο με διάμετρο
που θα ταιριάζει στη διάμετρο του ιστού στο σημείο που θα τοποθετηθεί, από εκεί θα
γίνει η στήριξη του αϊτάντη της αντένας της ψάθας. Το «μαντάρι» για την ανύψωση
του πανιού θα περνάει από τροχαλία που θα βρίσκεται στο εσωτερικό και επάνω
6
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μέρος του καταρτιού. Η στήριξη των ξαρτιών θα γίνει με γάσες πατροναρισμένες με
δέρμα και θα δένονται πάνω από μάγουλα ξύλινα στηριγμένα με καβίλιες πάνω στο
άρμπουρο.
3.

Μπαστούνι

Το μπαστούνι θα έχει μήκος 6.16 μ. και διάμετρο στη βάση του 19 εκ. και στην
κορυφή του 13 εκ. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του μπαστουνιού αναφέρεται
στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Στην κορυφή του θα έχει πατούρα και τα τελευταία
30 εκ. του μήκους του (αβαρία) θα έχουν διάμετρο 10 εκ. Στην πατούρα αυτή θα
καπελώνουν το στράλιο, τα βέτα και η τρίγγα του μπαστουνιού με τις ανάλογες
λειάνσεις για να μη τρίβονται τα σχοινιά. Ο μπάνιος του φλόκου στηρίζεται σε δίδυμο
γάντζο με τρότσα που κινείται από την γάσα του στράλιου μέχρι το κοράκι. Το
μπαστούνι όπως και οι άλλοι ιστοί θα γίνουν από κυπαρίσσι και η κοπή και
επεξεργασία του, όπως και ο εμποτιστός του με πετρέλαιο, λινέλαιο και κατράμι θα
γίνουν όπως ακριβώς περιγράφεται και για τον ιστό της σακολέβας. Το μπαστούνι
εξάλλου δεν είναι κομμένο περιμετρικά το ίδιο. Η κάτω του πλευρά, προς τη
θάλασσα είναι ευθεία ενώ η πάνω πλευρά είναι καμπύλη. Στην επάνω καμπύλη
πλευρά υπολογίζονται και όλες οι αλλαγές των διατομών του μπαστουνιού καθώς η
κάτω πλευρά παραμένει ευθεία.
4.

Αλμπουρέτο (αρμπουρέτο)

Το αλμπουρέτο θα έχει μήκος 7.6 μ. και θα είναι μετακινούμενο ως προέκταση του
πλωριού ιστού. Η διάμετρός του θα είναι στο τεσταμόρο 12 εκ. και στην κορυφή του
6 εκ. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του αλπουρέτου αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Το αλπουρέτο θα είναι ισόφαρδο σε όλο το μήκος που
θα κινείται μέσα από τον τεσταμόρο. Θα έχει ένα στεφάνι (μάπα) από όπου θα μπορεί
να δένεται ένα παταράτσο. Στην κορυφή του θα έχει γαλέτα διαμέτρου 14εκ. και
ύψος 4εκ. Μέσα στη γαλέτα θα υπάρχουν δύο χωνευτά ράουλα αντιδιαμετρικά, από
τα οποία περνούν (ισάρονται) τα σχοινιά για τη σημαία και για το πατερόλι. Το
πατερόλι είναι ξύλινο λεπτός στυλίσκος ύψους 70εκ. ο οποίος αν και είναι κινητός,
αποτελεί μέρος του αλπουρέτου. Το πατερόλι έχει στη κρυφή του ανεμοδείκτη σε
σχήμα ψαριού και δύο κορδέλες μεταξωτές που κρέμονται από την ουρά του ψαριού.
Στο πατερόλι αναρτώνται δύο λεπτά σχοινιά για το ανέβασμα (μέσα από το ένα
ράουλο της γαλέτας) και το ισάρισμα του. Το αλμπουρέτο εκτός από την στερέωσή
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του μέσα από τον τεσταμόρο θα δένεται στο κάτω μέρος του (εκεί υπάρχει και ένα
μικρό παρέμβλημα - αποστάτης) πάνω στο άλμπουρο. Το δέσιμο αυτό δεν θα είναι σε
σταθερή θέση έτσι ώστε να αλλάζει η θέση του αλμπουρέτου αν χρειάζεται. Το
αλμπουρέτο έχει επικάλυψη με πάφυλα χαλκού, πάχος 3/10 του χιλιοστού, στην
περιοχή που περνά μέσα στον τεσταμόρο, όταν είναι υπερυψωμένο και αρματωμένο.
5.

Μεγάλη αντένα (αντένα σακολέβας)

Η μεγάλη αντένα θα έχει μήκος 13.68 μ. και διάμετρο στην περιοχή που εφάπτεται με
το κατάρτι 18 εκ., στην κορυφή (στην αβαρία) 7 εκ. και στο μπάνιο 14 εκ. Η
κατασκευή της θα γίνει από κυπαρίσσι και θα ήταν καλό να είναι από μονοκόμματο
ξύλο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε μπορεί να είναι από δύο ξύλα ματισμένα στο
μέσον της αντένας με αλληλοκάλυψη τουλάχιστον 1 μ. και ξύλινες καβίλιες με
τέσσερα τσέρκια που θα κρατούν σφικτά τη σύνδεση (μάτιση). Όλη η σύνδεση θα
καλυφθεί με περιτυλιγμένο λεπτό σχοινί για προστασία (του πανιού και της αντένας).
Η κάτω πλευρά της αντένας θα είναι ευθεία (όπως και του μπαστουνιού) ενώ η πάνω
πλευρά είναι καμπύλη. Στην επάνω καμπύλη πλευρά υπολογίζονται και όλες οι
αλλαγές των διατομών της αντένας καθώς η κάτω πλευρά, όπως ήδη αναφέρθηκε,
παραμένει ευθεία. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της αντένας αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
Η μεγάλη αντένα θα είναι καλυμμένη με δέρμα βοδιού στην περιοχή που έρχεται σε
επαφή με το άλμπουρο και στο κάτω της μέρος θα έχει στρογγυλεμένη διαμόρφωση
(μπάλα ή μούρα) για να δημιουργείται κατάλληλο αυλάκι όπου θα δένονται τα σχοινιά
που την στηρίζουν από τα κατάρτι ψηλά (καταρτάς) και από το πόδι του καταρτιού
(κατσαφόρα). Στην μεγάλη αντένα δένονται τέσσερα σχοινιά: ο γιακάς, ο καταρτάς
(γαδάρα), το μαντίκι, και ή κατσαφόρα.
6.

Αντένα ψάθας

Η αντένα της ψάθας θα έχει μήκος 6.47 μ. και διάμετρο στο σημείο ανάρτησής της 11
εκ. και στα άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα
έχει πατούρες στα σημεία ανάρτησης των άκρων των πανιών (τσούντες). Η γάσα του
μακαρά του αιτάντη σταθεροποιείται με μικρές σφήνες. Το παλάγκο για την αντένα
πάνω στη τρότσα, η οποία είναι από σχοινί πατροναρισμένο και σφιχτά φιμωμένο
πάνω στην αντένα και με θηλιά από την πλευρά του καταρτιού για να μπορεί να
«πνίγει» (σφίγγει) στο κατάρτι. Η αντένα θα είναι ευθεία από την επάνω της πλευρά
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και από την κάτω πλευρά καμπύλη, όπου και θα υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των
διατομών της. Οι αβαρίες στην αντένα της ψάθας είναι 30 εκ. και βαμμένες άσπρες.
Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της αντένας της ψάθας αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
7.

Ράντα ψάθας

Η ράντα της ψάθας θα έχει μήκος 5.10 εκ. και διάμετρο στο μέσον 10 εκ. και στα
άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα μπουν
επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού και του σχοινιού από
όπου θα αναρτώνται τα παλάγκα της σκότας. Στο πρυμιό άκρο της ράντας θα υπάρχει
τρύπα με μικρό ράουλο και μια μπαστέκα από όπου μπορεί τραβιέται το σχοινί για τις
μούδες και σε απόσταση 3.30 μ. από το ίδιο άκρο θα υπάρχει μικρό κοτσανέλο για να
δένεται το ίδιο σχοινί.
Η ράντα θα είναι ευθεία από την κάτω της πλευρά και στην επάνω καμπύλη πλευρά
υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη ράντα της ψάθας
είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της ράντας της
ψάθας αναφέρεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
8

Αντένα για τη γάπια

Η αντένα για τη γάπια θα έχει μήκος 4.60 εκ. και διάμετρο στο μέσον 10 εκ. και στα
άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα μπουν
επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού.
Η αντένα για τη γάπια θα είναι ευθεία από την επάνω πλευρά και στην κάτω καμπύλη
πλευρά υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη αντένα της
γάπια είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες.
9

Αντένα για τον τρίγκο

Η αντένα για τον τριγκο θα έχει μήκος 6.00 εκ. και διάμετρο στο μέσον 12 εκ. και
στα άκρα 8 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού όπως όλες οι
αντένες και θα μπουν επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού.
Η αντένα για τον τριγκο θα είναι ευθεία από την επάνω πλευρά και στην κάτω
καμπύλη πλευρά υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη
αντένα της γάπια είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες.
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10.

Τεσταμόρος ή ντεσταντεμόρο ή στηλόκρανον

Κατασκευάζεται σφυρήλατος τεσταμόρος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια
λεπτομερειών και με τις κατάλληλες διαστάσεις. Το ένα άνοιγμα του τεσταμόρου
είναι τετράγωνη με πλευρά 12,5 εκ. και προσαρμόζεται στη κορυφή του πλωριού
άλμπουρου, το δε άλλο είναι στρογγυλή διαμέτρου 12,5 εκ. από όπου περνά και
στηρίζεται το αλμπουρέτο.
11.

Ξαρτόρριζες

Θα μπουν οκτώ ξαρτόρριζες από την κάθε μεριά του σκάφους. Μία για το παλάγκο
της σκότας της μετζάνας, μία για τα σχοινιά των απλών, μία για τα παλάγκα των
απλών, δύο για τα ξάρτια της μετζάνας, δύο για τα ξάρτια του πλωριού άλμπουρου
και μία για τα παταράτσα.. Οι ξαρτόρριζες θα είναι από γαλβανισμένο σίδερο,
βαμένες μαύρες διαμέτρου 16 χιλ. και μήκος 60 –70 εκ. Κάθε μια θα περνά με
διάτρηση μέσα από το ξύλο της κουπαστής, της κατινής κουπαστής και του
τρυπητού. Ανάμεσα στη κουπαστή και στο τρυπητό η διατομή της ξαρτόρριζας είναι
πεπλατυσμένη με δύο οπές, σε απόσταση 20εκ., από τις οποίες περνούν τζαβετάκια
τα οποία σφηνώνουν στους γειτονικούς νομείς. Οι ξαρτόρριζες βγαίνουν από την
μέσα παρειά του παστιγάγιου καταλήγοντας σε μια μάπα (κρύκος).
12.

«Μάπα» για τη σκότα της σακολέβας

Επάνω στη κουπαστή ή στο κατάστρωμα και σε σημείο που θα οριστεί μετά την
τοποθέτηση της εξάρτησης θα στηριχθεί σφυρήλατη μάπα για τη σκότα της
σακολέβας. Η στήριξη θα γίνει με πείρο πεπλατυσμένο στο κάτω μέρος του και με
οπή απ’ όπου περνά κάθετα καρφί και σταθεροποιεί σφιχτά τον πείρο.
13.

«Μάπα» για το μπάνιο της ψάθας

Μπροστά από το κατάρτι της μετζάνας θα μπει σφυρήλατη μάπα με χαλκά όπου θα
δένεται το μπάνιο της ψάθας. Θα είναι περαστός πάνω στην κουβέρτα, το καμάρι και
την πικεργιά και στηρίζεται όπως και ο κρίκος για την σκότα της σακολέβας.
14

«Μάπα» για τη σακολέβα

Μπροστά από το πλωριό κατάρτι της σακολέβας θα μπει σφυρήλατη μάπα δίχαλο με
διατομή Φ24 χιλ. που διαπερνά το κατάστρωμα, τα καμάρια και την πικεριά και
«κλειδώνει» με λάμα και δύο αντιδιαμετρικές σφήνες που περνούν μέσα σε οπές
10
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ανοιγμένες στα άκρα της διχάλας. Στο μάτι θα δένεται γάντζος με χοντρό σχοινί για
τη στήριξη του μπάνιου ή της αντένας της σακολέβας.
15.

«Μάπες» για το φλόκο

Λίγο πιο πίσω από το πλωριό κατάρτι της σακολέβας θα μπουν δύο «μάπες»
σφυρήλατες ανάλογες με αυτές για το μπάνιο της σακολέβας όπου θα δένεται η σκότα
του φλόκου. Οι «μάπες» θα είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα του σκάφους με οπή
περίπου Φ16 χιλ.
16.

«Μάπες» των βέντων

Στη πλώρη και σε κατάλληλες θέσεις από τις δύο πλευρές του σκάφους (στο ύψος της
κουπαστής) θα στερεωθούν «μάπες» (ξαρτόριζες) για το δέσιμο των βέντων που
στηρίζουν το μπαστούνι στις πλάγιες καταπονήσεις.
17.

Μακαράδες

Υπάρχουν δεκαοκτώ μικροί μονοί μακαράδες ύψους 10 εκ., δύο διπλοί μικροί
μακαράδες ύψους 10 εκ., πέντε μονοί ύψους 15 εκ. και οκτώ διπλοί ύψους 15 εκ.,
ένας μονός και ένας διπλός ύψους 20 εκ. Όλοι θα είναι κατασκευασμένοι από ξύλο
μουριάς (συκαμνιά ή σκαμνιά) ή φράξος (δεσποτάκι), υλοτομημένα το φθινόπωρο.
Επισυνάπτεται πίνακας με τις αναλυτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά των
μακαράδων.
18.

Καρπουζάκια (τριόπες)

Θα χρειαστούν δώδεκα καρπουζάκια (τριόπες) 12 εκ. διαμέτρου για τα ξάρτια του
πλωριού άλμπουρου. Τα καρπουζάκια θα είναι από ξύλο δρυός και θα έχουν
σιδερένιο στεφάνι το οποίο θα καταλήγει σε «μάτι» για να δένονται πάνω στη
ξαρτόρριζα ή στο ξάρτι.
19.

Σταθερός εξαρτισμός

Ο σταθερός εξαρτισμός είναι με σχοινί συνθετικό πάχους 16 χιλ. για τον στάντζο, τα
ξάρτια της σακολέβας και το στράλιο της μετζάνας, 12χιλ. για τα ξάρτια της
μετζάνας, 14 χιλ. για τα βέντα και τα παταράτσα, 18 χιλ για τον γιακά και 20 χιλ. για
την γαδάρα.

Τόσο το συρματόσχοινο όσο και τα σχοινιά καλύπτονται με

παραδοσιακό πατρονάρισμα: Αρχικά τεντώνονται με ένα απλό παλάγκο και τη
11
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δύναμη ενός ανθρώπου. Στη συνέχεια περνάμε με κατράμι ή με ρευστή ανθρακόπισα
τα έμβολα ή έμπολα του σχοινιού και μετά τοποθετούμε τα σφιλάτσα ανάμεσα στα
έμπολα και ακολουθώντας τη πλέξη του σχοινιού. Στη συνέχεια τυλίγουμε το
πλεγμένο σχοινί με τα σφιλάτσα με λωρίδες υφάσματος (καραβόπανο 75gr)
εμποτισμένου με κατράμι και ακολουθώντας τη φορά του πλεξίματος του σχοινιού
(«φαλίδωμα»). Στη συνέχεια γίνεται το πατρονάρισμα με το τρισίλιο (2,2 χιλ.),
χρησιμοποιώντας τη ματζόλα. Το τρισίλιο είναι εμποτισμένο με κατράμι και
τυλίγεται με φορά αντίθετη απ’ ότι η στρέψη του σχοινιού.
Όπου προβλέπετε από την μελέτη (ξάρτια, βέντα, στάντζος) πρέπει να
κατασκευαστούν γάσες πατροναρισμένες όπως τα σχοινιά, καλυμμένες με δέρμα
πάχους 1,6 με 1,8 χιλ. και με απόληξη του πλεξίματος της γάσας σε «ποντικοουράς».
20.

Σχοινιά κινητού εξαρτισμού

Θα μπουν σχοινιά συνθετικά τύπου Manila. Οι διάμετροι τους θα είναι από 4 μέχρι 20
χιλ. ανά δύο χιλιοστά, ανάλογα τη θέση τους στη κινητή ιστιοφορία.
21.

Σκαλιέρες, καβιλιέρες, κουτιά φανών και φανοί.

Θα γίνει σκαλιέρα από σχοινί μόνο από την αριστερή πλευρά του σκάφους, εκτός από
την κάτω σκαλιέρα (αρμαδούρα) που θα γίνει ξύλινη (καβιλιέρα) και θα έχει
υποδοχές για πέντε καβίλιες και από τις δύο πλευρές του σκάφους. Επίσης στη θέση
της δεύτερης σκαλιέρας προς τα πάνω θα μπουν τα κουτιά των φανών (φαναριέρες),
χάλκινες, όπως φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.
22.

Πανί σακολέβας

Η σακολέβα είναι ένα τραπεζοειδές ιδιότυπο πανί που θέλει αρκετή προσοχή στο
κόψιμό του. Είναι γνωστό ότι η σακολέβα έκανε ένα είδος «σακούλας» στο μέσον
έτσι ώστε να προσδίδεται στο σκάφος μία ασφαλή ιστιοδρομία σε καιρούς με δυνατό
και άστατο αέρα. Για να δημιουργηθεί αυτή η «σακούλα» το πανί ραβόταν με
«ψάρια» στο πάνω και στο κάτω μέρος των γαζιών που δημιουργόντουσαν μεταξύ
των φύλλων των πανιών. Τα «ψάρια», αυτά που ήταν ουσιαστικά πιέτες στα φύλλα
των πανιών, είχαν σαν αποτέλεσμα ο υπολογισμός του αριθμού των φύλλων να μη
γίνεται με βάση τις ακριβείς διαστάσεις των πανιών αλλά με βάση τις διαστάσεις που
θα είχε το πανί χωρίς τα «ψάρια» (πιέτες). Επειδή η σακολέβα στηριζόταν ακριβώς
στο ράψιμο των ψαριών, κρίνουμε αναγκαία να γίνουν αυτές οι λεπτομέρειες και
12
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φυσικά θα πρέπει το πανί να ραφτεί στο χέρι για να δημιουργηθούν τα ψάρια. Τα
φύλλα των πανιών θα πρέπει να είναι ένα πόδι (30 εκ.) φάρδος όπως στην εποχή που
χρησιμοποιόταν οι σακολέβες. Τα γαζιά θα καταλαμβάνουν 2 εκ. από κάθε φύλλο σε
κάθε μία από τις δύο μεριές του και τα ψάρια στην εξωτερική και κάτω μεριά του
πανιού θα έχουν πλάτος 29 χιλ. και θα σβήνουν σε μήκος 90 εκ. προς το κέντρο του
πανιού, και στην εξωτερική και πάνω μεριά του πανιού θα έχουν πλάτος 27 χιλ. και
θα σβήνουν σε μήκος 74 εκ. προς το κέντρο του πανιού. Το πανί θα αποτελείται από
39 φύλλα πλάτους 0.30 εκ. (ένα πόδι) και οι τελικές διαστάσεις του όπως θα
προκύψουν μετά και το ράψιμο των ψαριών θα είναι: ο γιακάς θα έχει μήκος 8,78 μ.,
το σκοτάμι θα έχει μήκος 7.83 μ., ο καταρτάς θα έχει μήκος 4.74 μ., ενώ η πρυμιά
μεριά (αετός) δεν μπορεί να μετρηθεί στην τελική της θέση λόγω της «σακούλας»
που δημιουργείται αλλά σαν ανάπτυγμα το μήκος της θα είναι 11.57 μ. Από τις
πλευρές του γιακά, του καταρτά και του σκοταμιού ράβεται (γραντολογείται) πάνω
στο πανί ένα σχοινί (πάχους 1,6 χιλ. τρίκλωνο) που ονομάζεται γραντί. Το γραντί
αφήνει θηλιές (γάσες) στις γωνίες του πανιού για να δεθούν τα αντίστοιχα σχοινιά
του εξαρτισμού. Μόνο στην πρυμιά μεριά στο πανί γίνεται μπορτούρα (φικάρι) μέσα
στην οποία είναι περασμένο σχοινί, που ονομάζεται κορφός (βλ.Π8). Στο επάνω
μέρος του πανιού κοντά στον γιακά ανοίγονται τρύπες (πορτούζια) για να περάσει το
σχοινί της ανάρτησης. Όλες οι γωνίες των πανιών ενισχύονται με καπλαμάδες.
Το πανί της σακολέβας, όπως και όλων των υπόλοιπων πανιών, θα κατασκευαστεί με
φύλλα πλάτους 30 εκ. από παραδοσιακό ύφασμα για πανιά, όχι συνθετικό.
23.

Πανί μετζάνας (ψάθα)

Το πανί ψάθα, που θα χρησιμοποιηθεί στη μετζάνα, έχει σχήμα τραπέζιου με τις δυο
κατακόρυφες πλευρές παράλληλες. Αποτελείται από 17 φύλλα πλάτους 30 εκ. που
ράβονται παράλληλα με τα ύψη του τραπεζίου και είναι 1.67 μ. το κοντό και 5.32 μ.
το μακρύ. Οι έδρες του είναι ο μεν γιακάς (επάνω ακμή) 5.68 μ., το δε σκοτάμι 4.16 μ.
Ειδικά στο γιακά υπάρχει «στρογγύλι» που σημαίνει ότι η πλευρά αυτή είναι
καμπυλωμένη και όχι ευθεία. Η καμπύλη από το «στρογγύλι» έχει βέλος 19 εκ. Η
ψάθα της μετζάνας έχει και μία μούδα που βρίσκεται σε ύψος 90 εκ. από την κοντή
έδρα του τραπεζίου και 72 εκ. από την μακριά έδρα (βλ σχ.Π9).
24.

Στραντζιέρα ή Τουρκετίνα (αράπης)

13
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Η τουρκετίνα (αράπης) είναι τριγωνικό πανί μπροστά από το πλωριό άλμπουρο. Η
πλευρά του προς το άλμπουρο είναι 4.32 μ., η πλευρά του στο στράλιο έχει μήκος
5.30 μ. και στρογγύλι με βέλος 13 εκ. και το σκοτάμι έχει μήκος 3,66 μ. και στρογγύλι
με βέλος 18 εκ. Η τουρκετίνα θα κατασκευαστεί από 15 φύλλα πανιού πλάτους 30 εκ.
(βλ σχ.Π9).
25.

Φλόκος

Ο φλόκος είναι επίσης παραδοσιακό πανί τριγωνικού σχήματος. Η μια πλευρά του
έχει μήκος 5.85 μ., η πλευρά στο στράλιο (βερέμι στράλιου) έχει μήκος 8.37 μ. και
στρογγύλι με βέλος 18 εκ., η δε πλευρά του στο σκοτάμι έχει μήκος 4.56 μ. και
στρογγύλι με βέλος 25 εκ. Ο φλόκος θα κατασκευαστεί από 18 φύλλα πανιού πλάτους
30 εκ.
26.

Πανί γάπια

Το σχήμα του πανιού της γάπιας είναι ένα ισοσκελές τραπέζιο με την μικρή επάνω
έδρα 4μ και την μεγάλη κάτω έδρα 5,40μ. και ύψος κάτω από το παταράτσο 3,5
μέτρα. Η κάτω πλευρά του τραπεζίου θα είναι καμπυλωμένη, θα έχει στρογγύλι με
βέλος 22 εκ. προς τα πάνω και το πανί της γάπιας θα κατασκευαστεί από 18 φύλλα
πανιού πλάτους 30 εκ.
27.

Μουσαμάδες

Στα πλάγια του σκάφους θα μπουν άσπροι μουσαμάδες, που θα δεθούν πάνω στο
κοντάρι του μουσαμά και θα καρφωθούν πάνω στο παστιγάγιο.
28.

Κοτσανέλα

Σε διάφορα σημεία του παραπέτου, όπου καταλήγουν σχοινιά της ιστιοφορίας, θα
πρέπει να μπουν κοτσανέλα από αγριοξυλεία, βιδωτά ή με τσαβέτες, ανάλογα το
μέγεθός τους (βλ Σχ.Π5). Αναλυτικότερα πρέπει να τοποθετηθούν δύο κοτσανέλα για
τη ράντα της ψάθας, δύο για τις σκότες, δύο για τις μούδες, δύο για το μπράτσο της
ράντας και δύο κοτσανέλα για τη σκότα της σακολέβας. Για τις διαστάσεις τους
πρέπει να ακολουθηθεί τα προβλεπόμενα στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
29.

Τέσσερις δέστρες με σκαλμούς (αρμαδούρες)
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Κάτω ακριβώς από την κουπαστή και στην περιοχή που είναι τα ξάρτια θα μπει
δέστρα με σκαλμούς (ανά 12 εκ.) και θα στερεώνεται πάνω σε επτά νομείς (τους
νομείς για τα ξάρτια και επιπλέον δύο νομείς προς τη πλώρη και δύο προς τη
πρύμνη), και από τις δυο μεριές του σκάφους. Οι σκαλμοί θα είναι από ξύλο
πουρνάρι. Αντίστοιχες δέστρες (αρμαδούρες) τοποθετούνται και κάτω από τα ξάρτια
της μετζάνας, σε πέντε νομείς (τους νομείς για τα ξάρτια και επιπλέον δύο νομείς
προς την πρύμνη και έναν προς την πλώρη). Οι δέστρες θηλυκώνουν με δόντι στους
νομείς και συνδέονται με τζαβετάκια με κάθε νομέα.
30.

Καβίλιες στην πραγκάτσα

Πάνω στη πραγκάτσα και από τις δύο μεριές του σκάφους θα γίνουν τρύπες για να
μπουν από τρεις καβίλιες (σκαλμοί) σε κάθε μεριά για τα σχοινιά των βέντων και της
τρίγγας. Οι καβίλιες κατασκευάζονται από πουρνάρι.

1-8-2019
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ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΚΟΛΕΒΑΣ – ΜΑΟΥΝΑΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»
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1.

Δίδυμος κόρακας (γάντζος)

2.

Μπιγοτα ξύλινη ξαρτιών μενζάνας

17
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3.

Μπιγότα ξαρτιών για αγόμενα σερβίτσια. Μαντάρια, μπρούλια, στίγκους, μέτζα,
σκότες της γάμπιας και σκοτίνες. Μπιγότα με σκουλαρίκι (καταστρώματος) για
σκότες φλόκων, καριέλια φλόκων.

4.

Ξαρτοριζα Βεντων του μπαστουνιού
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5.

Δίχαλη και μονόχαλη μάπα, παταράτσων – μανταριών και ο τρόπος ακγύρωσης
τους στους σκαρμούς του παραπέτου για αγόμενα σερβίτσια

6.

Σκουλαρίκι πέταλο (κλειδί), ανάρτησης ιστού σε στράλιο από συρματόσκοινο

19
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7.

Ξύλινο κλειδί ανάρτησης ιστίου σε στράλιο από σχοινί

8.

Αναπαράσταση ανάρτησης του ξύλινου κλειδιού στο ιστίο

9.

Ανάπτυγμα του ξύλινου κλειδιού με μισοχαραχτές εγκοπές για το κλείδωμα.
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10. Δίχαλη μάπα πλευρική (παραπέτου – κουβουσιού)
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11. Ντεσταντεμορος (κάτοψη)

12. Ντεσταντεμορος (πλάγια όψη)

22

20PROC006876085 2020-06-17

13. Δίχαλο καταστρώματος για ανάρτηση παλάγκων του μπάνιου

14. Ροδαντζα των βέντων του μπαστουνιού
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15. Μονός μακαράς με ξενοθυλη και με ουρά

16. Πατροναρισμένο τελείωμα σχοινιού με ροδάνισα στρογγυλή

24
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17. Πατροναρισμένο τελείωμα σχοινιού με ροδάντζα δάκρυ

18. Μονός μακαράς με ξενοθήλη
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19. Παλάγκο με σαμπάνι της σκότας των προϊστίων
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20. Μύωμα τσούντας ιστού χωρίς γραντολόγημα

21.

Μύωμα τσούντας πατροναρισμένου ιστού με γάσα

27
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22. Μύωμα σε πατροναρισμένη τσούντα με κατάληξη σε μύουρο

23. Φίμωμα σχοινιού
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24. Γάσα ξαρτιού ή στράλιου για την καπελαδούρα πατροναρισμένο και με
προστατευτικό δέρμα

25. Στρογγυλές ροδάντζες
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26. Γραντολόγημα

27. Ραφτά πορτούζια για τσαμαντάλια και για μυώματα
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28. Ξύλινη μπίγοτα με τσέρκι (τονοδηγός)

29. Πατρονάρισμα σχοινιού- συρματόσκοινου
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30. Στεφάνι του αϊτάντη της ψάθας στη μετζάνα
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31. Ξύλινες μονόχαλες και δίχαλες μπιγότες παραπέτων για σερνόμενα σερβίτσια
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32. Φιλαδούρι – καρπούζια

33.

Αναρτημένο δίχαλο καταστρώματος (με σφήνες)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το «Καλή Τύχη» αποτελεί το παλιότερο παραδοσιακό σκάφος που έχει
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 1834/Β/4/10/99). και είναι ένα
από τα πιο παλιά καΐκια που σώζονται στο Αιγαίο. Τυπολογικά ταυτίζεται με τη
σακολέβα, όπως αυτή αναφέρεται και απεικονίζεται στα τέλη του 19ου και τις αρχές
του 20ού αιώνα ή τη μαούνα, όπως ονομαζόταν στη Σάμο στα μέσα του 20ού αιώνα.
Η διερεύνηση λοιπόν του «Καλή Τύχη» αποκτά ιδιαίτερη σημασία μιας και το
σκάφος αυτό είναι ιστορικά αλλά και τυπολογικά ένα σπάνιο δείγμα της ελληνικής
παραδοσιακής ναυπηγικής.
Η μελέτη της αποτύπωσης και αποκατάστασης του σκάφους «Καλή Τύχη»
ανατέθηκε στο γραφείο του Κώστα Α. Δαμιανίδη από το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου
«Νικόλαος Δημητρίου» και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2000. Στη μελετητική ομάδα
συμμετέχουν επίσης ο Αριστομένης Γ. Δημάκης, ναυπηγός και ο Σωτήρης Γ. Τρίκας,
ερευνητής της ναυτικής παράδοσης και κατασκευαστής ομοιωμάτων ιστιοφόρων.
Σκοπός της μελέτης είναι αφενός να αποτυπώσει και να καταγράψει με κάθε
δυνατή λεπτομέρεια τα μορφολογικά κατασκευαστικά και ιστορικά στοιχεία του
σκάφους και αφετέρου να προτείνει και να περιγράψει τις εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης του σκάφους και της αναπαράστασης της αρχικής του μορφής, ως
παραδοσιακό ιστιοφόρο των αρχών του 20ού αιώνα στο Αιγαίο.
Το έργο της μελέτης για την αποκατάσταση του σκάφους είναι αρκετά
σύνθετο και δύσκολο, κυρίως λόγω της έλλειψης στοιχείων, αλλά και λόγω της
έλλειψης κατάλληλου τεχνικού δυναμικού και υλικών που θα μπορούσαν να
στηρίξουν την εφαρμογή της μελέτης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των εργασιών με τον πιο σχολαστικό τρόπο. Είναι
αυτός ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η παρούσα μελέτη έχει εκπονηθεί και
παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο σε βάρος πιθανώς του χρόνου, αλλά και του
κόπου για την ολοκλήρωσή της.
Ελπίζουμε η μελέτη να αποτελέσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ένα «εργαλείο»
για αυτούς που θα την εφαρμόσουν και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί το έργο της
συντήρησης και αποκατάστασης της σακολέβας «Καλή Τύχη» με τον καλύτερο
1
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τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για ανάλογα προγράμματα στο
μέλλον.
Ευχαριστίες για την συμβολή και βοήθεια τους στην ολοκλήρωση της μελέτης
οφείλουμε στους παλιούς ναυτικούς του Πυθαγορείου: Γιώργο Μαλάνο και Ιωάννη
Ελευθεριάδη, στον παλαιότερο ιδιοκτήτη του «Καλή Τύχη» Γεώργιο Μιχελιό, στον
παλιό ξυλοναυπηγό

και τώρα αρμαδούρο στο Μαραθόκαμπο

Ιωάννη Μ.

Τσαλαπατάνη και στους παλιούς ξυλοναυπηγούς επίσης στο Μαραθόκαμπο: Γιάννη
Παπαγεωργίου, Αλέκο Χατζηχριστοδούλου, Γιώργο Κιαμέτη, Αντώνη Κάσδαγλη,
Μανόλη Χατζηγρηγορίου, Μανόλη Αρναούτη και Αγγελο Γκουλπαξιώτη, επίσης
στους παλιούς ξυλοναυπηγούς Παναγιώτη Κοντάρα στο Καρλόβασι και Γιώργο
Ψιλοπάτη στη Καλλιθέα, και στον ταξιδιωτικό πράκτορα κ. Θρασιβούλου στο
Καρλόβασι. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε τον τεχνικό διευθυντή της Δήλος
Ε.Π.Ε. Νίκο Παναγάκη και τον καθηγητή των ΤΕΙ και Διδάκτορα στην Τεχνολογία
Ξύλου Γιάννη Κακαρά, για τις υποδείξεις τους ως προς την χρήση εποξικών υλικών
στην συντήρηση και ενίσχυση παλιών ξύλινων κατασκευών.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
«Νικόλαος Δημητρίου» για την συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη που μας
έδειξαν, αναθέτοντας αυτή τη μελέτη.
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2
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»
Αν και η προφορική μαρτυρία του τελευταίου ιδιοκτήτη του σκάφους «Καλή
Τύχη» είναι ότι αυτό ναυπηγήθηκε το 1901, η κατασκευή του στα νηολόγια της
Σάμου καταγράφεται μόλις το 1939. Ναυπηγός ήταν ο Γ. Φλαμουράκης στο
Καρλόβασι και η πρώτη νηολόγηση έγινε στο όνομα της Αθηνάς Τσαρουχά
(Μαυροειδή) από το Παλαιό Καρλόβασι. Δεν γνωρίζουμε την πρώτη χρήση του
σκάφους, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν μεταφορικό.
Το 1946 γίνεται μεταβίβαση κατά 10/100 στον Κωνσταντίνο Ιπποκράτους
Τροβά και από 45/100 στους Ανδρέα Κων/νου Τροβά και Ιπποκράτη Κων/νου
Τροβά, κατοίκους Αγ. Κωνσταντίνου.
Το 1950 γίνεται νέα μεταβίβαση στο Δημήτρη Ιωάννου Συρρήν, έμπορο στο
λιμάνι Βαθέως και το 1954 αυτός το μεταβιβάζει στους Γιώργο Μιχελιού κατά τα 2/3
(έμπορο, κάτοικο Τηγανίου) και Κωνταντίνο Μαν. Ελευθεριάδη κατά το 1/3, κάτοικο
Λιμανιού Βαθέως. Την ίδια χρονιά φεύγει από τη Σάμο και μεταβιβάζεται στους
Ευάγγελο Ιωαν. Θεοχάρη και Νικόλαο Ιωάν. Θεοχάρη κατά το 1/2, ναυτικούς,
κατοίκους Αμπελακίων Σαλαμίνας. Από αυτούς μεταβιβάζεται το 1958 στο Νικόλαο
Εμμ. Καλλισκάμη, κάτοικο Πόρου και από αυτόν στον Πιέρο Γεωργίου Γκάρη,
κάτοικο Αίγινας το 1964.
Τέλος το 1981 το πήρε ο τελευταίος ιδιοκτήτης του, ο Εμμανουήλ Κων/νου
Κονιδάκης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, ο οποίος το ελλιμένιζε στη μαρίνα της
Ζέας στον Πειραιά. Σύμφωνα με τον τελευταίο ιδιοκτήτη του μετά την αγορά του
σκάφους προχώρησε στην πλαστικοποίηση της γάστρας και στη διαμόρφωση του
εσωτερικού του χώρου σε σκάφος αναψυχής. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης ωστόσο από το
1990 και μετά δεν χρησιμοποιούσε ούτε συντηρούσε το σκάφος, με αποτέλεσμα αυτό
να βυθιστεί στη θέση που ελλιμενιζόταν την άνοιξη του 1998.
Η βασική αιτία της βύθισης ήταν η ελλιπής συντήρησή του από τον Εμμαν.
Κονιδάκη, με αποτέλεσμα να υπάρχει τοπική διάβρωση της πλαστικοποίησης και του
πετσώματος και έτσι το σκάφος έβαζε νερά.
Το «Καλή Τύχη» ωστόσο είχε εντοπιστεί και καταγραφεί το 1991 στο πλαίσιο
ενός προγράμματος καταγραφής αξιόλογων παραδοσιακών σκαφών, από το Ελληνικό
3
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Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης. Έτσι, όταν την άνοιξη του 1998
εντοπίστηκε μισοβυθισμένο στη Μαρίνα Ζέας έγιναν προσπάθειες διάσωσής του, με
την αναζήτηση ενός φορές που θα αναλάμβανε την προστασία του. Όπως είναι
φυσικό δόθηκε προτεραιότητα σε πολιτιστικό φορέα από τη Σάμο και έτσι το
Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» αγόρασε το μισοβυθισμένο
σκάφος και προχώρησε στην ανέλκυσή του και στη μεταφορά του στο νησί, που
πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1998 και τον Ιανουάριο του 1999. Από τότε
το σκάφος φυλάσσεται σε ένα χώρο στο Πυθαγόρειο και τον Ιούνιο του 1999
χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενο μνημείο του νεότερου λαϊκού μας πολιτισμού
από το ΥΠ.ΠΟ.
Μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση της μελέτης από το ΥΠ.ΠΟ.
πρόκειται να αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, έτσι ώστε
σύντομα το σκάφος να είναι επισκέψιμο για το ευρύ κοινό.
Από τις πυκνές μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας του σκάφους παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διερευνώνται στα πλαίσια αυτής της μελέτης τα δύο
ακόλουθα στοιχεία:
Α) Η συχνή εναλλαγή ιδιοκτητών, της οποίας διερευνάται κατά πόσο τα αίτια είχαν
να κάνουν με το σκάφος ή με τις ιστορικές συγκυρίες.
Β) Οι διάφορες μετασκευές που μπορεί να υπέστη το σκάφος από τους
αλλεπάλληλους ιδιοκτήτες και κατά συνέπεια η ανίχνευση των αρχικών του
κατασκευαστικών στοιχείων.
Η διερεύνηση των στοιχείων αυτών έγινε με τον εντοπισμό επιζώντων
ιδιοκτητών και την καταγραφή της προσωπικής τους μαρτυρίας με τη μορφή
συνέντευξης, όπως επίσης και με την συστηματική μελέτη των ξύλων του σκάφους
και την προσπάθεια ερμηνείας των ιδιαιτεροτήτων τους.
Από τους Σαμιώτες ιδιοκτήτες, ο μόνος που μπόρεσε να εντοπιστεί είναι ο
Γεώργιος Μιχελιός, κάτοικος Πυθαγορείου. Η συνέντευξη που μας παραχώρησε
παρουσιάζεται σε μορφή παρατήματος στο τέλος αυτού του τεύχους. Από την
μαρτυρία του αξίζει να επισημάνουμε ότι το σκάφος το αγόρασε στο καρνάγιο
ημιτελές και έτσι το κράτησε για λίγους μήνες και μετά το πούλησε το 1954. Το καΐκι
παρότι πιο πριν είχε αλλάξει τρεις ιδιοκτήτες παρέμεινε ημιτελές για δέκα πέντε
χρόνια ή όταν αγοράστηκε από τον Μιχελιό βρισκόταν σε κάποια επισκευή ή
μετασκευή, ο κύριος Μιχελιός δεν μπόρεσε να μας το ξεκαθαρίσει. Πάντως αξίζει να
επισημανθεί ότι το 1954 το σκάφος δεν είχε μηχανή και ο κύριος Μιχελιός δεν
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θυμάται και άλμπουρα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υποθέσουμε ότι από την στιγμή
που εμφανίζεται το 1939 θα πρέπει να ήταν τελειωμένο και αξιόπλοο για να εγγραφεί
στο νηολόγιο του Βαθέως. Πως ήταν λοιπόν το σκάφος πριν το 1954; Δυστυχώς η
συνέντευξη του κυρίου Γ. Μιχελιού δεν μας διαφωτίζει για την πρώτη περίοδο ζωής
του «Καλή Τύχη».
Από την μελέτη ωστόσο του σκάφους μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα
ως προς την αρχική μορφή του σκάφους τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.
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3
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το σκάφος λόγω κυρίως της κατάστασής του αλλά και για να διευκολυνθεί η
μελλοντική συντήρησή του πρόκειται να παραμείνει εκτός της θάλασσας σε
στεγασμένο και γενικά προφυλαγμένο χώρο από τις βροχές του φθινοπώρου και του
χειμώνα, αλλά και από τον ισχυρό ήλιο του καλοκαιριού.
Προτείνονται λοιπόν οι ακόλουθες ενότητες εργασιών:
Α. Ενίσχυση του σκελετού και συντήρηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών του
σκάφους. Πρόκειται για τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν διασωθεί στο σκάφος
πέρα από τα γενικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και τις διακοσμήσεις στον άβακα
της πρύμνης. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια να διασωθούν στη θέση τους, όσο αυτό είναι
δυνατόν, και να μην γίνουν επάνω τους ιδιαίτερα ορατές επεμβάσεις.
Β. Κατασκευή νέας επικάλυψης μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης στις
εξωτερικές επιφάνειες του σκάφους. Στο νέο πέτσωμα της γάστρας του παραπέτου
και του καταστρώματος θα αντιγραφούν όλες οι λεπτομέρειες που ανάγονται στην
αρχική μορφή του σκάφους, έτσι ώστε να αναπαριστάνεται η αρχική εικόνα του.
Ειδικά το πέτσωμα του καθρέφτη (άβακα) προτείνεται να διατηρηθεί και να
συντηρηθεί με τα παλιά σανίδια, γιατί έχει αξιόλογες διακοσμήσεις που για
ιστορικούς λόγους θα πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι
μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης δεν θα δημιουργηθούν εκτεταμένες
αλλοιώσεις των αρχικών ξύλινων επιφανειών των διακοσμήσεων. Στο πέτσωμα θα
ενσωματωθούν δύο διαφανείς επιφάνειες που θα παρέχουν τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να παρατηρεί τις πιο σημαντικές περιοχές της κατασκευής, χωρίς να
εισέλθει στο εσωτερικό του σκάφους. Ένας διακριτικός φωτισμός στο εσωτερικό του
σκάφους θα κατευθύνει το «μάτι» του επισκέπτη σε επιλεγμένα σημεία του
εσωτερικού, διαμέσου των διαφανών επιφανειών (plexiglass). Προτείνεται επίσης η
τοποθέτηση στο εσωτερικό του σκάφους έρματος από κροκάλες, όπως επίσης και η
κατασκευή στοιχείων αναπαράστασης του εσωτερικού χώρου όπως ήταν παλιά. Με
τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν νεότερες επεμβάσεις που για στατικούς λόγους θα
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παραμείνουν (όπως το τσιμέντο στην πρύμνη), αλλά και θα γίνει καλύτερη
αναπαράσταση του χώρου στο εσωτερικό ενός παραδοσιακού καϊκιού.
Γ. Το κατάστρωμα του σκάφους θα αποκατασταθεί με ότι στοιχεία έχουμε για την
αρχική μορφή του σκάφους και θα συμπληρωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη
λειτουργία μιας σακολέβας που χρησιμοποιόταν στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του
20ού αιώνα. Το κατάστρωμα θα είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες μέσω μιας
ράμπας ή σκάλας που θα τους οδηγεί στο επίπεδο του καταστρώματος.
Δ. Η ιστιοφορία του σκάφους θα αναπαριστά μια κλασσική σακολέβα από τα τέλη
του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Θα περιλαμβάνει το κυρίως πανί, μια μικρή
ψάθα για μετζάνα, μία τουρκετίνα

και ένα φλόκο. Τα πανιά θα μπορούν να

σηκώνονται και όλη η κατασκευή θα γίνει με πραγματικά υλικά σαν να επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί το σκάφος στη θάλασσα. Σε ειδικές περιστάσεις μάλιστα τα πανιά θα
μπορούν να αναρτώνται στην πραγματική τους θέση για επίδειξη.
Με τον τρόπο αυτό θα αναβιώσει, εκτός θάλασσας βέβαια, ένα κλασικό
αιγαιοπελαγίτικο ιστιοφόρο του περασμένου αιώνα. Η αναπαράσταση μιας μεγάλης
σακολεβήσιας ιστιοφορίας δεν είναι ένα απλό εγχείρημα, γιατί στηρίζεται στην
ανασύσταση μιας ξεχασμένης τεχνογνωσίας, που αναγκαστικά θα εμπεριέχει και
κάποιους πειραματισμούς ή υποθέσεις. Αποτελεί όμως μια μοναδική προσπάθεια
σπουδής, τεκμηρίωσης και αναπαράστασης ενός ελληνικού ιστιοφόρου που
χρονολογείται από τον 1ο μ.Χ. αιώνα και δεν έπαψε να κατασκευάζεται μέχρι τις
αρχές του 20ού αιώνα. Σα τέλη του 20ού αιώνα ωστόσο ο τύπος αυτός όχι μόνο έχει
εκλείψει εντελώς από τις ελληνικές θάλασσες, αλλά έχει ξεχαστεί και από τη
συλλογική μνήμη των γεροντότερων ναυτικών και καραβομαραγκών.
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4
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Η εξωτερική κατάσταση των ξύλινων στοιχείων του σκάφους είναι δύσκολο
να μελετηθεί γιατί υπάρχει ολική πλαστικοποίηση. Παρόλα αυτά, κρίνοντας
και από το εσωτερικό του σκάφους μπορούμε να υποθέσουμε ότι η
κατάσταση των ξύλων είναι γενικά κακή.

4.1.1 Καρίνα
Η καρίνα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά τις τελευταίες εργασίες
μετασκευής και πλαστικοποίησης. Δεν είναι δυνατή μία αναλυτική
διερεύνηση

της

κατάστασής

της

χωρίς

την

ολική

αφαίρεση

της

πλαστικοποίησης που έχει υποστεί. Είναι φανερό ωστόσο ότι:
Α. Έχει επιμηκυνθεί προς τα κάτω με ένα πρόσθετο κομμάτι ξύλο, το οποίο
μάλιστα δημιουργεί και στην πλώρη το ασυνήθιστο σχήμα εμβόλου.
Β. Έχει επίσης αυξηθεί το πλάτος της, πιθανώς με δύο φύλλα κόντρα-πλακέ
από τις δύο μεριές της καρίνας και στη συνέχεια έχει πλαστικοποιηθεί όλο
μαζί σαν ένα σώμα.
4.1.2. Ποδόσταμα πλώρης
Η συνολική πλαστικοποίηση του ποδοστάματος δεν επιτρέπει όπως και στην
καρίνα μία τελική διερεύνηση της κατάστασής του. Χαρακτηριστικό είναι το
σχήμα του ποδοστάματος, το οποίο μειώνεται ως διατομή του τμήματος που
προεξέχει έξω από το σκάφος, όσο προχωράμε προς το επάνω μέρος για να
μηδενιστεί σχεδόν όταν φτάσουμε στο ύψος της κουπαστής.
4.1.3. Ποδόσταμα και καθρέφτης πρύμνης
Στην πρύμνη υπάρχει επίσης πλαστικοποίηση του ποδοστάματος και του
καθρέφτη. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί η ύπαρξη διακοσμήσεων στον
καθρέφτη που έχουν επίσης πλαστικοποιηθεί. Οι διακοσμήσεις αυτές αν και
8
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ήταν αρκετά διαδεδομένες στα σκάφη με άβακα παλιότερα, σήμερα
αποτελούν ένα σπάνιο στοιχείο που έχει σταματήσει να εφαρμόζεται
τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια.
4.1.4. Γάστρα
Η συνολική πλαστικοποίηση της γάστρας δεν επιτρέπει την άμεση διερεύνηση
της κατάστασης των σανιδιών του πετσώματος. Ωστόσο η δειγματοληπτική
αποκόλληση της πλαστικοποίησης έδειξε ότι τα σανίδια του πετσώματος είναι
σε αρκετά κακή κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτά που βρίσκονται επάνω από τη
γραμμή πλεύσης είναι περισσότερο σαθρά απ’ αυτά που βρίσκονται από
κάτω. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα «εργαλεία» που έχουν χαραχτεί
για τη διακόσμηση της γάστρας και τα οποία αδρά έχουν αποτυπωθεί στην
πλαστικοποίηση. Η τσάπα του σκάφους αποτελείται από παχύτερα σανίδια
κατά ένα εκατοστό περίπου από ότι τα υπόλοιπα σανίδια του πετσώματος.
4.1.5. Επιτροπίδια
Είναι δύο διαμήκη ξύλινα στοιχεία που έχουν τη μορφή πτερυγίων,
βρίσκονται κάτω από την ίσαλο πλεύσης και έχουν παράλληλη κατεύθυνση με
την καρίνα του σκάφους. Επιτροπίδια έχουν ακόμη αρκετά σκάφη στη Σάμο
και κυρίως στην περιοχή του Μαραθοκάμπου. Η χρήση τους είναι σχεδόν
αποκλειστικά για την ευκολότερη ανέλκυση του σκάφους στις παραλίες του
νησιού. Παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν ιδιαίτερα ασφαλή λιμάνια, η συχνή
ανέλκυση των σκαφών σε παραλιακές περιοχές ήταν επιβεβλημένη, όταν
χαλούσε ο καιρός. Έτσι με τα επιτροπίδια η εργασία γινόταν πιο γρήγορα και
με πιο ασφαλή τρόπο.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι τα επιτροπίδια είναι ένα από τα παλιά χαρακτηριστικά
του σκάφους και δεν αποτελεί νεότερη επέμβαση, όπως τα πτερύγια στην
πρύμνη. Η κατάστασή τους δεν μπορεί επίσης να εξεταστεί πριν από την
αφαίρεση της πλαστικοποίησης. Τα επιτροπίδια έχουν μήκος
4.1.6. Πτερύγια και πρόσθετα σανίδια κατά μήκος του σκάφους στο ύψος της
ισάλου πλεύσης.
Τα στοιχεία αυτά είναι πρόσθετα και το μεν πτερύγιο μπήκε για την καλύτερη
συμπεριφορά του σκάφους μετά την εγκατάσταση της μηχανής, το δε σανίδι
9
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πιθανώς για να υποβοηθήσει την πλαστικοποίηση. Τα δύο αυτά στοιχεία θα
πρέπει να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.
4.1.7. Εξωτερική επιφάνεια παραπέτου
Από την τμηματική αφαίρεση της πλαστικοποίησης φαίνεται ότι το παραπέτο
είναι σε κακή κατάσταση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα απομεινάρια
από ξαρτόριζες, κρίκους και άλλα στοιχεία, τα οποία μπορούν να δώσουν
πληροφορίες για τον αρχικό εξαρτισμό του σκάφους και τα οποία
αποτυπώνονται όσο γίνεται πιο αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. Οι
επιφάνειες ωστόσο του παραπέτου θα πρέπει να επανεξεταστούν αναλυτικά
μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης.
4.1.8. Πηδάλιο-Λαγουδέρα
Το πηδάλιο δεν φαίνεται να είναι σε κακή κατάσταση και μπορεί να
συντηρηθεί μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης. Δεν σώζεται η
λαγουδέρα, αφού η διακυβέρνηση γινόταν με αλυσίδες από το εσωτερικό του
σκάφους και με στρογγυλό τιμόνι, τουλάχιστον στην τελευταία φάση
χρησιμοποίησης του σκάφους.
4.2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε αντίθεση με το εξωτερικό μέρος του σκάφους, το εσωτερικό του είναι
σχεδόν συνολικά επισκέψιμο και μπορεί να μελετηθεί μετά τον καθαρισμό
από νεότερες επενδύσεις και διαμορφώσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό του.

4.2.1. Εσωτερική επιφάνεια πετσώματος
Οι σανίδες του πετσώματος όπως φαίνονται από μέσα δεν είναι σε καλή
κατάσταση. Τμηματικά είναι αλλού πιο σαθρές και αλλού σε πιο σταθερή
κατάσταση, πιθανώς να μη μπορεί να αποφευχθεί η συνολική αντικατάσταση
του πετσώματος. Αυτό ωστόσο θα πρέπει τελικά να αποφασιστεί μετά την
αφαίρεση της πλαστικοποίησης στο εξωτερικό μέρος και την αποκάλυψη και
της εξωτερικής επιφάνειας. Τα σανίδια του πετσώματος έχουν φάρδος μέχρι
και 26 εκ. και πάχος 3 εκ.
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4.2.2. Νομείς
Οι νομείς αποτελούν τα πιο βασικά στοιχεία του σκάφους και από
τεχνολογική αλλά και από ιστορική αξία. Για το λόγο αυτό θα εξεταστούν πιο
διεξοδικά. Κατά τις εργασίες αποτύπωσής τους έγινε αρίθμησή τους και
εξετάστηκε για τον κάθε έναν η κατάστασή του. Στη συνέχεια αναφέρονται
σύμφωνα με την αρίθμηση, η οποία ξεκινά από την πρύμνη και
ολοκληρώνεται στην πλώρη. Στην πρύμνη και από το εσωτερικό μέρος
φαίνονται δύο ξύλα σε σχήμα νομέων που στηρίζουν τον καθρέφτη της
πρύμνης. Τα ξύλα αυτά δεν τα αριθμούμε ως νομείς, γιατί θεωρούμε ότι είναι
απλώς τα στηρίγματα του καθρέφτη, τα οποία ακολουθούν και την κλίση του.
Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι και αυτά θα αντιμετωπιστούν όπως οι
νομείς κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Οι νομείς ήταν κάθετοι στην καρίνα
και στα ποδοστάματα και τα δύο σκέλη τους συνδέονται συνήθως με μία κοινή
έδρα. Σήμερα ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποστεί
μικρομετακινήσεις. Συνολικά μετρήθηκαν και αριθμήθηκαν 37 νομείς, των
οποίων οι διαστάσεις της διατομής τους κυμαίνεται από 7Χ9 έως 10Χ10 εκ.,
όταν είναι μονοί και 15Χ10 έως 17Χ10 εκ., όταν είναι διπλοί. Η πιο
συνηθισμένη διάσταση για τους διπλούς είναι 16Χ10 και για τους μονούς
8Χ10 εκ. Αναλυτικότερα για τον κάθε νομέα μπορούμε να αναφέρουμε τα
ακόλουθα:
Νομέας νο.1: Είναι ο τελευταίος προς την πρύμνη που πατάει επάνω στο
ποδόσταμα. Είναι μονός, με μονοκόμματα πιθανώς σκέλη από κάτω μέχρι
επάνω. Ο νομέας νο.1 είναι έντονα καμπυλωμένος για να δημιουργηθεί ο
χώρος του καθρέφτη στην πρύμνη και το εξωτερικό του σχήμα πρέπει να
συμπίπτει με αυτό του θεωρητικού νομέα νο.1 στο σχέδιο γραμμών. Το δεξί
σκέλος του νομέα νο.1 έχει τμηματικά αποσαθρωθεί στη βάση του.
Νομέας νο.2: Είναι στο κάτω μέρος του διπλός και επάνω μονός, αποτελείται
δηλαδή από πέντε κομμάτια. Το μαντάλι (το πιο πάνω κομμάτι) από τη δεξιά
μεριά του σκάφους (κοιτώντας από την πρύμνη προς την πλώρη) είναι
αποσαθρωμένο. Από το αριστερό του μέρος ο σκαρμός επάνω από την έδρα
του έχει σπάσιμο κατά τη διεύθυνση των νερών του ξύλου. Επίσης από το
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δεξί μέρος στην ένωσή του (μαντάλι + έδρα) με τα ντουφέκια παρουσιάζει
αποσάθρωση.
Νομέας νο.3: Αποτελείται από τον ίδιο αριθμό κομματιών (5) και με την ίδια
διάταξη όπως ο νομέας νο.2. Στο κάτω μέρος του νομέα έχει διανηχθεί εκ των
υστέρων η τρύπα για τον άξονα της προπέλας και έτσι σήμερα ο νομέας δεν
φαίνεται να στηρίζεται επάνω στην καρίνα ή στο ποδόσταμα. Από το νομέα
νο.3 και κάτω από τα ντουφέκια της πρύμνης περνούν οι τζαβέτες για τα
πτερύγια στην πρύμνη.
Νομέας νο.4: Είναι ο τελευταίος νομέας προς την πρύμνη που αποτελείται
από 7 κομμάτια, όπως όλοι οι κεντρικοί νομείς του σκάφους. Για την ακρίβεια
υποθέτουμε ότι ο νομέας νο.4 έχει έδρα στο κάτω μέρος γιατί η έδρασή του
έχει καλυφθεί με τσιμέντο που τοποθετήθηκε εκ των υστέρων, πιθανώς κατά
την τοποθέτηση της μηχανής. Στο επάνω δεξιά μέρος το τελευταίο μαντάλι
του νομέα είναι αρκετά λειψό (μικρή διατομή), πιθανώς από την αρχική
κατασκευή του, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει κάποιο σπάσιμο. Ο νομέας
νο.4 έχει επίσης ανοιχτεί στο κάτω και κεντρικό μέρος του για να περάσει ο
άξονας της προπέλας, όταν έγινε η εγκατάσταση της μηχανής. Στο νομέα νο.4
υπάρχουν τζαβέτες που συνδέουν τη φουρνιστή, τα ντουφέκια, το νομέα και το
πέτσωμα.
Νομέας νο.5: Αποτελείται από 7 κομμάτια, εκ των οποίων η έδρα έχει
χαρακτηριστικό διχαλωτό σχήμα όπως συνηθιζόταν παλιότερα με ξύλο
φυσικής καμπυλότητας. Το κάτω μέρος αυτού του διχαλωτού ξύλου είχε
καλυφθεί με τσιμέντο, πιθανώς όταν τοποθετήθηκε η μηχανή. Αφαιρώντας
τμήμα αυτού του τσιμέντου αποκαλύφθηκε μία τετραγωνισμένη υποδοχή, η
οποία θα μπορούσε να είναι η σκάτζα για ένα πρυμνιό κατάρτι μετζάνας. Η
υποδοχή αυτή, σκάτζα έχει διαστάσεις 7Χ9 εκ. και βάθος 4 εκ. Επιβεβαίωση
του γεγονότος ότι στη θέση αυτή υπήρχε παλιότερα κατάρτι είναι και το
καμπυλωμένο κόψιμο του καμαριού που υπάρχει επάνω ακριβώς από αυτή την
περιοχή και υποδηλώνει το πέρασμα ενός κυκλικού και κατακόρυφου ξύλου
(κατάρτι) που πατούσε στη σκάτζα που αποκαλύφθηκε στο νομέα νο.5. Ο
νομέας δεν παρουσιάζει σπασίματα ή μεγάλες φθορές, ενώ στο επάνω μέρος
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του στηρίζεται καμάρι, το οποίο υπήρχε πιθανώς από το αρχικό κατάστρωμα
του σκάφους. Ένδειξη ότι το καμάρι αυτό προέρχεται από την κατασκευή του
σκάφους αποτελεί και το χαραγμένο εργαλείο από το κάτω μέρος του. Μεταξύ
του νομέα νο.5 και του προηγούμενου νομέα νο.4 υπάρχει πρόσθετη κούτσα, η
οποία είναι σφηνωμένη μεταξύ των δύο νομέων στο κάτω μέρος τους, χωρίς
να είναι καρφωμένη. Στην κούτσα αυτή υπάρχει τρύπα απ’ όπου περνούσε και
στηριζόταν ο άξονας της προπέλας.
Νομέας νο.6: Αποτελείται επίσης από 7 κομμάτια. Στην έδρα του νομέα
έχουν διαμορφωθεί εγκοπές, οι οποίες πιθανώς να αντιστοιχούσαν σε
εξαρτήματα της μηχανής. Είναι λιγότερο πιθανό, αλλά δεν αποκλείεται να
υπήρχε παλιότερα κάποια φουρνιστή στο σημείο αυτό, η οποία αφαιρέθηκε με
την εγκατάσταση της μηχανής. Τα μαντάλια και από τις δύο μεριές του νομέα
νο.6 έχουν σπασίματα κατά μήκος των ινών τους, ενώ στο κάτω μέρος του
νομέα έχει γίνει επίστρωση με τσιμέντο, όπως και στους διπλανούς του.
Νομέας νο.7: Αποτελείται επίσης από 7 κομμάτια. Τα μαντάλια και από τα
δύο σκέλη του νομέα έχουν σπασίματα κατά μήκος των ινών τους. Στο κάτω
μέρος υπάρχει επίσης τσιμέντο και έτσι δεν φαίνεται η έδραση του νομέα
επάνω στην καρίνα. Λίγο πιο πάνω και από τα δύο σκέλη υπάρχουν κοψίματα
που έγιναν εκ των υστέρων για να χωρέσουν τα διάφορα εξαρτήματα της
μηχανής.
Νομέας νο.8: Αποτελείται από 7 κομμάτια, αν και στο κάτω αριστερό τμήμα
λείπει ένα μεγάλο κομμάτι της έδρας. Υπάρχουν μεγάλα κομμάτια στο κάτω
μέρος του νομέα και από τις δύο μεριές που έγιναν εκ των υστέρων για να
εδραστούν καλά οι βάσεις της μηχανής. Το κάτω μέρος του νομέα είναι
επίσης καλυμμένο με τσιμέντο. Στο αριστερό σκέλος του νομέα στην ένωση
μεταξύ του πρώτου σκαρμού με τον δεύτερο επάνω από την έδρα διακρίνεται
μία ξύλινη καβίλια που ένωνε τα δύο ξύλα. Οι καβίλιες αυτές έμπαιναν
παλιότερα σε συνδυασμό με καρφιά ή με χάρπες για την καλύτερη σύνδεση
των κομματιών του νομέα.
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Νομέας νο.9: Αποτελείται επίσης από επτά κομμάτια, εκ των οποίων ο επάνω
σκαρμός στο αριστερό σκέλος δεν ακολουθεί το μαντάλι και τελειώνει
χαμηλότερα από τη στραγαλιά.
Νομέας νο.10: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Διακρίνεται μία ξύλινη καβίλια
που ενώνει τον πρώτο σκαρμό με τον δεύτερο επάνω από την έδρα στο
αριστερό σκέλος του νομέα. Στο δεξί σκέλος ο πρώτος σκαρμός από κάτω
προς τα επάνω είναι σπασμένος κάθετα ως προς την κατεύθυνση των ινών του
ξύλου. Ένα αποτύπωμα και διαφορετικός χρωματισμός υποδηλώνει ότι
υπήρχε κάποιο άλλο στοιχείο επάνω στους νομείς νο.10 και νο.11, που τώρα
έχει αφαιρεθεί. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ντουφέκι που
ξεκινούσε από το νομέα νο.6 ή νο.5.
Νομέας νο.11: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Ο πρώτος σκαρμός από κάτω και
στο δεξί μέρος έχει κόψιμο παράλληλο στις ίνες του ξύλου. Στο νομέα νο.11
στηρίζονται και τα δύο μοναδικά μπρατσόλια του καταστρώματος που έχουν
διασωθεί. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το σκάφος τα μπρατσόλια
αυτά στηρίζουν δύο μισοκάμαρα που ωστόσο επειδή έχουν από την κάτω τους
επιφάνεια χαραγμένο εργαλείο, υποθέτουμε ότι είναι ξύλα της αρχικής μορφής
του σκάφους. Πιθανώς να ήταν ένα μονοκόμματο καμάρι που σε κάποια
μετασκευή του σκάφους κόπηκε για να διευρυνθεί το άνοιγμα στο
κατάστρωμα. Υπάρχει περαστή τζαβέτα για τη στερέωση του σωτροπιού.
Νομέας νο.12: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Στο δεξί του σκέλος το μαντάλι
και ο επάνω σκαρμός έχουν σπάσιμο που ακολουθεί τις ίνες του ξύλου. Από
την ίδια πλευρά ο κάτω σκαρμός είναι αρκετά φαγωμένος, αλλά δεν φαίνεται
να έχει σπάσιμο. Στο αριστερό σκέλος ο δεύτερος σκαρμός (προέκταση της
έδρας) έχει επίσης σπάσιμο που ακολουθεί τις ίνες του ξύλου. Ο νομέας νο.12
αποτελεί και το όριο μέχρι του οποίου έχε τοποθετηθεί τσιμέντο στον πυθμένα
του σκάφους. Υπάρχουν περαστές τζαβέτες για τη στήριξη της βάσης της
μηχανής.
Νομέας νο.13: Αποτελείται από 7 κομμάτια και βρίσκεται σε καλύτερη
κατάσταση από ό,τι οι διπλανοί του νομείς. Υπάρχει μόνο ένα μικρό ράγισμα
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στον κάτω σκαρμό, κοντά στην ένωση του με το μαντάλι από το αριστερό
σκέλος του νομέα. Υπάρχουν περαστές τζαβέτες για τη στήριξη της βάσης της
μηχανής και για το σωτρόπι.
Νομέας νο.14: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Στο δεξί σκέλος ο επάνω σκαρμός
έχει διαλυθεί εντελώς. Στην περιοχή αυτή από τον νο.13 έως τον νο.16 έχει
σπάσει και διαλυθεί η στραγαλιά, ενώ έχει υποχωρήσει και όλη η κατασκευή
του καταστρώματος. Ο σκαρμός επάνω από την έδρα σταματά με φάλτσο
κάτω από τη στραγαλιά.
Νομέας νο.15: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Το επάνω δεξιά σκέλος του έχει
στραβώσεις, αλλά δεν φαίνονται σπασίματα. Επάνω στον νο.15 γίνεται και η
ματησιά του σωτροπιού, όπου υπάρχει και μικρή υποδοχή για την έδραση
πιθανώς ενός σανταρολιού. Υπάρχουν περαστές τζαβέτες για τη στήριξη των
βάσεων της μηχανής.
Νομέας νο.16: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Δεν φαίνονται σπασίματα και
στον νομέα αυτόν υπάρχουν τζαβέτες περαστές για το σωτρόπι και τα
επιτροπίδια.
Νομέας νο.17: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Στο δεξί σκέλος ο κάτω σκαρμός
του νομέα έχει σπάσιμο, λίγο πιο κάτω από τη σταργαλιά. Το σπάσιμο αυτό
έχει κατεύθυνση παράλληλη με τις ίνες του ξύλου.
Νομέας νο.18: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Ο επάνω σκαρμός του νομέα στο
κάτω του μέρος έχει σπάσει και έχει αφαιρεθεί για αυτό δεν ενώνεται με την
έδρα. Στον νομέα αυτόν υπάρχουν περαστές τζαβέτες για τα επιτροπίδια και
για τη βάση της μηχανής. Ο νομέας νο.18 και ο επόμενος νο.19 αποτελούν
τους δύο μεσαίους κατά την κατασκευή του σκελετού.
Νομέας νο.19: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Υπάρχουν σπασίματα στο
μαντάλι και τον επάνω σκαρμό στο δεξί σκέλος του νομέα κάτω από τη
στραγαλιά. Το πρώτο σπάσιμο είναι κατά μήκος των ινών και το δεύτερο
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κάθετα σε αυτές. Υπάρχει επίσης περαστή τζαβέτα για τη στήριξη του
σωτροπιού.
Στον νομέα νο.19 αλλάζει η θέση της στρώσης (έδρας) ως προς τον κάτω
σκαρμό, γιατί αποτελεί το μεσαίο νομέα προς τη μεριάς της πλώρης.
Νομέας νο.20: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Το μαντάλι στο δεξί σκέλος έχει
έντονο φάλτσο κατά μήκος του νομέα με αποτέλεσμα να είναι αρκετά
μικρότερη η διατομή του. Ο επάνω σκαρμός στο αριστερό σκέλος δεν
συνεχίζεται μέχρι το κατάστρωμα, αλλά τελειώνει κάτω από τη στραγαλιά.
Στον νομέα υπάρχουν τζαβέτες για τα επιτροπίδια.
Νομέας νο.21: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Στο δεξί σκέλος ο κάτω σκαρμός
έχει σπάσιμο παράλληλο με τις ίνες του ξύλου. Επίσης ίδιο σπάσιμο έχει και
στο αριστερό σκέλος ο σκαρμός στο ίδιο περίπου ύψος. Στον νομέα υπάρχουν
περαστές τζαβέτες για τη βάση της μηχανής.
Νομέας νο.22: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Υπάρχει σπάσιμο του κάτω
σκαρμού στο δεξί σκέλος και λίγο πιο πάνω από τη βάση της μηχανής. Οι
επάνω σκαρμοί τελειώνουν λίγο πιο κάτω από τις στραγαλιές και από τα δύο
σκέλη του νομέα. Υπάρχει επίσης σπάσιμο του επάνω σκαρμού, παράλληλα
με τα νερά του ξύλου στο αριστερό σκέλος από την περαστή τζαβέτα για τα
επιτροπίδια μέχρι το κάτω μέρος του σκαρμού. Υπάρχουν περαστές τζαβέτες
για τα επιτροπίδια και για το σωτρόπι.
Νομέας νο.23: Αποτελείται από 9 κομμάτια. Πιθανώς κατά τη διάρκεια
κάποιας επισκευής η έδρα αντικαταστάθηκε από τρία κομμάτια. Το κάτω
μέρος που είναι η νεότερη έδρα έχει την ίδια διατομή με τα άλλα ξύλα, ενώ οι
δύο προεκτάσεις της έχουν πιο μικρές διατομές. Υπάρχει σπάσιμο κάθετα
στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου στο κάτω σκαρμό στο αριστερό σκέλος.
Στον νομέα νο.23 όπως και στους δύο προηγούμενους τα επάνω κομμάτια των
σκαρμών τελειώνουν πιο κάτω από τις στραγαλιές και μόνο τα μαντάλια
συνεχίζουν πιο πάνω. Σε αυτόν τον νομέα τελειώνουν οι βάσεις της μηχανής.
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Νομέας νο.24: Αποτελείται από 7 κομμάτια και έχει σπάσιμο παράλληλα με
τις ίνες του ξύλου στον κάτω σκαρμό στο αριστερό σκέλος του νομέα.
Υπάρχει περαστή τζαβέτα για το σωτρόπι.
Νομέας νο.25: Αποτελείται από 7 κομμάτια. Υπάρχουν περαστές τζαβέτες που
συγκρατούν τα επιτροπίδια. Στο αριστερό σκέλος εκεί που βρίσκεται η
περαστή τζαβέτα έχει σπάσει ο σκαρμός. Επάνω στο σωτρόπι, στην περιοχή
του νομέα νο.25 όπως και του επόμενου, υπάρχει η βάσης του καταρτιού,
σκάτζα.
Νομέας νο.26: Αποτελείται από 7 κομμάτια και βρίσκεται κάτω από τη βάση
του καταρτιού όπως και ο προηγούμενος νομέας. Στο επάνω τμήμα του
αριστερού σκέλους διακρίνεται η ξύλινη καβίλια για τη σύνδεση του
μανταλιού και του σκαρμού. Ο νομέας νο.26 δεν μπορεί να εξεταστεί καλά
γιατί επάνω του πέφτει και το χώρισμα προς την πλώρη, μπουλμές.
Νομείς νο.27 έως νο.31: Για τους νομείς αυτούς δεν μπορεί να γίνει
λεπτομερής εξέταση, γιατί καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το
νεότερο εσωτερικό φόδρο. Φαίνεται από τα λίγα ανοίγματα που υπάρχουν ότι
βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι οι προηγούμενοι νομείς. Ωστόσο
μετά την καθαίρεση του εσωτερικού φόδρου θα πρέπει να μελετηθούν και οι
νομείς αυτοί αναλυτικά.
Νομέας νο.32: Αποτελείται από 3 κομμάτια και επάνω του στηρίζεται ένα
σανταρόλι στην πλώρη. Είναι ο πρώτος νομέας προς την πλώρη του οποίου τα
δύο σκέλη, στο επάνω τους μέρος, συνδέονται μεταξύ τους με ολόκληρο
καμάρι. Ο νομέας νο.32 πρέπει να πατάει επάνω στην ένωση της καρίνας με
το πλωριό ποδόσταμα.
Νομέας νο.33: Αποτελείται από 2 κομμάτια και στον αριστερό σκαρμό
(βαθυκά) υπάρχει κόψιμο παράλληλα με τις ίνες του ξύλου. Ο νομέας νο.33
πατάει επάνω στο πλωριό ποδόσταμα.
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Νομέας νο.34: Αποτελείται από 2 κομμάτια που πατάνε επάνω στο πλωριό
ποδόσταμα.
Νομέας νο.35: Αποτελείται από 2 κομμάτια που πατάνε επάνω στο πλωριό
ποδόσταμα. Σε αυτόν τον νομέα φαίνεται ότι τέλειωνε το παλιότερο φόδρο,
του οποίου σώζονται μικρά κομμάτια.
Νομέας νο.36: Αποτελείται από 2 μικρά κομμάτια που πατάνε επάνω στο
πλωριό ποδόσταμα.
Νομέας νο.37: Αποτελείται από 2 μικρά κομμάτια που πατάνε επάνω στο
πλωριό ποδόσταμα.
4.2.3. Σωτρόπι (Εσωτρόπις)
Ξεκινά από τον νομέα νο.6 ή νο.7 και καταλήγει στον νομέα νο.30. Εμφανές
ωστόσο είναι από το χώρο μεταξύ των νομέων νο.7 και νο.8 γιατί μέχρι εκεί
καλύπτεται με το τσιμέντο που έχει διαστρωθεί η πρύμνη του σκάφους κατά
την εγκατάσταση της μηχανής. Η διατομή του είναι 20Χ9 εκ. στο μεσαίο
τμήμα του σκάφους και αποτελείται από δύο κομμάτια που ματίζονται επάνω
από τους νομείς νο.15 και νο.16. Η περιοχή αυτή είναι η πιο ευπαθής όπως
φαίνεται και από το γεγονός ότι το σωτρόπι κουνιέται σε αυτή την περιοχή.
Στην αποδυνάμωσή του έχει συμβάλλει και μία νεότερη εγκοπή που έχει
δημιουργηθεί στο σωτρόπι για τις ανάγκες κάποιου εξαρτήματος της μηχανής
πάνω από τον νομέα νο.12. Μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την αποκατάσταση
της αρχικής μορφής του σκάφους παρουσιάζουν οι δύο εγκοπές (σκάτζες) που
βρίσκονται επάνω από τους νομείς νο.15 και νο.24 και στις οποίες πρέπει να
πατούσαν σανταρόλια που υποβαστούσαν και όριζαν τα όρια του κεντρικού
ανοίγματος (ταμπούκιο) του αμπαριού. Επάνω στο σωτρόπι στην περιοχή των
νομέων νο.25, νο.26 και νο.27 βρίσκεται η σκάτζα του μεγάλου καταρτιού, η
οποία θα πρέπει να είναι και η αρχική που είχε το σκάφος.
4.2.4. Κάτω λούροι και βάσεις μηχανής
Από τις δύο πλευρές του σωτροπιού και σε μήκος από τον νομέα νο.7 μέχρι
τον νομέα νο.23 υπάρχουν δύο μεγάλοι λούροι. Τα στοιχεία αυτά είναι σχεδόν
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παράλληλα με το σωτρόπι (απόσταση 20 εκ. από το σωτρόπι πάνω από τον
νομέα νο.11 και 31 εκ. πάνω από τον νομέα νο.23), έχουν διατομές 18Χ13
(πάνω από το νομέα νο.23) έως 18Χ23 εκ. (πάνω από τον νομέα νο.11) και
είναι αρκετά σταθερά. Επάνω στα στοιχεία αυτά έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις
της μηχανής που αποτελούνται από δύο άλλα ξύλα του ιδίου πάχους, ύψους
περίπου 8-10 εκ., αλλά αρκετά μικρότερου μήκους (πάνω από τον νομέα νο.7
έως τον νο.11). Οι βάσεις της μηχανής ξεκινάνε από τον νομέα νο.7 και
φτάνουν μέχρι τον νομέα νο.11.
4.2.5. Πάνω λούροι
Οι πάνω λούροι διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους ξεκινώντας
από τον νομέα νο.6 ως προεκτάσεις των ντουφεκιών και καταλήγοντας στον
νομές νο.31 ξανά ως προεκτάσεις των πλωριών ντουφεκιών. Έχουν διατομή
13Χ4 στο μεσαίο τμήμα του σκάφους και είναι διακοσμημένοι με
χαρακτηριστικό εργαλείο από την πάνω και την κάτω μεριά τους και καθ’όλο
το μήκος τους. Συνήθως καλύπτουν και ενισχύουν τη σύνδεση του κάτω
σκαρμού με το μαντάλι του κάθε νομέα. Και οι δύο λούροι δεν παρουσιάζουν
κάποιο σημαντικό σπάσιμο.
4.2.6. Στραγαλιές
Οι στραγαλιές είναι τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα καμάρια του
καταστρώματος και ξεκινούν από τον νομέα νο. 2 μέχρι τον νομέα νο.37. Η
μεγαλύτερη διατομή τους στο μέσον του σκάφους είναι 20Χ3,5 εκ., ενώ το
πλάτος της μειώνεται στα άκρα προς την πλώρη και την πρύμνη. Οι
στραγαλιές έχουν εγκοπές για κάθε καμάρι, έτσι ώστε η σύνδεσή τους να είναι
με δόντι. Η κάθε τέτοια εγκοπή έχει πλάτος από 10 έως 12 εκ. και ύψος 3 εκ.
Οι στραγαλιές σε κάποια σημεία έχουν σπάσει ενώ πάνω στους νομείς νο.13,
νο.14 και νο.15 η στραγαλιά από τη δεξιά πλευρά έχει σπάσει και αποκολληθεί
εντελώς. Οι στραγαλιές έχουν εργαλείο σε όλο το μήκος τους από την κάτω
πλευρά τους.
4.2.7. Φουρνιστή στο κάτω μέρος της πρύμνης
Είναι ένα ισχυρό γονατοειδές ξύλο που συνδέεται με το σκορπιό του πρυμνιού
ποδοστάματος και με τα δύο σκέλη των νομέων νο.3, νο.4 και νο.5. Δεν
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παρουσιάζει κανένα σπάσιμο. Τη φουρνιστή διαπερνά μία τσαβέτα που
καταλήγει στο ποδόσταμα.
4.2.8. Φουρνιστή και ντουφέκια στη μέση της πρύμνης
Η φουρνιστή αυτή ξεκινά από το ποδόσταμα και τα δύο της σκέλη φτάνουν
πάνω στα ντουφέκια μέχρι τον νομέα νο.5. Τα ντουφέκια ξεκινούν από τον
νομέα νο.2 και φτάνουν μέχρι τον νομέα νο.9. Μεταξύ των νομέων νο.6 και
νο.9 υπάρχει η ματησιά (αλληλοκάλυψη) των ντουφεκιών με τους επάνω
λούρους. Τα ντουφέκια έχουν εγκοπές που θηλυκώνουν με τους νομείς και
αποτελούν τις πιο ισχυρές συνδέσεις στην περιοχή της πρύμνης. Μαζί με τη
φουρνιστή αποτελούν βασικά στοιχεία της κατασκευής.
4.2.9. Καμάρια στην πρύμνη
Έχουν μετρηθεί τέσσερα καμάρια στην πρύμνη με διαφορετικές διατομές και
μορφή. Φαίνεται ωστόσο ότι το καμάρι που βρίσκεται πάνω από τον νομέα
νο.5 έχει ιδιαίτερη σημασία. Το καμάρι αυτό έχει εργαλείο από την κάτω του
όψη και στις δύο παριές του και στο μέσον του φέρει καμπύλο κόψιμο που
όπως έχει ήδη αναφερθεί πρέπει να είναι υποδοχή για κατάρτι σε αυτό το
σημείο. Η διατομή του είναι 13Χ5,5 εκ. ενώ η καμπυλωμένη εγκοπή έχει
μήκος (άνοιγμα) 14 εκ. και βέλος 2,5 εκ.
4.2.10. Σκορπιός ή αγκώνας του ποδοστάματος της πρύμνης
Εξετάζοντας τις διατομές και τη θέση του ποδοστάματος και της καρίνας στην
πρύμνη οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι σύνδεση τους υποστηρίζει και
καλύπτει εσωτερικά ένα γονατοειδές ξύλο, που ονομάζεται σκορπιός και
ξεκινά από τον νομέα νο.2 (ο οποίος εδράζεται πάνω στο σκορπιό) και
καταλήγει στον νομέα νο.5. Ο σκορπιός πρέπει να συνδέεται με το ποδόσταμα
με δύο ή και τρεις περαστές τσαβέτες.
4.2.11. Κούτσα στην πρύμνη
Πρόκειται για ένα ένθετο ξύλο μεταξύ των εδρών στους νομείς νο.4 και νο.5
με μία στρογγυλή τρύπα για τον άξονα του έλικα. Το ξύλο αυτό ήταν απλώς
σφηνωμένο στη θέση του και τώρα μετά την αφαίρεση του άξονα της μηχανής
μπορεί να αφαιρεθεί και αυτό χωρίς δυσκολία.
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4.2.12. Σιδερένιοι ελκιστήρες
Το σκάφος ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια κάποιας επισκευής του με τέσσερις
σιδερένιους ελκιστήρες που διαπερνούν τα τοιχώματα του και αγκυρώνονται
από την έξω πλευρά τους. Οι τρεις ελκιστήρες βρίσκονται στο ύψος των
στραγαλιών και συγκεκριμένα ο πρυμνιός μεταξύ των νομέων νο.5 και νο.6, ο
μεσαίος μεταξύ των νομέων νο.11 και νο.12 και ο πλωριός μεταξύ των
νομέων νο.32 και νο.33. Στην πλώρη ακριβώς πάνω από τα όκια υπάρχει ο
τέταρτος ελκιστήρας που προφανώς συγκρατεί τις καταπονήσεις από τις
αλυσίδες των αγκυρών. Όλοι έχουν κυκλική διατομή και διάμετρο περίπου 20
χιλ. αγκυρώνονται δε έξω από πέτσωμα του σκάφους με τετράγωνες ροδέλες.
Οι αγκυρώσεις αυτές είναι φυσικά κάτω από την πλαστικοποίηση σήμερα.
Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η στατική σημασία τους είναι μεγάλη για το
σκάφος στη σημερινή του κατάσταση.
4.2.13. Μισοκάμαρα
Από τον νομέα νο.6 έως τον νομέα νο.31 οι πλαϊνοί διάδρομοι του
καταστρώματος στηρίζονται όλοι σε μισοκάμαρα που αντιστοιχούν και
συνδέονται με τους νομείς. Κάποια από αυτά είναι νεότερα ενώ κάποια άλλα
ήταν ολόκληρα καμάρια που κόπηκαν κατά τη μετασκευή του σκάφους και τη
διεύρυνση του ανοίγματος στο κατάστρωμα.
4.2.14. Μπρατσόλια
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη θέση του νομέα νο.11 υπάρχει το μοναδικό
ζευγάρι μπρατσολιών του καταστρώματος, που σώζονται πάνω στο «Καλή
Τύχη». Θα πρέπει να υπήρχαν και άλλα μπρατσόλια στην αρχική μορφή του
σκάφους, τα οποία έχουν καθαιρεθεί στη συνέχεια. Στα μπρατσόλια που
σώζονται έχουν το οριζόντιο σκάλος τους 45 εκ., το κατακόρυφο 60 εκ. και το
πάχος τους είναι 7-8 εκ. Τα μπρατσόλια ήταν σημαντικά στοιχεία της
κατασκευής και συνήθως έμπαιναν κάθε δεύτερο ή τρίτο νομέα στο μεσαίο
τμήμα του σκάφους, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες καταπονήσεις του
καταστρώματος.
4.2.15. Σκάτζα καταρτιού
21

20PROC006876085 2020-06-17
Πάνω από τους νομείς νο.24, νο.25 και νο.26 βρίσκεται η παλιά σκάτζα του
καταρτιού. Το κατάρτι έχει αντικατασταθεί με καινούριο και όταν αφαιρεθεί
θα είναι δυνατή η εξέταση του εσωτερικού της σκάτζας. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι φαίνονται δύο σφήνες που συγκρατούν το κατάρτι
στη θέση του πάνω στη σκάτζα. Πιθανώς με τις σφήνες αυτές να ελεγχόταν
και η κλίση του καταρτιού προς την πλώρη, εάν αυτό υπήρξε ποτέ κεκλιμένο.
4.2.16. Φουρνιστή και ντουφέκια στο κάτω μέρος της πλώρης
Η φουρνιστή ξεκινά από το ακράπι του πλωριού ποδοστάματος και τα δύο της
σκέλη φτάνουν πάνω στα ντουφέκια και μέχρι τον νομέα νο.29. Είναι σχετικά
λεπτή με πάχος 7 εκ. όπως και τα αντίστοιχα ντουφέκια με πάχος 6-8 εκ. Τα
ντουφέκια ξεκινούν επίσης από το ακράπι και καταλήγουν στον νομέα νο.27.
Τα ντουφέκια έχουν εγκοπές που θηλυκώνουν με τους νομείς και αποτελούν
ισχυρές συνδέσεις στην πλώρη. Αυτά ωστόσο τα ντουφέκια δεν αντιστοιχούν
σε λούρους. Η φουρνιστή, το ακράπι και το ποδόσταμα διαπερνώνται και
συγκρατιώνται από τζαβέτα περαστή.
4.2.17. Φουρνιστή και ντουφέκια στη μέση της πλώρης
Η φουρνιστή ξεκινά από το πλωριό ποδόσταμα και τα δύο σκέλη της φτάνουν
πάνω στα ντουφέκια και μέχρι τον νομέα νο.32. Το πάχος της όπως και των
ντουφεκιών είναι περίπου 9 εκ. Τα ντουφέκια ξεκινούν από τον νομέα νο.32
και καταλήγουν στον νομέα νο.29. Τα ντουφέκια έχουν εγκοπές που
θηλυκώνουν με τους νομείς και αποτελούν προεκτάσεις των επάνω λούρων
προς την πλώρη. Στο τμήμα μεταξύ των νομέων νο.29 και νο.31 υπάρχει
αλληλοκάλυψη των ντουφεκιών με τους λούρους για να ισχυροποιείται η
σύνδεσή τους (ματησιά). Η φουρνιστή συνδέεται με το ποδόσταμα με περαστή
τζαβέτα .
4.2.18. Σανταρόλι (μπουντέλι) στην πλώρη
Πάνω στην φουρνιστή και στο ακράπι στη θέση του νομέα νο.32 πατά το
μοναδικό σανταρόλι (μπουντέλι) που υπάρχει στο σκάφος. Το ξύλο φαίνεται
νεότερο και πιθανώς να μην υπήρχε στην αρχική του μορφή. Μετά την
τελευταία μετασκευή του, το σανταρόλι αυτό υποστήριζε το ραμποτέ πέτσωμα
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που υπήρχε σαν μπουλμές στη θέση αυτή και την υπερκατασκευή του
σπυράγιου από πάνω. Η διατομή του είναι 8Χ8 εκ.
4.2.19. Καμπαναριό της πλώρης
Βρίσκεται πάνω στο πλωριό ποδόσταμα και στη θέση του νομέα νο.35. Είναι
σε επαφή με την επάνω φουρνιστή και συνδέεται πάνω στο κατάστρωμα με το
μπαστούνι της πλώρης. Δεν έχει ιδιαίτερες φθορές στο κάτω μέρος του, αλλά
είναι σαθρό στην επάνω απόληξη του.
4.2.20. Ακράπι για το πλωριό ποδόσταμα
Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν κατά την αποτύπωση φαίνεται ότι υπάρχει
ένα ελαφρώς γονατοειδές ακράπι στην πλώρη που ενισχύει τη σύνδεση της
καρίνας με το ποδόσταμα. Δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι
διαστάσεις της διατομής του (πιθανώς 18Χ15 εκ.) και φαίνεται ότι εκτείνεται
από τον νομέα νο.30 μέχρι τον νομέα νο.33. Πιθανώς από την εσωτερική
πλευρά του ποδοστάματος να υπάρχει ακράπι (ξεχωριστό εσωτερικό
ποδόσταμα) καθ’ όλο το μήκος του.
4.2.21 Καμάρια στην πλώρη
Σώζονται πέντε μικρά καμάρια στην πλώρη που πιθανώς να προέρχονται από
την αρχική κατασκευή του σκάφους. Τα καμάρια αυτά πατούν πάνω στις
στραγαλιές και σε μερικά σημεία τους είναι σαθρά ή σπασμένα, με νεότερες
ενισχύσεις ματισμένες επάνω τους.
4.3.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ – ΠΑΡΑΠΕΤΟ

4.3.1. Κατάστρωμα
Το κατάστρωμα μετά τη διεύρυνσή της υπερκατασκευής που έγινε πιθανώς
κατά την τελευταία μετασκευή του σκάφους έχει περιοριστεί σημαντικά. Στην
πρύμνη όπου υπάρχει υπερύψωση του είναι κατασκευασμένο πρόσφατα με
ραμποτέ σανίδια. Στο κεντρικό μέρος του σκάφους διατηρείται κατά πάσα
πιθανότητα τμήμα του αρχικού πετσώματος του καταστρώματος, αλλά λόγω
της πλαστικοποίησης δεν μπορεί να εξεταστεί από πάνω (πλαϊνός διάδρομος
στο μέσο του σκάφους). Το γεγονός ωστόσο ότι κατά τόπους αυτό έχει
23

20PROC006876085 2020-06-17
υποχωρήσει (όπως στα δεξιά μεταξύ των νομέων νο.11 έως τον νομέα νο.18) ,
αλλά και η εμφάνισή του από την κάτω μεριά συνηγορεί στο συμπέρασμα ότι
όλο το πέτσωμα του καταστρώματος είναι σαθρό με πολλαπλά σπασίματα.
Στην πλώρη, εκεί που υπάρχουν τα ολόκληρα μικρά καμάρια είναι πιο
σταθερό,

αλλά

θα

πρέπει

να

ελεγχθεί

μετά

την

αφαίρεση

της

πλαστικοποίησης.
4.3.2. Τρυπητό
Το τρυπητό είναι εξωτερικά και στο κατάστρωμα πλαστικοποιημένο. Έτσι δεν
μπορεί να διερευνηθεί η κατάστασή του. Σε λίγα μόνο σημεία ωστόσο που
φαίνεται είναι αρκετά σαθρό και μερικές φορές θρυμματίζεται εύκολα.
4.3.3. Παραπέτο
Το παραπέτο έχει εξωτερικά πλαστικοποιηθεί και εσωτερικά καλυφθεί με
ραμποτέ λεπτό σανίδωμα. Έτσι είναι δύσκολη η συστηματική εξέτασή του
πριν απόν την αφαίρεση αυτών των επικαλύψεων. Επίσης σε ξύλα του
παραπέτου που δεν έχουν πλαστικοποιηθεί ή καλυφθεί με ραμποτέ, υπάρχει
λαδομπογιά (μαντάλια, μπακαλάρι, μπρατσόλια παραπέτου κλπ.) η οποία θα
πρέπει να αφαιρεθεί για να εξεταστεί η κατάσταση των ξύλων. Πάντως δεν
αναμένεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση τα ξύλα του παραπέτου απ’ ό,τι
αυτά του υπόλοιπου σκάφους. Αξιόλογα είναι τα οριζόντια μπρατσόλια του
παραπέτου στην πλώρη, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν, όπως και η
κατασκευή στην πλώρη μπροστά από το καμπαναριό (μπαμπάς) με τα μικρά
καμάρια στο ύψος της κουπαστής. Την κατασκευή αυτή δεν την έχουμε
ξανασυναντήσει και συνήθως στην ίδια θέση υπήρχε πέτσωμα ή καφασωτό.
Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί πιο διεξοδικά αν πρόκειται για νεότερη
επέμβαση ή στοιχείο της αρχικής κατασκευής. Όλη η κατασκευή στην πλώρη
είναι αρκετά σαθρή και κάποια από τα στοιχεία παρουσιάζουν σπασίματα
κάθετα στις ίνες των ξύλων. Το σκάφος έχει παστιγάγιο και τάκους στην
εσωτερική του πλευρά και πάνω στην κουπαστή για να στηρίζονται οι
φουρκάδες που κρατούσαν το κοντάρι του μουσαμά.
4.3.4. Μπαμπάδες
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Υπάρχουν οκτώ μπαμπάδες στο σκάφος, αλλά ο ένας στην πλώρη αριστερά
έχει σπάσει. Είναι αρκετά φθαρμένοι και οι συνδέσεις τους με το παραπέτο
και τα αντίστοιχα μαντάλια έχουν χαλαρώσει, κυρίως σε αυτούς που
βρίσκονται στην πλώρη.
4.3.5 Πραγκάτσα
Πίσω από τα καμπαναριό στην πλώρη και συνδεδεμένη με τις μπίντες, υπάρχει
μία πραγκάτσα που συνδέεται με εγκοπή με το καμπαναριό. Πάνω στην
πραγκάτσα στηρίζεται ένας χειροκίνητος μικρός εργάτης για την αλυσίδα της
άγκυρας του σκάφους. Ο εργάτης αυτός, αν και δεν γνωρίζουμε αν προέρχεται
από την αρχική μορφή του σκάφους, παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί αποτελεί
ένα χειροκίνητο απλό σύστημα (μαγγάνι) το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον
στα σκάφη.
4.4.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι καμία από τις υπερκατασκευές που έχει το
σκάφος προέρχεται από την αρχική του μορφή. Έτσι δεν εξετάζονται
διεξοδικά και δεν προτείνεται η διάσωση ή η αποκατάστασή τους.
Συνολικά η κατασκευή τους έχει γίνει από κόντρα-πλακέ θαλάσσης, ραμποτέ
πέτσωμα και σκελετό με ξύλινα δοκάρια 8 Χ 8 εκ.

4.4.1

Χειροκίνητος εργάτης
Το μόνο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον, ως σπάνιο αντικείμενο, είναι ο
χειροκίνητος μικρός εργάτης που βρίσκεται στερεωμένος πάνω στην
πραγκάτσα. Πρόκειται για ένα μεταλλικό αυτοσχέδιο μηχανισμό με ένα
μεγάλο γρανάζι συνδεδεμένο αξονικά με την σωλήνα όπου τυλίγεται η
αλυσίδα και ένα μικρότερο που «δαγκώνει» με το μεγάλο γρανάζι και
περιστρέφεται από δύο βραχίονες στα πλάγια του μηχανισμού. Ο μηχανισμός
δεν λειτουργεί τώρα γιατί όλα τα μεταλλικά στοιχεία του είναι σκουριασμένα.
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5
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΤΑΣΗΣ
Στη ναυπηγική παράδοση του 18ου και των αρχών του 20ού αιώνα υπήρχαν
αρκετοί τύποι σκαφών, που όχι μόνο δεν έχουν διασωθεί, αλλά μερικές φορές είναι
δύσκολη και η αναπαράστασή τους ή έστω η σαφής περιγραφή τους. Θεωρείται
λοιπόν ευτυχής η συγκυρία όταν ανακαλύπτεται κάποιο ελληνικό παραδοσιακό
σκάφος που δεν ανήκει στους γνωστούς τύπους, που έχουν διασωθεί, μελετηθεί και
κατασκευάζονται μέχρι και σήμερα, όπως: τρεχαντήρια,

λίμπερτι, τάκοι,

καραβόσκαρα, περάματα κ.α. Το «Καλή Τύχη» έχει σπάνια μορφολογικά
χαρακτηριστικά και αναμφίβολα δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε κάποιον από τους πιο
πάνω γνωστούς τύπους σκαφών. Διασώζοντας λοιπόν το σκάφος γεννήθηκε
αυτόματα ο προβληματισμός ως προς την αρχική του μορφή, αλλά και την
τυπολογική ταξινόμησή του, σύμφωνα με την ναυπηγική παράδοση, που έχει
καταγραφεί στο Αιγαίο.
Είναι γνωστό ότι ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε να
αναπαραστήσουμε ή ακόμη και να περιγράψουμε ένα τύπο σκάφους που δεν έχει
διασωθεί στις μέρες μας είναι η σύγχυση που υπάρχει στις γραπτές πηγές όσον
αφορά τις διαφορετικές ονομασίες και ταξινομήσεις των τύπων των σκαφών από μία
περιοχή του Αιγαίου σε άλλη ή από τη μια γενιά ναυτικών στην επόμενη ή επίσης με
το ένα ή το άλλο κριτήριο ταξινόμησης. Είναι για παράδειγμα γνωστό ότι αλλιώς
ταξινομούνταν τα είδη ιστιοφορίας και αλλιώς οι τύποι των καϊκιών. Έτσι ένα
δίστηλο τρεχαντήρι μπορούσε να είναι ένα λόβερ ή μια μπρατσέρα, αν κανείς
εξέταζε μόνο την ιστιοφορία του και μια μπρατσέρα μπορούσε να είναι ένα
τρεχαντήρι ή ένα πέραμα αν κανείς εξέταζε μόνο τον τύπο της γάστρας του.
Το «Καλή Τύχη» ανήκει φυσικά στους τύπους γάστρας με άβακα στην
πρύμνη, άρα θα μπορούσε να αναφερθεί κατ’αρχήν ως βαρκαλάς. Η ονομασία αυτή
ωστόσο είναι αρκετά γενική και περιλαμβάνει τα σκάφη με άβακα, ανεξαρτήτως
μεγέθους, ιστιοφορίας ή άλλων μορφολογικών ή κατασκευαστικών λεπτομερειών.
Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τη μορφή του σκάφους μπορούμε να επισημάνουμε
κάποια χαρακτηριστικά που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το «Καλή Τύχη»
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μοιάζει με τον τύπο γάστρας που παλιότερα αναφερόταν ως «σακολέβα». Πρόκειται
για ένα είδος βαρκαλά με ίσιο και λοξό προς τα εμπρός ποδόσταμα, άβακα
περιορισμένου μεγέθους και τοποθετημένο ψηλά στην πρύμνη και ιστιοφορία
σακολέβας. Τα σκάφη αυτά ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο) και στις Κυκλάδες. Σε ένα κατάλογο απονομής
ναυτικών διπλωμάτων που εξέδωσε η Ηγεμονία της Σάμου το 1852 αναφέρονται 268
σκάφη διαφόρων μεγεθών. Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται μεταξύ των άλλων και
51 σκάφη τύπου σακολέβα, με μέση χωρητικότητα 10,4 τόνους. Ο τύπος αυτός
φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο πιο διαδεδομένος στο νησί για το μέγεθος ενός καϊκιού
γύρω στους 10 τόνους, όπως είναι και το «Καλή Τύχη».
Σε παλιότερες πηγές αναφέρεται επίσης ότι τα σκάφη αυτά ονομάζονταν
«μπελούδες» στις Κυκλάδες και «λεύκες» στη Χίο. Στη Μυτιλήνη έχει διασωθεί ένα
ναυπηγικό μοντέλο μιας σακολέβας που έχει όμοιες αναλογίες και μορφή με το
«Καλή Τύχη». Τα σκάφη αυτά ωστόσο πρέπει να εγκαταλείφθηκαν στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα λόγω της εγκατάστασης των μηχανών εσωτερικής καύσης
και της αχρηστίας των πανιών. Η εξέλιξη της σακολέβας στη Σάμο θα πρέπει να
αναζητηθεί στον τύπο της «μαούνας» που έχει καταγραφεί σε προφορικές μαρτυρίες
από το νησί και κατασκευαζόταν μέχρι τα πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο στα
ναυπηγεία του Μαραθόκαμπου και του Καρλοβασίου. Τα στοιχεία μάλιστα που
διαθέτουμε δεν δίνουν καμιά διαφορά μεταξύ της μαούνας και της σακολέβας ως
προς το σχήμα της γάστρας, παρά μόνο ως προς το είδος της ιστιοφορίας. Η
πολύπλοκη ιστιοφορία της σακολέβας αντικαταστάθηκε, πριν από το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο, με τις πιο εύκολες ιστιοφορίες με μπούμα ή με λατίνι, και
αποτελούσαν εφεδρική πρόωση αφού τα σκάφη είχαν πλέον μηχανές.
Το «Καλή Τύχη» λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια «σακολέβα» στις αρχές
του αιώνα ή μεταγενέστερα στα μέσα του 20ού αιώνα, μία «μαούνα» με ιστιοφορία
μπούμα ή λατίνι, αν ήταν μονόστηλο και ραντοψάθι ή λόβερ, αν ήταν δίστηλο.
Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης έγινε η επιλογή να πραγματοποιηθεί στο
σκάφος η αναπαράσταση της ιστιοφορίας της σακολεύας και όχι του λατινιού ή της
μπούμας, γιατί θεωρούμε ότι η ιστιοφορία αυτή είναι περισσότερο χαρακτηριστική
για την περιοχή και την περίοδο (τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα) που θέλουμε να
εντάξουμε την αποκαταστημένη μορφή του σκάφους. Ένα επιπλέον στοιχείο ήταν
καθοριστικό επίσης για την επιλογή μας αυτή. Κατά τη διάρκεια της μελέτης και
αποτύπωσης του σκάφους αποκαλύφθηκε μικρή σκάτζα στον νομέα νο.5 για πρυμνιό
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κατάρτι «μετζάνας», που πρέπει να είχε το σκάφος στα πρώτα χρόνια λειτουργίας
του. Αναφέρεται ακόμη ότι «μετζάνα» είχαν οι σακολέβες και οι μπελούδες στις
αρχές του αιώνα που μπορούσε να είναι πανί σχήματος πένας, λατινιού ή ψάθας. Το
στοιχείο λοιπόν αυτό σε συνδυασμό με τη θέση της σκάτζας του πανιού στα 3/8 του
συνολικού μήκους μας οδήγησαν στο συμπέρασμα να προτείνουμε ότι το «Καλή
Τύχη» είχε στην αρχική του μορφή ιστιοφορία και θα μπορούσε να αναπαρασταθεί
ως μια σακολέβα των αρχών του 20ού αιώνα. Με ένα τέτοιο σκάφος έκανε μια
μεγάλη διαδρομή στο Αιγαίο ο F. Boissonnas στις αρχές του 20ού αιώνα,
φωτογραφίζοντας τα νησιά αλλά και το σκάφος με το οποίο ταξίδευε.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ομοιότητα του «Καλή Τύχη» με το σκάφος που
απεικονίζεται

στις

φωτογραφίες

του

F.

Boissonnas,

αποφασίσαμε

να

αποκαταστήσουμε την ιστιοφορία και τον εξαρτισμό του «Καλή Τύχη»,
αντιγράφοντας ουσιαστικά τα αντίστοιχα στοιχεία από το σκάφος «Άγιος Νικόλαος»
που απεικονίζεται στις φωτογραφίες του F. Boissonnas. Οι φωτογραφίες αυτές είναι
δεκατέσσερις και οι περισσότερες είναι δημοσιευμένες στο Des Cyclades et Crete au
greduvent, που εκδόθηκε στη Γενεύη το 1919. Οι πιο χαρακτηριστικές από τις
φωτογραφίες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις εικόνες αυτού του τεύχους (εικ.29-33).
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6
ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στις συντηρήσεις περιλαμβάνονται κυρίως οι εργασίες πάνω στα στοιχεία που
απαρτίζουν το σκελετό του σκάφους.
Όπως ήδη αναφέραμε ο σκελετός είναι το πιο αξιόλογο μέρος της κατασκευής
του «Καλή Τύχη» και όλες οι προσπάθειες συντήρησης επικεντρώνονται σε αυτό το
τμήμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν ή να
συμπληρωθούν τμήματα του σκελετού τα οποία δεν προβλέπονται από την μελέτη.
Το βασικό εργαλείο που προτείνεται για την ενίσχυση και υποστήριξη του σκελετού
είναι ο εμποτισμός και η συμπλήρωση των σαθρών τμημάτων του σκελετού με
διάφορα εποξικά μίγματα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση (βλ. 8.4). Παράλληλα
θα αντικατασταθούν όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι (τσαβέτες, βίδες, χάρπες,
ελκιστήρες) με νέους ανοξείδωτους και ίδιων διατομών και θα κολληθούν με τα
ξύλινα στοιχεία με εποξικό μίγμα (βλ. 8.4.4). Αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων του
σκελετού θα γίνει μόνο στην περίπτωση της καρίνας και των ποδοσταμάτων, αν αυτά
μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης εκτιμηθεί ότι είναι πολύ σαθρά. Επίσης θα
αντικατασταθούν όσα στοιχεία του καταστρώματος και των παραπέτων είναι πολύ
σαθρά και θα προστεθεί μία νέα σειρά από λούρους (βλ. 7.2.4β). Στην κατασκευή και
τοποθέτηση αυτών των νέων ξύλινων στοιχείων, εκτός από τις οδηγίες που δίνονται
στη παρούσα μελέτη, θα πρέπει να εφαρμοστούν παραδοσιακές λύσεις και τεχνικές
που μπορούν να συνδυαστούν με την υπάρχουσα κατασκευή του σκάφους.
Εκτός από τη συντήρηση, συμπλήρωση και επισκευή του σκελετού, θα γίνει
αντικατάσταση του πετσώματος του σκάφους με νέα σανίδια, μόνο εφόσον μετά την
αφαίρεση της πλαστικοποίησης μία τέτοια εργασία κριθεί απαραίτητη. Στο νέο
πέτσωμα θα πρέπει να αντιγραφούν όλα τα παλιά στοιχεία του πετσώματος, όπως οι
διατομές και οι διακοσμήσεις και φυσικά δεν θα πρέπει να προστεθούν καινούργια.
Σε δύο καθορισμένα τμήματα του πετσώματος, ένας περιορισμένος αριθμός σανιδιών
θα αντικατασταθεί με φύλλα plexiglass (βλ. 8.5) για να υπάρχει δυνατότητα
παρατήρησης του εσωτερικού του σκάφους χωρίς να χρειάζεται να μπει ο επισκέπτης
μέσα στο σκάφος. Για την πληρέστερη υποστήριξη του σκάφους και κυρίως για την
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μακροχρόνια διατήρησή του, είναι πολύ σημαντικό να μπουν νέοι ελκιστήρες από
ανοξείδωτο χάλυβα στο ύψος της τσάντας. Τα κεφάλια τους θα βαφτούν μαύρα από
έξω όπως και όλα τα εμφανή μεταλλικά στοιχεία.
Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν ως προς την ιστιοφορία του
σκάφους. Όλες οι εργασίες του αρματώματος θα γίνουν σαν να επρόκειτο το σκάφος
να πέσει στη θάλασσα (βλ. 7.4). Τα κατάρτια και οι αντένες θα κατασκευαστούν στις
πραγματικές διαστάσεις και θα τοποθετηθούν στις σωστές θέσεις. Τα πανιά θα
ραφτούν και θα κοπούν από παραδοσιακό πανά, αν είναι δυνατόν στο χέρι. Το
αρμάτωμα επίσης θα πρέπει να γίνει από παραδοσιακό αρμαδούρο σύμφωνα πάντα
με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Είναι
πιθανό ότι για αυτές τις δουλειές θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με εργαστήρια και
τεχνίτες εκτός Σάμου.
Οι τεχνίτες που θα ασχοληθούν με τις εργασίες πάνω στο σκάφος θα πρέπει
να κατανοήσουν και να σεβαστούν πλήρως τη διαφορά που έχει η συντήρηση και η
αποκατάσταση ενός διατηρητέου μνημείου από τη συντήρηση και επισκευή ενός
κοινού ξύλινου σκάφους. Στην περίπτωση του «Καλή Τύχη» βρισκόμαστε στην
πρώτη κατηγορία και όλες οι υποδείξεις και λύσεις της μελέτης θα πρέπει να
τηρηθούν κατά γράμμα. Για οποιαδήποτε διαφωνία του ξυλοναυπηγού ή του τεχνίτη
που θα αναλάβει μία συγκεκριμένη εργασία με κάποια από τις περιγραφές της
μελέτης θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο μελετητής. Επίσης οποιαδήποτε
παρέκκλιση ή συμπλήρωση των εργασιών που περιγράφονται δεν θα πρέπει να γίνει
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή.
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7
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7.1.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Αφαίρεση πλαστικοποίησης, αντικατάσταση σαθρών ξύλινων στοιχείων,
προσθήκη διαφανών επιφανειών (plexiglass), καλαφατίσματα και βαψίματα
είναι οι βασικές εργασίες που προτείνονται. Αναλυτικότερα:

7.1.1 Καρίνα
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης και των πρόσθετων στοιχείων πάνω
στην καρίνα, θα αποκαλυφθεί η αρχική καρίνα, της οποίας τότε μόνο θα
μπορέσει να εξεταστεί η κατάσταση. Είναι πολύ πιθανόν η αρχική καρίνα του
σκάφους να είναι σε κακή κατάσταση, οπότε θα χρειαστεί αντικατάστασή της.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι περαστές τζαβέτες
που συνδέουν την καρίνα με τους νομείς και το σωτρόπι. Η αντικατάσταση
των τζαβετών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική «ενίσχυση παλαιότερων οπών
από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την επανατοποθέτηση ανοξείδων
συνδέσμων» (βλ.8.4.4). Οι νέες τσαβέτες θα είναι ανοξείδωτες. Η νέα καρίνα
θα είναι διατομής: 25Χ10 εκ. (όσο δηλαδή υπολογίζεται η αρχική καρίνα του
σκάφους), από μονοκόμματο πεύκο και θα πρέπει το σχήμα της να ακολουθεί
την κρέμαση που έχει ο ασός στην υπάρχουσα κατάσταση. Σε αντίθεση
δηλαδή με τις αντικαταστάσεις καρίνας που γίνονται σε σκάφη που
ταξιδεύουν, στο «Καλή Τύχη» επειδή το σκάφος δεν θα ξαναταξιδέψει
θέλουμε να κρατήσουμε την κρέμαση, αφενός γιατί δεν θέλουμε να
αλλοιώσουμε τους νομείς και αφετέρου γιατί θέλουμε να φαίνονται τα
αποτελέσματα της παλιότερης χρήσης του σκάφους.
7.1.2. Ποδόσταμα πλώρης
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης θα εξεταστεί η κατάσταση του
ποδοστάματος της πλώρης. Είναι επίσης πιθανό να χρειάζεται αντικατάσταση
όπως και η καρίνα. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία
όπως με την καρίνα, αντικαθιστώντας και τις υπάρχουσες περαστές τζαβέτες.
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Το νέο ποδόσταμα υπολογίζεται ότι θα είναι διατομής 22Χ10 εκ. στην ένωση
του με την καρίνα και 18Χ18 εκ. επάνω στο ύψος του παραπέτου, θα
αποτελείται επίσης από ένα κομμάτι και θα έχει ελαφρά καμπύλωση, όπως
φαίνεται στο σχέδιο διαμήκους τομής της πρότασης.
7.1.3. Ποδόσταμα και καθρέφτης πρύμνης
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης θα εξεταστεί η κατάσταση του
ποδοστάματος της πρύμνης και του καθρέφτη. Το πιθανότερο είναι να
χρειαστεί επίσης αντικατάστασή τους με νέα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση
θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί ο καθρέφτης με
τις αρχικές διακοσμήσεις και να αντικατασταθεί μόνο το ποδόσταμα, χωρίς
οπή για τον άξονα και χωρίς το χώρο του έλικα. Η συντήρηση του καθρέφτη
θα περιλαμβάνει: α) καθαρισμό, β) συμπλήρωση τμημάτων, όπου αυτό είναι
δυνατό και αναγκαίο με μείγμα εποξικού υλικού και πρόσμιξη με πριονίδια ή
τμήματα ξύλου («Συμπλήρωση τμημάτων ξύλου με εποξικό υλικό», βλ.
8.4.1), γ) επάλειψη με δύο χέρια βασικού εποξικού μίγματος (ρητίνη 105 και
σκληρυντής 206, βλ. 8.3), δ) βαφή του ξύλου σύμφωνα με τις επιλεγμένες
εργασίες χρωματισμού. Πριν από τον καθαρισμό του καθρέφτη θα πρέπει να
εξεταστεί αν υπάρχουν υπολείμματα χρωματισμού και να καταγραφούν για
τον τελικό χρωματισμό του σκάφους. Στην αντικατάσταση του ποδοστάματος
θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν νέες περαστές τζαβέτες και νέοι μεντεσέδες
για τα βελόνια του τιμονιού. Οι μεντεσέδες αυτοί θα πρέπει να είναι
σφυρήλατοι, καινούριοι ή παλαιοί από άλλο παλιό σκάφος.
7.1.4. Γάστρα
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης θα εξεταστεί αναλυτικότερα και σε
όλη της την έκταση η κατάσταση του πετσώματος της γάστρας. Είναι
αναμενόμενο ότι ένα μεγάλο τμήμα ή και το σύνολο του πετσώματος της
γάστρας θα χρειαστεί αντικατάσταση. Προτού ωστόσο αρχίσει η καθαίρεση
του παλιού πετσώματος θα πρέπει να επισημανθούν και να αποτυπωθούν
πιθανές λεπτομέρειες στοιχείων στη γάστρα που δεν ήταν δυνατόν να
εξεταστούν με την υπάρχουσα πλαστικοποίηση και που μπορεί να αποτελούν
σημαντικές ενδείξεις για τη μορφή που θα πρέπει να έχει το σκάφος μετά την
αποκατάσταση. Ήδη έχουν εντοπιστεί κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως
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είναι τα «εργαλεία» που έχουν χαραχθεί κάτω από το τρυπητό και την
κουπαστή, το φαρδύτερο πάχος της τσάπας και τα υπολείμματα από
παλιότερες ξαρτόριζες.
Τα διακοσμητικά στοιχεία («εργαλείο») ή τα κατασκευαστικά στοιχεία
(παχύτερο σανίδι τσάπας) θα πρέπει να αντιγραφούν με μεγάλη λεπτομέρεια
και στο καινούριο πέτσωμα. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε και στον
καθρέφτη, θα πρέπει να καταγραφούν πιθανά ίχνη αρχικού χρωματισμού της
γάστρας, τα οποία θα συνυπολογιστούν για τον τελικό χρωματισμό του
σκάφους.
Το πέτσωμα της γάστρας θα έχει πάχος 3 εκ. και θα αποτελείται από σανίδια
πλάτους 22-16 εκ. από πεύκο Σάμου. Προτείνεται η δημιουργία δύο διάφανων
επιφανειών του πετσώματος από επεξεργασμένα φύλλα plexiglass για να
είναι ορατή η εσωτερική κατασκευή στον επισκέπτη. Οι επιφάνειες αυτές θα
έχουν έκταση περίπου 2 Χ 0,60 μ., θα είναι μία στην πλώρη και μία στην
πρύμνη και θα σχηματίζονται από σανίδες plexiglass, ιδίου σχήματος με το
ξύλινο πέτσωμα και με κατάλληλες λεπτομέρειες προσαρμογής (Διαμόρφωση
τμήματος του πετσώματος με σανίδες» βλ. 8.5). Μετά την τοποθέτηση του
νέου τμήματος του πετσώματος, το σκάφος θα καλαφατιστεί, θα μινιαριστεί
και θα βαφτεί, όπως γίνεται συνήθως στα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη.
7.1.5. Επιτροπίδια
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης θα εξεταστεί η κατάσταση των
επιτροπιδίων και θα αποφασιστεί αν θα χρειαστούν αντικατάσταση. Από τη
στιγμή που το σκάφος δεν πρόκειται να πλεύσει πάλι στη θάλασσα
προτείνεται να συντηρηθούν και να κρατηθούν τα υπάρχοντα επιτροπίδια και
κατά συνέπεια και οι σανίδες του πετσώματος πάνω στις οποίες είναι
στερεωμένα. Η συντήρησή τους μπορεί να γίνει με εποξικό υλικό για πιθανή
συμπλήρωση και για προστασία τους («Συμπλήρωση τμημάτων ξύλου με
εποξικό υλικό» βλ. 8.4.1).
7.1.6. Πτερύγια και πρόσθετα σανίδια κατά μήκος του σκάφους στο ύψος της
ισάλου πλεύσης
Είναι στοιχεία νεότερα που θα αφαιρεθούν εντελώς, κατά τις εργασίες
αποκατάστασης.
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7.1.7. Εξωτερική επιφάνεια παραπέτου
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης θα εξεταστεί όλη η επιφάνεια του
παραπέτου. Και εδώ, όπως και στη γάστρα, θα πρέπει να καταγραφούν όλα τα
επιπλέον στοιχεία, που θα αποκαλυφθούν μετά την αφαίρεση της
πλαστικοποίησης. Θα αντικατασταθεί το πέτσωμα του παραπέτου και θα
πρέπει να τοποθετηθεί καινούριο τρυπητό. Στην περίπτωση αυτή θα
ακολουθηθεί η διαδικασία αντικατάστασης του τρυπητού από χαραχτό, μιας
και οι νομείς δεν θα αντικατασταθούν στο σύνολό τους. Θα ακολουθήσει
επίσης στεγάνωση και χρωματισμός, όπως και στο πέτσωμα της γάστρας.
7.1.8. Πηδάλιο – Λαγουδέρα
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης το πηδάλιο, αν είναι σε σχετικά
καλή κατάσταση, θα συντηρηθεί με τη χρήση εποξικών υλικών. Θα πρέπει να
κατασκευαστεί καινούρια λαγουδέρα, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια.
7.2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε αντίθεση με την εξωτερική επιφάνεια του σκάφους που στο μεγαλύτερο
βαθμό αντικαθίστανται με νέα ξύλα, τα οποία στη συνέχεια βάφονται, στο
εσωτερικό του σκάφους γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν τα παλιά στοιχεία
του σκελετού, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερη τεχνολογική αξία.

7.2.1. Εσωτερική επιφάνεια πετσώματος
Με την αντικατάσταση του πετσώματος με νέα σανίδια θα υπάρχει στο
εσωτερικό μια έντονη διαφοροποίηση των καινούριων ξύλων με τα παλιά
ξύλινα στοιχεία του σκελετού. Για αυτό επιλέγεται ο χρωματισμός της
εσωτερικής επιφάνειας του πετσώματος έτσι ώστε να έχει την ίδια χρωματική
απόχρωση με τις παλιές σανίδες του πετσώματος που διακρίνονται σήμερα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κρατηθούν δείγματα των παλιών σανιδιών
έτσι ώστε να αντιγραφεί στο τέλος ο χρωματισμός της εσωτερικής τους
επιφάνειας.
7.2.2. Νομείς
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Οι νομείς αποτελούν τα πιο σημαντικά στοιχεία του σκάφους μαζί με τις
διαμήκεις εσωτερικές ενισχύσεις (φουρνιστές, ντουφέκια, λούροι και
στραγαλιές) και για αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να
διατηρηθούν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα στοιχεία. Για το σκοπό
αυτό θα χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές ενέσεων ή συμπληρώσεων ή
ενισχύσεων των νομέων με εποξικές προσμίξεις που θα πρέπει να
σταθεροποιούν και συγκρατούν τα σχήματα, να ενισχύουν τη στατική αντοχή
τους και να μην έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με την εξωτερική υφή τους. Στο
κεφάλαιο, όπου περιγράφονται διεξοδικά οι ειδικές εργασίες για την
αποκατάσταση του σκάφους αναφέρονται όλες οι προτεινόμενες παραλλαγές
πρόσμιξης των εποξικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (Συμπλήρωση
τμημάτων ξύλου με εποξικό υλικό (8.4.1), ανασύσταση διατομής ξύλου
(8.4.2), Διάνοιξη οπών και γέμισμα με εποξικό υλικό (8.4.3), Ενίσχυση
παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την επανατοποθέτηση
ανοξείδωτων συνδέσμων (8.4.4), Διαμόρφωση εξωτερικής επιφάνειας νομέων
(8.4.5), Συντήρηση και ενίσχυση ξύλινων καβιλιών (8.4.6)).
7.2.3. Σωτρόπι
Στην περιοχή που έχει τοποθετηθεί τσιμέντο (μέχρι τον νομέα νο.12) και
εφόσον προτείνεται η παραμονή του τσιμέντου, δεν μπορούν να γίνουν
εργασίες συντήρησης ή ενίσχυσης του σωτροπιού παρά μόνο επαλείψεις στην
επάνω τους επιφάνεια. Στη συνέχεια θα γίνουν ενέσεις με εποξικό μείγμα με
μεγάλη όμως προσοχή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαρροές του υλικού από
την κάτω μεριά του σωτροπιού. Κατά προτίμηση αυτές θα πρέπει να γίνουν
επάνω από τις περιοχές επαφής των εδρών (στρώσεων) με το σωτρόπι. Θα
αλλαχτούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι περαστές τζαβέτες και θα διατηρηθούν
καθαρές οι σκάτζες για τα σανταρόλια των ανοιγμάτων του καταστρώματος.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στην ενίσχυση της σύνδεσης της
σκάτζας του καταρτιού με το σωτρόπι (βλ. 7.2.15. σκάτζα καταρτιού).
7.2.4.α. Κάτω λούροι και βάση μηχανής
Οι κάτω λούροι, όπως και η βάση της μηχανής είναι βασικά δομικά στοιχεία
του σκάφους και θα διατηρηθούν. Θα ενισχυθούν κατά τόπους με εποξικό
μείγμα και θα αντικατασταθούν οι τζαβέτες τους, σύμφωνα με την τεχνική
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«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.4.β.Τοποθέτηση νέων, ενδιάμεσων λούρων
Μεταξύ των κάτω και των επάνω λούρων προτείνεται η τοποθέτηση μιας
ακόμη σειράς λούρων στο ύψος της ένωσης των εδρών με τους δεύτερους
σκαρμούς. Ο λούρος αυτός θα έχει την ίδια μορφή (εργαλείο στην πάνω και
στην κάτω ακμή του) και διατομή 13Χ4 εκ. με τον επάνω λούρο. Θα ξεκινά
από τον νομέα νο.5, ως προέκταση της κάτω φουρνιστής και θα καταλήγει
στον νομέα νο.29 συνδεόμενος με τα κάτω ντουφέκια της πλώρης. Ο νέος
λούρος θα γίνει από πεύκο Σάμου και θα καρφωθεί πάνω στους νομείς σε
επιφάνεια, που θα έχουν πιο πριν ενισχυθεί με εποξικό υλικό («Διαμόρφωση
εξωτερικής επιφάνειας νομέων» βλ. 8.4.5).
7.2.5. Πάνω λούροι
Οι πάνω λούροι θα ενισχυθούν όπου είναι αναγκαίο με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν τα καρφιά που τους συνδέουν με τους νομείς, σύμφωνα με
την τεχνική διάνοιξης και ενίσχυσης οπών με εποξικό υλικό («Ενίσχυση
παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την επανατοποθέτηση
ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4).
7.2.6. Στραγαλιές
Οι στραγαλιές θα αντικατασταθούν από νέα ξύλα με την ίδια μορφή (εγκοπές
από την επάνω ακμή πλάτους 9 εκ. και ύψους 3 εκ. που αντιστοιχούν στα
καμάρια και εργαλείο από την κάτω ακμή) και διατομή 20Χ4 εκ. στη μέση
του σκάφους. Θα κατασκευαστούν από σαμιώτικο πεύκο, θα γίνει επάλειψή
τους με εποξικό μίγμα (ρητίνη 105 και σκληρυντή 206, βλ. «Βασικές αρχές
στη χρήση εποξικών» (8.3)) και θα μπουν στην ίδια ακριβώς θέση που
βρίσκονται οι παλιότερες στραγαλιές (από τον νομέα νο.2 μέχρι τον νομέα
νο.37).
7.2.7. Φουρνιστή στο κάτω μέρος της πρύμνης
Θα ενισχυθεί όπου έχει ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν οι τζαβέτες και τα καρφιά, σύμφωνα με την τεχνική
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«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.8. Φουρνιστή και ντουφέκια στη μέση της πρύμνης
Θα ενισχυθούν όπου έχουν ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν οι τζαβέτες και τα καρφιά σύμφωνα με την τεχνική
«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.9. Καμάρια της πρύμνης
Τα καμάρια της πρύμνης θα αντικατασταθούν με νέα πάχους 5,5, εκ. και
πλάτους αναλόγως τη θέση τους. Ιδιαίτερα το καμάρι επάνω από τον νομές
νο.5 θα έχει διατομή 13 Χ 5,5 εκ. και θα φέρει κατάλληλη εγκοπή για το
κατάρτι της μετζάνας στην πρύμνη.
7.2.10. Σκορπιός ή αγκώνας του ποδοστάματος στην πρύμνη
Ο σκορπιός σε αντίθεση με το ποδόσταμα δεν θα αντικατασταθεί. Θα
ενισχυθεί όπου έχει ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν οι τζαβέτες και τα καρφιά, σύμφωνα με την τεχνική
«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.11. Κούτσα στην πρύμνη
Θα αφαιρεθεί γιατί χρησίμευε μόνο για τη στήριξη του άξονα της μηχανής και
δεν υπήρχε την περίοδο που το σκάφος ήταν ιστιοφόρο.
7.2.12. Ελκιστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
Μετά την αφαίρεση της πλαστικοποίησης και την κατασκευή του καινούριου
πετσώματος θα μπουν νέοι ανοξείδωτοι ελκιστήρες στις ίδιες θέσεις (μεταξύ
των νομέων νο5-νο.6, νο.11-νο.12 και νο.32-νο.33). Στην πλώρη ο μικρός
ελκιστήρας που είναι πάνω από τα όκια δεν είναι απαραίτητο να
επανατοποθετηθεί. Θα μπει επίσης ελκιστήρας σε νέα θέση που θα συνδέει
και θα ενισχύει το μεσαίο ζευγάρι από τις ξαρτόριζες του μεγάλου καταρτιού.
Ο ελκιστήρας αυτός θα αγκυρωθεί μαζί με τις ξαρτόριζες κάτω από το
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τρυπητό, αλλά δεν θα είναι σε επαφή με το κατάρτι. Ο ελκιστήρας επίσης της
πρύμνης θα μπει 15 εκ. πιο κάτω από την παλιά του θέση έτσι ώστε να είναι
κάτω από το τρυπητό και να μην ενοχλεί στη καινούρια θέση του
καταστρώματος (βλ. σχέδιο πρότασης διαμήκους τομής).
7.2.13. Καμάρια και μισοκάμαρα
Θα μπουν καινούρια καμάρια, μισοκάμαρο, μεριά, πικεργιές και σανταρόλια
σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης καταστρώματος και τη διαμήκη τομή
της πρότασης αποκατάστασης. Οι διατομές των καμαριών θα είναι 13 Χ 5 εκ.
7.2.14. Μπρατσόλια
Το μοναδικό ζευγάρι μπρατσολιών θα διατηρηθεί στη θέση του (νομέας νο.11)
και θα ενισχυθεί με εποξικό μείγμα στις ρωγμές που έχει. Θα προστεθούν
επίσης καινούρια μπρατσόλια από πεύκο και με φυσική καμπυλότητα στο
σχήμα και μέγεθος των παλιών μπρατσολιών πάνω στους νομείς νο.5, νο.13,
νο.15, νο.24 και νο.26, υποστηρίζοντας τις περιοχές των καταρτιών και των
ανοιγμάτων του αμπαριού.
7.2.15. Σκάτζα καταρτιού
Μετά την αφαίρεση του υπάρχοντος καταρτιού θα βγουν τα καρφιά ή η
τζαβέτα που συνδέουν τη σκάτζα με το σωτρόπι και θα αντικατασταθούν με
καινούρια σύμφωνα την τεχνική «Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες,
χάρπες και βίδες για την επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ.
8.4.4.
7.2.16. Φουρνιστή και ντουφέκια στο κάτω μέρος της πλώρης
Θα ενισχυθούν όπου έχουν ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν οι τζαβέτες και τα καρφιά σύμφωνα με την τεχνική
«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.17. Φουρνιστή και ντουφέκια στη μέση της πλώρης
Θα ενισχυθούν, όπως επίσης και οι άλλες φουρνιστές και μπρατσόλια, όπου
έχουν ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα αντικατασταθούν οι
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τζαβέτες και τα καρφιά σύμφωνα με την τεχνική «Ενίσχυση παλαιότερων
οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την επανατοποθέτηση ανοξείδωτων
συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.18. Σανταρόλι (μπουντέλι) στην πλώρη
Θα αφαιρεθεί γιατί δεν είναι παλιό και δεν θα υποστηρίζει πλέον τίποτα αφού
αλλάζει το περίγραμμα της υπερκατασκευής.
7.2.19. Καμπαναριό
Θα αντικατασταθεί με καινούριο ξύλο στο ίδιο μέγεθος, στην ίδια διατομή και
θέση από πεύκο Σάμου.
7.2.20. Ακράπι για το πλωριό ποδόσταμα
Το ακράπι, σε αντίθεση με το ποδόσταμα δεν θα αντικατασταθεί. Θα
ενισχυθεί, όπου έχει ρωγμές ή σπασίματα με εποξικό μείγμα και θα
αντικατασταθούν οι τζαβέτες και τα καρφιά, σύμφωνα με την τεχνική
«Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» βλ. 8.4.4.
7.2.21. Καμάρια στην πλώρη
Τα καμάρια της πλώρης θα αντικατασταθούν με καινούρια, πάχους 5 εκ.,
όπως όλα τα καμάρια του σκάφους.
7.3.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ – ΠΑΡΑΠΕΤΟ
Σε αντίθεση με το εσωτερικό του σκάφους, στο κατάστρωμα και στο
παραπέτο θα αντικατασταθούν αρκετά στοιχεία με νέα ξύλα. Αυτό γίνεται
αφενός γιατί οι φθορές στις περιοχές αυτές είναι πολύ μεγάλες και αφετέρου
γιατί οι εργασίες αποκατάστασης επιβάλλουν την εγκατάσταση αρκετών νέων
στοιχείων στις περιοχές αυτές.

7.3.1. Κατάστρωμα
Θα γίνει καινούριο πέτσωμα όλου του καταστρώματος με σανίδες από πεύκο
Σάμου διατομών 15Χ3 εκ., ακολουθώντας το σχέδιο καταστρώματος.
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7.3.2. Καμάρια
Θα αντικατασταθούν όλα τα καμάρια και τα μισοκάμαρα με πεύκο Σάμου και
διατομές 13 Χ 5 εκ.
7.3.3. Πικεριά
Στο μέσον του σκάφους και κάτω από τα καμάρια θα μπει πικεριά από πεύκο
Σάμου, διατομής 13 Χ 5 εκ.
7.3.4. Μεριά
Στα ανοίγματα (κουβούσια και σπυράγιο) θα μπουν μεριά από πεύκο Σάμου,
τα οποία θα αποτελούνται από δύο ξύλα, το κάτω διατομής 12 Χ 5 εκ. και το
επάνω 8 Χ 15 εκ. Τα μισοκάμαρα θα συνδέονται με μέγγα (οδοντωτή σύνδεση
χελιδονοουράς) με το κάτω ξύλο από τα μεριά.
7.3.5. Σανταρόλια
Όπως έχει ήδη αναφερθεί δύο σκάτζες επάνω στο σωτρόπι στις οποίες πρέπει
να υπήρχαν αρχικά σανταρόλια, μας επέβαλλαν τη θέση και το μήκος του
ανοίγματος (κουβούσι). Το άνοιγμα αυτό θα υποστηρίζεται από δύο νέα
σανταρόλια τα οποία θα στηρίζονται πάνω στις παλιές σκάτζες που υπάρχουν
στο σωτρόπι. Τα δύο αυτά σανταρόλια θα έχουν διατομές 12 Χ 12 εκ. και θα
κατασκευαστούν από πεύκο Σάμου.
7.3.6. Σπυράγιο
Μπροστά από το άλμπουρο της μετζάνας, στην περιοχή των νομέων νο.8, νο.9
και νο.10, θα γίνει μικρό σπυράγιο διαστάσεων 70 Χ 70 εκ. με είσοδο από την
αριστερή μεριά και σκάλα να κατεβαίνει ύψος 70 εκ. και συρόμενο καπάκι
στην οροφή του. Κάτω από το σπυράγιο θα υπάρχει σκάλα που θα πατάει στο
κάτω λούρο ή στη βάση της μηχανής.
7.3.7. Κουβούσι
Το κεντρικό άνοιγμα 2.90 Χ 1.24 μ. θα είναι με χαμηλό κουβούσι πάνω από τα
μεριά, διατομής 8 Χ 15 εκ. Θα κλείνει με εγκάρσιες τάβλες που θα πατάνε σε
πατούρα στο εσωτερικό τοίχωμα του κουβουσιού.
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7.3.8. Ταμπούκιο πλώρης
Θα είναι ένα μικρό κουβούσι σχήματος τραπεζίου με έδρες 70 και 90 εκ. και
ύψος τραπεζίου 60 εκ. Θα κλείνει με απλό καπάκι, φορετό από πάνω.
7.3.9. Τρυπητό
Θα αντικατασταθεί το τρυπητό με χαρακτό εξωτερικά πάχους 5 εκ. και ένα
σανίδι επίσης πάχους 5 εκ. εσωτερικά. Θα τοποθετηθεί στη θέση που είναι το
παλιό τρυπητό.
7.3.10. Παραπέτο
Αφαιρώντας το εξωτερικό πέτσωμα, την κουπαστή και το μπακαλάρι
εσωτερικά θα αποκαλυφθούν τα μαντάλια. Σε αυτά θα γίνουν εργασίες
αντικατάστασής τους ή ανασύστασή τους («Ανασύσταση διατομής ξύλου» βλ.
8.4.2) όπου αυτό είναι δυνατό.
Προτείνεται να αφαιρεθούν τα οριζόντια μπρατσόλια και αφού ενισχυθούν με
εποξικές προσμίξεις να ξαναχρησιμοποιηθούν. Η κατασκευή στην πλώρη, με
καμάρια στο ύψος της κουπαστής (πραγκάτσες) θα ξαναγίνει με νέα ξύλα,
όπως επίσης και η κουπαστή, το μπακαλάρι, το παστιγάγιο και οι τάκοι για τις
φουρκάδες που θα κρατούν το κοντάρι του μουσαμά.
7.3.11. Μπίντες
Θα γίνουν τέσσερις μπίντες διατομής 10 Χ 10 εκ. που θα πατάνε στα
ντουφέκια και στους ενδιάμεσους λούρους (βλ.Π5).
7.3.12. Φουρκάδες
Θα κατασκευαστούν σφυρήλατα οκτώ φουρκάδες και θα μπουν στο παραπέτο
για τη στήριξη του κονταριού του μουσαμά.
7.3.13. Κοντάρι του μουσαμά
Θα κατασκευαστεί ένα κοντάρι μουσαμά από κυπαρίσσι ή πεύκο, διατομής 7
εκ. και μήκους 8,3 μ.
7.3.14 Μπαμπάδες
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Θα κατασκευαστούν οκτώ μπαμπάδες στη θέση που είχαν οι παλαιότεροι με
τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια διακόσμηση.
7.3.15 Καφασωτό πρύμνης
Στο πάγκο της πρύμνης θα γίνει καφασωτό όπως φαίνεται στα σχέδια Π5 και
Π6.
7.3.16 Χειροκίνητος εργάτης
Ο χειροκίνητος εργάτης θα απομακρυνθεί από τη θέση του, θα συντηρηθεί για
να μπορεί να ξαναδουλεύει και θα μπει στην ίδια θέση ξανά πάνω στην
πραγκάτσα.
7.4

ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αποκατάσταση του σκάφους θα περιλαμβάνει και
την ιστιοφορία σακολέβας, όπως αυτή έχει μελετηθεί από απεικονίσεις και
από τη βιβλιογραφία, αφού αντίστοιχη ιστιοφορία δεν έχει διασωθεί. Έτσι η
σύνθεση της ιστιοφορίας περιλαμβάνει το κεντρικό πανί (πλωριό) που είναι η
σακολέβα, το πανί της μετζάνας (πρυμνιό) και στην πλώρη μία τουρκετίνα και
ένα φλόκο. Οι θέσεις των ιστίων (καταρτιών) καθορίζονται: για μεν το κυρίως
κατάρτι στην πλώρη από την υπάρχουσα σκάτζα, για δε την μετζάνα στην
πρύμνη από την αποκαλυφθείσα μικρή σκάτζα. Όλα τα κατάρτια και οι
αντένες θα γίνουν από κυπαρίσσια Σάμου.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία των ιστίων και των πανιών είναι:

7.4.1

Ιστός σακολέβας (πλωριό άλμπουρο)
Το κατάρτι της σακολέβας θα έχει μήκος 8 μ. και διάμετρο στη βάση του 18
εκ. και στην κορυφή 10 εκ. Στην κορυφή του θα υπάρχει υποδοχή και
πατούρα για να στηρίζεται ο τεσταμόρος που με τη σειρά του θα στηρίξει το
αλμπουρέτο. Το κατάρτι της σακολέβας θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού και θα εμποτιστεί με λινέλαιο πριν την τοποθέτησή του. Θα έχει
επίσης ένα κοτσανέλο σε ύψος 3,16 μ. από τη βάση του καταρτιού, μία σφήνα
για να συγκρατεί τον στάτζο της μετζάνας σε ύψος 2,14 μ. και μία σφήνα για
να συγκρατεί σταθερό το μαντίκι της μεγάλης αντένας σε ύψος 4,19 μ ( το 0
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των μετρήσεων είναι από το κατώτερο σημείο του τόρμου του καταρτιού, βλ
Π7). Προτείνεται να τοποθετηθεί κατακόρυφα ο ιστός, αν ωστόσο μετά την
αφαίρεση του υπάρχοντος καταρτιού φανεί στη σκάτζα, πάνω στο σωτρόπι,
ότι το αρχικό κατάρτι ήταν με κλίση, τότε θα πρέπει να γίνει επανασχεδίαση
της ιστιοφορίας, κατά την οποία το κατάρτι θα είναι με κλίση προς την πλώρη.
7.4.2

Ιστός μετζάνας (πρυμιό άλμπουρο)
Το κατάρτι της μετζάνας θα έχει μήκος 7.26 μ. και διάμετρο στη βάση του 14
εκ. και στη κορυφή 6 εκ. Θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα
εμποτιστεί με λινέλαιο πριν την τοποθέτησή του. Θα έχει επίσης δύο
κοτσανέλα (ένα από κάθε πλευρά) σε ύψος 2.12 μ. από τη βάση του και θα
τοποθετηθούν τρία στεφάνια (μάπες) στο επάνω τμήμα του σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο σχέδιο (σχ.Π7). Από τα στεφάνια θα γίνει η στήριξη του
αϊτάντη της αντένας της ψάθας, η στήριξη του παλάγκου για την ανύψωση του
πανιού και η στήριξη των ξαρτιών.

7.4.3 Μπομπρέσο (μπαστούνι)
Το μπομπρέσο θα έχει μήκος 6.16 μ. και διάμετρο στη βάση του 14 εκ. και
στην κορυφή του 9 εκ. Στην κορυφή του θα έχει πατούρα και τα τελευταία 30
εκ. του μήκους του θα έχουν διάμετρο 7 εκ. Στην πατούρα αυτή θα
τοποθετηθεί ένα στεφάνι (μάπα) με τέσσερα μάτια (κρίκους) για το στράλιο, τα
βέντα και την τρίγγα του μπαστουνιού (τέσσερα μάτια σε σχήμα σταυρού). Σε
απόσταση 15 εκ. από το στεφάνι και προς το σκάφος υπάρχει άλλο στεφάνι
(μάπα) από όπου στηρίζεται ο μπάνιος του φλόκου. Το μπομπρέσο (μπαστούνι)
όπως και οι άλλοι ιστοί θα γίνουν από κυπαρίσσι και θα εμποτιστεί πριν την
τοποθέτησή του με λινέλαιο.
7.4.4 Αλμπουρέτο (αρμπουρέτο)
Το αλμπουρέτο θα έχει μήκος 7.6 μ. και θα είναι μετακινούμενο ως προέκταση
του πλωριού ιστού. Η διάμετρός του θα είναι στο κάτω μέρος 10 εκ. και στην
κορυφή του 8 εκ., όπως φαίνεται στο σχ.Π7. Θα έχει ένα στεφάνι (μάπα) από
όπου θα μπορεί να δένεται ένα παταράτσο και θα υπάρχει ένας μικρός
μακαράς για την ανύψωση της σημαίας. Στην κορυφή του θα έχει ανεμοδείκτη
σε σχήμα ψαριού. Το αλμπουρέτο εκτός από την στερέωσή του μέσα από τον
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τεσταμόρο θα δένεται στο κάτω μέρος του (εκεί θα υπάρχει και μία μικρή
σφήνα) πάνω στο άλμπουρο. Το δέσιμο αυτό δεν θα είναι σε σταθερή θέση
έτσι ώστε να αλλάζει η θέση του αλμπουρέτου αν χρειάζεται.
7.4.5

Μεγάλη αντένα (αντένα σακολέβας)
Η μεγάλη αντένα θα έχει μήκος 13.68 μ. και διάμετρο στη βάση της 12 εκ. και
στην κορυφή 7 εκ. Η κατασκευή της θα γίνει από κυπαρίσσι και θα ήταν καλό
να είναι από μονοκόμματο ξύλο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε μπορεί να
είναι από δύο ξύλα ματισμένα στο μέσον της αντένας με αλληλοκάλυψη
τουλάχιστον 1 μ. και ξύλινες καβίλιες με τέσσερα τσέρκια που θα κρατούν
σφικτά τη μάτιση.
Η μεγάλη αντένα θα είναι καλυμμένη με δέρμα βοδιού στην περιοχή που
έρχεται σε επαφή με το άλμπουρο και στο κάτω της μέρος θα έχει πατούρα
(μούρα) για να δένονται τα σχοινιά που την στηρίζουν από τα κατάρτι ψηλά
(καταρτάς) και από το πόδι του καταρτιού (κατσαφόρα). Η μεγάλη αντένα
κρέμεται με τη βοήθεια τεσσάρων σχοινιών, του γακά, του μαντικιού, της
κατσαφόρας και του καταρτά (γαδάρα).

7.4.6 Αντένα ψάθας
Η αντένα της ψάθας θα έχει μήκος 6.47 μ. και διάμετρο στο σημείο ανάρτησής
της 11 εκ. και στα άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού και θα μπουν επάνω της τέσσερα στεφάνια (μάπες) για τη
στήριξη του πανιού και του αϊτάντη και για το παλάγκο που θα την σηκώνει
πάνω στο άλμπουρο (σχ.Π7).
7.4.7 Ράντα ψάθας
Η ράντα της ψάθας θα έχει μήκος 4.61 εκ. και διάμετρο στο μέσον 9 εκ. και
στα άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και
θα μπουν επάνω της τέσσερα στεφάνια (μάπες) για τη στήριξη του πανιού και
του σχοινιού από όπου θα αναρτώνται τα παλάγκα της σκότας. Στο πρυμιό
άκρο της ράντας θα υπάρχει τρύπα με μικρό ράουλο από όπου μπορεί να
τραβιέται το σχοινί για τις μούδες και σε απόσταση 3.30 μ. από το ίδιο άκρο
θα υπάρχει μικρό κοτσανέλο για να δένεται το ίδιο σχοινί.
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7.4.8 Τεσταμόρος ή ντεσταντεμόρο ή στηλόκρανον
Ξύλινη πλάκα 8 εκ. και διαστάσεων 45 Χ 20 εκ. με στρογγυλεμένες τις γωνίες
της, έτσι ώστε να έχει εξωτερικό σχήμα έλλειψης. Εξωτερικά είναι σφιγμένο
(περίδεση) με σιδερένιο στεφάνι και στο εσωτερικό του έχει δύο οπές. Η μία
είναι τετράγωνη με πλευρά 8 εκ. και προσαρμόζεται στη κορυφή του πλωριού
άλμπουρου, η δε άλλη είναι στρογγυλή διαμέτρου 10 εκ. από όπου περνά και
στηρίζεται το αλμπουρέτο. Ο τεσταμόρος είναι κατασκευασμένος από άγριο
σκληρό ξύλο όπως πουρνάρι ή δρυ ή φτελιά.
7.4.9 Μακαράδες
Υπάρχουν δεκαοκτώ μικροί μονοί μακαράδες ύψους 10 εκ., δύο διπλοί μικροί
μακαράδες ύψους 10 εκ., πέντε μονοί ύψους 15 εκ. και οκτώ διπλοί ύψους 15
εκ., ένας μονός και ένας διπλός ύψους 20 εκ. Όλοι θα είναι κατασκευασμένοι
από ξύλο δρυός.
7.4.10 Καρπουζάκια (τριόπες)
Θα χρειαστούν δώδεκα καρπουζάκια (τριόπες) 12 εκ. διαμέτρου για τα ξάρτια
του πλωριού άλμπουρου. Τα καρπουζάκια θα είναι από ξύλο δρυός και θα
έχουν σιδερένιο στεφάνι το οποίο θα καταλήγει σε «μάτι» για να δένονται
πάνω στη ξαρτόρριζα ή στο ξάρτι.
7.4.11 Συρματόσχοινα σταθερού εξαρτισμού
Γαλβανισμένο συρματόσχοινο διαμέτρου 1.6 εκ. το οποίο θα καλυφθεί με τον
παραδοσιακό τρόπο με λιγαδούρα, πίσσα και σπάγκο ή καραβόπανο. Το
συρματόσχοινο θα μπει στο σταθερό εξαρτισμό της σακολέβας (βέντα, ξάρτια,
στάντζος τουρκέτου, στράλια, γιακάς, ξάρτια μετζάνας).
7.4.12 Ξαρτόρριζες
Θα μπουν εννέα ξαρτόρριζες από την κάθε μεριά του σκάφους. Μία για το
παλάγκο της σκότας της μετζάνας, μία για τα σχοινιά των απλών, μία για τα
παλάγκα των απλών, δύο για τα ξάρτια της μετζάνας, τρεις για τα ξάρτια του
πλωριού άλμπουρου και μία για τα παταράτσα.. Οι ξαρτόρριζες θα είναι από
γαλβανισμένο σίδερο, βαμένες μαύρες με πλάτος 6 εκ. και μήκος 60 –70 εκ.
και θα συνδέονται η κάθε μία με το σκάφος με δύο μικρές τσαβέτες. Οι
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ξαρτόρριζες θα διατρυπούν την κουπαστή και θα βγαίνουν μέσα από το
παστιγάγιο σε σχήμα γάντσου.
7.4.13 Σχοινιά
Θα μπουν σχοινιά φυτικής προέλευσης τύπου Manila. Οι διάμετροι τους θα
είναι 0.6, 1, 1.4 εκ., ανάλογα τη θέση τους στη σταθερή ή την κινητή
ιστιοφορία.
7.4.14 Σκαλιέρες
Θα γίνουν σκαλιέρες από σχοινί, εκτός από την κάτω σκαλιέρα που θα γίνει
ξύλινη (καβιλιέρα) και θα έχει υποδοχές για τέσσερις καβίλιες. Επίσης στη
θέση της δεύτερης σκαλιέρας προς τα πάνω θα μπουν οι φωλιές των φανών,
όπως φαίνονται στο σχ.Π2.
7.4.15 Πανί σακολέβας
Η σακολέβα είναι ένα τραπεζοειδές ιδιότυπο πανί που θέλει αρκετή προσοχή
στο κόψιμό του. Είναι γνωστό ότι η σακολέβα έκανε ένα είδος «σακούλας»
στο μέσον έτσι ώστε να προσδίδεται στο σκάφος μία ασφαλή ιστιοδρομία σε
καιρούς με δυνατό και άστατο αέρα. Για να δημιουργηθεί αυτή η «σακούλα»
το πανί ραβόταν με «ψάρια» στο πάνω και στο κάτω μέρος των γαζιών που
δημιουργόντουσαν μεταξύ των φύλλων των πανιών. Τα «ψάρια», αυτά που
ήταν ουσιαστικά πιέτες στα φύλλα των πανιών, είχαν σαν αποτέλεσμα ο
υπολογισμός του αριθμού των φύλλων να μη γίνεται με βάση τις ακριβείς
διαστάσεις των πανιών αλλά με βάση τις διαστάσεις που θα είχε το πανί χωρίς
τα «ψάρια» (πιέτες). Επειδή η σακολέβα στηριζόταν ακριβώς στο ράψιμο των
ψαριών, κρίνουμε αναγκαία να γίνουν αυτές οι λεπτομέρειες και φυσικά θα
πρέπει το πανί να ραφτεί στο χέρι για να δημιουργηθούν τα ψάρια. Τα φύλλα
των πανιών θα πρέπει να είναι ένα πόδι (30 εκ.) φάρδος όπως στην εποχή που
χρησιμοποιόταν οι σακολέβες. Τα γαζιά θα καταλαμβάνουν 2 εκ. από κάθε
φύλλο σε κάθε μία από τις δύο μεριές του και τα ψάρια στην εξωτερική και
κάτω μεριά του πανιού θα έχουν πλάτος 29 χιλ. και θα σβήνουν σε μήκος 90
εκ. προς το κέντρο του πανιού, και στην εξωτερική και πάνω μεριά του πανιού
θα έχουν πλάτος 27 χιλ. και θα σβήνουν σε μήκος 74 εκ. προς το κέντρο του
πανιού. Το πανί θα αποτελείται από 39 φύλλα πλάτους 0.30 εκ. (ένα πόδι) και
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οι τελικές διαστάσεις του όπως θα προκύψουν μετά και το ράψιμο των
ψαριών θα είναι: ο γιακάς θα έχει μήκος 8,78 μ., το σκοτάμι θα έχει μήκος
7.83 μ., ο καταρτάς θα έχει μήκος 4.74 μ., ενώ η πρυμιά μεριά δεν μπορεί να
μετρηθεί στην τελική της θέση λόγω της «σακούλας» που δημιουργείται αλλά
σαν ανάπτυγμα το μήκος της θα είναι 11.57 μ. Από τις πλευρές του γιακά, του
καταρτά και του σκοταμιού ράβεται πάνω στο πανί ένα σχοινί που ονομάζεται
γραντί. Το γραντί αφήνει θηλιές (γάσες) στις γωνίες του πανιού για να δεθούν
τα αντίστοιχα σχοινιά του εξαρτισμού. Μόνο στην πρυμιά μεριά στο πανί
γίνεται μπορτούρα (φικάρι) μέσα στην οποία είναι περασμένο σχοινί, που
ονομάζεται κορφός (βλ.Π8). Στο επάνω μέρος του πανιού κοντά στον γιακά
ανοίγονται τρύπες (πορτούζια) για να περάσει το σχοινί της ανάρτησης. Όλες
οι γωνίες των πανιών ενισχύονται με καπλαμάδες.
Το πανί της σακολέβας, όπως και όλων των υπόλοιπων πανιών, θα
κατασκευαστεί με φύλλα πλάτους 30 εκ. από παραδοσιακό ύφασμα για πανιά,
όχι συνθετικό.
7.4.16 Πανί μετζάνας (ψάθα)
Το πανί ψάθα, που θα χρησιμοποιηθεί στη μετζάνα, έχει σχήμα τραπέζιου με
τις δυο κατακόρυφες πλευρές παράλληλες. Αποτελείται από 17 φύλλα
πλάτους 30 εκ. που ράβονται παράλληλα με τα ύψη του τραπεζίου και είναι
1.67 μ. το κοντό και 5.32 μ. το μακρύ. Οι έδρες του είναι ο μεν γιακάς (επάνω
ακμή) 5.68 μ., το δε σκοτάμι 4.16 μ. Ειδικά στο γιακά υπάρχει «στρογγύλι»
που σημαίνει ότι η πλευρά αυτή είναι καμπυλωμένη και όχι ευθεία. Η
καμπύλη από το «στρογγύλι» έχει βέλος 19 εκ. Η ψάθα της μετζάνας έχει και
μία μούδα που βρίσκεται σε ύψος 90 εκ. από την κοντή έδρα του τραπεζίου
και 72 εκ. από την μακριά έδρα (βλ σχ.Π9).
7.4. 17 Τουρκερτίνα (αράπης)
Η τουρκετίνα (αράπης) είναι τριγωνικό πανί μπροστά από το πλωριό
άλμπουρο. Η πλευρά του προς το άλμπουρο είναι 4.32 μ., η πλευρά του στο
στράλιο έχει μήκος 5.30 μ. και στρογγύλι με βέλος 13 εκ. και το σκοτάμι έχει
μήκος 3,66 μ. και στρογγύλι με βέλος 18 εκ. Η τουρκετίνα θα κατασκευαστεί
από 14.6 φύλλα πανιού πλάτους 30 εκ. (βλ σχ.Π9).
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7.4.18 Φλόκος
Ο φλόκος είναι επίσης παραδοσιακό πανί τριγωνικού σχήματος. Η μια πλευρά
του έχει μήκος 5.85 μ., η πλευρά στο στράλιο (βερέμι στράλιου) έχει μήκος
8.37 μ. και στρογγύλι με βέλος 18 εκ., η δε πλευρά του στο σκοτάμι έχει μήκος
4.56 μ. και στρογγύλι με βέλος 25 εκ. Ο φλόκος θα κατασκευαστεί από 18
φύλλα πανιού πλάτους 30 εκ.
7.4.19 Μουσαμάδες
Στα πλάγια του σκάφους θα μπουν άσπροι μουσαμάδες, που θα δεθούν πάνω
στο κοντάρι του μουσαμά και θα καρφωθούν πάνω στο παστιγάγιο.
7.4.20 Κοτσανέλα
Σε διάφορα σημεία του παραπέτου, όπου καταλήγουν σχοινιά της ιστιοφορίας,
θα πρέπει να μπουν κοτσανέλα από αγριοξυλεία, βιδωτά ή με τσαβέτες,
ανάλογα το μέγεθός τους (βλ Σχ.Π5).
7.4.21 Γάντζος για τη σκότα της σακολέβας
Επάνω στο μαντάλι του νομές νο.7 και πάνω στο μπακαλάρι θα στηριχθεί
μεγάλος γάντζος (σχ.Π5) για τη σκότα της σακολέβας. Η στήριξη θα γίνει με
μία καβίλια και με μία περαστή βίδα.
7.4.22 Μάτι για το μπάνιο της ψάθας
Μπροστά από το κατάρτι της μετζάνας θα μπει μεταλλική λάμα με μάτι
σιδερένιο και χαλκά όπου θα δένεται το μπάνιο της ψάθας. Θα στερεωθεί με
βίδες περαστές πάνω στην κουβέρτα, το καμάρι και την πικεργιά.
7.4.23 Δέστρα με καβίλιες (καβιλιέρα)
Κάτω ακριβώς από την κουπαστή και στην περιοχή που είναι οι νομείς νο.28
και νο.29 θα μπει δέστρα με τρεις καβίλιες (καβιλιέρα) και από τις δυο μεριές
του σκάφους. Και η δέστρα και οι καβίλιες θα είναι από ξύλο δρυός.
7.4.24 Καβίλιες στην πραγκάτσα
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Πάνω στη πραγκάτσα και από τις δύο μεριές του εργάτη θα γίνουν τρύπες για
να μπουν από τρεις καβίλιες σε κάθε μεριά για τα σχοινιά των βέντων και της
τρίγγας.
7.4.25 Μάτι για τη σακολέβα
Μπροστά από το πλωριό κατάρτι της σακολέβας θα μπει μεταλλική λάμα με
μάτι σιδερένιο και χαλκά όπου θα δένεται γάντζος με χοντρό σχοινί για τη
στήριξη του μπάνιου ή της αντένας της σακολέβας. Θα στερεωθεί με βίδες
περαστές πάνω στη κουβέρτα, το καμάρι και την πικεργιά (σχ.Π2 και Π6).
7.4.26 Μάτια για το φλόκο
Λίγο πιο πίσω από το πλωριό κατάρτι της σακολέβας θα μπουν δύο
μεταλλικές λάμες με μάτια σιδερένια και χαλκά όπου θα δένεται η σκότα του
φλόκου. Τα μάτια θα είναι δύο συμμετρικά ως προς τον άξονα του σκάφους
και θα στερεωθούν με περαστές βίδες πάνω στην κουβέρτα και το καμάρι
(σχ.Π6).
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8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη διάσωσης κατασκευαστικών λεπτομερειών στο εσωτερικό του
σκάφους και διατήρησης της συνολικής εικόνας της κατασκευής του
σκελετού, μας οδηγεί στη υιοθέτηση ειδικών εργασιών για τη συντήρηση και
ενίσχυση του. Στην επιλογή αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι το
σκάφος δεν πρόκειται να ξαναταξιδέψει και έτσι δεν θα έχει ιδιαίτερες
δυναμικές καταπονήσεις.
Αποφασίστηκε λοιπόν η χρήση εποξικών υλικών για τη στερέωση των
ξύλινων τμημάτων του σκελετού. Η απόφαση αυτή επιβάλλεται για δύο
κυρίως λόγους, αφενός γιατί η κατάσταση των ξύλων είναι πολύ κακή και
αφετέρου γιατί επάνω τους θα στηριχθεί όλη η νέα κατασκευή για την
αποκατάσταση της μορφής της σακολέβας. Η χρήση λοιπόν των εποξικών
υλικών μπορεί να ταξινομηθεί σε πέντε κατηγορίες για τις οποίες γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια. Ως οδηγός για τα εποξικά υλικά που
προτείνονται, χρησιμοποιείται η ταξινόμηση των προϊόντων της West System
γιατί θεωρείται η πιο πλήρης και αξιόπιστη. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και υλικά άλλης εταιρείας με τις ίδιες προδιαγραφές.
Στο τέλος του κεφαλαίου 8 γίνεται επίσης ειδική αναφορά στηντεχνική για
την τοποθέτηση των σανιδιών από plexiglass σε επιλεγμένες θέσεις του
πετσώματος (βλ. 8.5).

8.2

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις προτεινόμενες εφαρμογές είναι:

8.2.1 Ρητίνη 105
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Η ρητίνη είναι ένα καθαρό, χαμηλού ιξώδους εποξικό, που όταν αναμιχθεί με
έναν από τους σκληρυντές μπορεί να επικαλύψει ξύλο, πλαστικό όπως επίσης
και μία ποικιλία από μέταλλα. Δημιουργεί μια λεπτή μεμβράνη και προδίδει
λεία επιφάνεια που μπορεί να γυαλοχαρτιστεί αν χρειάζεται ή να βαφτεί. Η
ρητίνη 105 έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης, γεγονός που τη

καθιστά

ασφαλέστερη από τον πολυεστέρα και είναι απαλλαγμένη από αέρια και
οσμές διαλυτικού.
8.2.2 Σκληρυντής 206
Όταν αυτός ο σκληρυντής αργής αντίδρασης και χαμηλού ιξώδους αναμιχθεί
με την ρητίνη 105 σε μία αναλογία βάρους πέντε μερών ρητίνης προς ένα
μέρος σκληρυντή, δίνει ένα εποξικό μίγμα υψηλής αντοχής, ανθεκτικότερο
στο πέρασμα της υγρασίας, ιδανικό για χρήση σαν υλικό επίστρωσης ή
συγκόλλησης. Όταν οι συνθήκες εργασίας είναι ιδανικές, ο χρόνος εφαρμογής
είναι εκτεταμένος. Τα 100 γραμμάρια μάζας του εποξικού μίγματος έχουν
διάρκεια ζωής στο δοχείο ανάμιξης 25 έως 30 λεπτά στους 21ºC, ενώ η
επίστρωση στερεοποιείται περίπου σε 9 ώρες. Συνιστάται όταν παραμένει στο
δοχείο το μίγμα πριν την εφαρμογή του, να γίνεται συχνό ανακάτεμά του με
το ξυλάκι. Για την ακριβή δοσολογία των υλικών θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν οι αντλίες 301 που καθορίζουν από μόνες τους την αναλογία
πέντε προς ένα.
8.2.3 Πρόσθετο 403
Πρόκειται για νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετα για
εφαρμογές συγκόλλησης. Όταν το μίγμα του εποξικού εμπλουτιστεί με αυτό
το πρόσθετο, δημιουργεί μια ισχυρή εποξική κόλλα υψηλών προδιαγραφών
κατάλληλη

για

συγκολλήσεις

και

γεμίσματα

κενών.

Το

πρόσθετο

αναμιγνύεται σε μια αναλογία βάρους του εποξικού μίγματος κατά μέσον όρο
7 έως 10% δίνοντάς του μία απόχρωση του λευκού χρώματος.
8.2.4 Πρόσθετο 404
Είναι ένα πρόσθετο ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές σε περιοχές που
προβλέπεται ισχυρή και επαναλαμβανόμενη καταπόνηση, προσφέροντας μία
εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για
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γεμίσματα μεγάλων κενών. Το πρόσθετο αυτό αναμιγνύεται σε μία αναλογία
βάρους του εποξικού μίγματος κατά μέσον όρο 20 έως 30% δίνοντας μια
απόχρωση του λευκού χρώματος.
8.2.5 Πρόσθετο 407
Πρόκειται για πρόσθετο με βάση μικρόσφαιρες που χρησιμοποιείται σαν
στόκος. Είναι εύκολο να γυαλοχαρτιστεί παραμένοντας εξαιρετικά δυνατός
και μη χάνοντας τις ιδιότητές του. Προστίθεται σε αναλογία βάρους του
εποξικού μίγματος 20 έως 25%. Δίνει βαθυκόκκινο χρώμα.
8.2.6 Κρέμα 820
Ειδικά κατασκευασμένη κρέμα για την απομάκρυνση του εποξικού από το
δέρμα.
8.2.7

Διαβρωτικό 850
Ειδικά κατασκευασμένο υγρό καθαρισμού. Χρησιμοποιείται για καθάρισμά
του εποξικού από το σκάφος, την επιφάνεια εργασίας και τα εργαλεία.
Χρησιμοποιείται επίσης για καθαρισμό του στερεοποιημένου εποξικού από
σκόνες, όπως επίσης και για καθαρισμό των επιφανειών από λίπη ή λιπαρές
ουσίες πριν την εφαρμογή του εποξικού υλικού.

8.2.8 Καθαριστικό 855
Ένα ασφαλές, εύκολο στη χρήση του υγρό καθαρισμού, σχεδιασμένο για να
καθαρίζει εργαλεία, αντλίες, κλπ, από το μη στερεοποιημένο εποξικό. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της αμίνης, η οποία εμφανίζεται
όταν το εποξικό εφαρμόζεται σε συνθήκες εργασίας.
8.2.9 Αντλίες σταθερής αναλογίας 301
Οι αντλίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ακριβή άντληση και
δοσολογία της ρητίνης 105 και των σκληρυντών 205 ή 206. Βοηθούν στον
ακριβή σχηματισμό του μίγματος ρητίνης και σκληρυντή και περιορίζουν την
απώλεια υλικού.
8.2.10 Σύριγγες 807/807Β
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Σύριγγες

για

τοποθέτηση

εποξικών

υλικών

σε

δύσκολες

περιοχές.

Ξαναχρησιμοποιούνται και υπάρχουν σε δύο μεγέθη για 100 και 50 ml
εποξικού υλικού.
8.2.11 Υγρασιόμετρο
Προτείνεται επίσης η αγορά και χρήση ενός υγρασιομέτρου για ξύλινες
επιφάνειες. Η επιτυχής εφαρμογή όλων των εργασιών με τα εποξικά μίγματα
εξαρτάται καθοριστικά από την περιεκτικότητα του ξύλου σε υγρασία. Για
αυτό είναι σωστό πριν από κάθε εφαρμογή να διαπιστώνεται αν η
περιεκτικότητα σε υγρασία είναι κάτω του ορίου ασφαλείας για την εφαρμογή
του υλικού.
8.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για τη χρήση των εποξικών υλικών θα πρέπει να ακολουθηθούν οι επόμενες
βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή :
8.3.1. Επιμελημένος καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής.
Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η εποξική ρητίνη θα πρέπει να έχουν
καθαριστεί με προσοχή από τα μικρά σκουπιδάκια και τα τμήματα των ξύλων.
Επίσης θα πρέπει να αφαιρεθούν υπολείμματα από λάδια ή άλλες λιπαρές
ουσίες και για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το διαβρωτικό 850 ή ασετόν.
Μετά την εφαρμογή του διαβρωτικού 850 θα πρέπει να καθαρίζεται η
επιφάνεια με απορροφητικό χαρτί πριν στεγνώσει το διαβρωτικό. Αν
χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από τον
καθαρισμό της επιφάνειας με το διαβρωτικό 850. Ένας καλός, καταρχήν,
τρόπος καθαρισμού θα ήταν μετά από την απομάκρυνση των χοντρών
σκουπιδιών να μπει ηλεκτρική σκούπα για να απορροφηθούν τα μικρά
σκουπίδια και στη συνέχεια να γίνεται τοπικό επιμελημένο καθάρισμα στην
περιοχή που κάθε φορά πρόκειται να εφαρμοστεί εποξικό υλικό. Δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται βρεγμένα σφουγγάρια ή πανιά που μπορεί να
επηρεάσουν την υγρασία στην επιφάνεια του ξύλου. Επίσης θα πρέπει να
λαμβάνονται όλοι οι κανόνες ασφαλείας ως προς τη χρήση του διαβρωτικού
(βλ. Οδηγίες χρήσης και κανόνες ασφαλείας εποξικών υλικών).
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8.3.2 Στεγνές επιφάνειες.
Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί εποξικό υλικό θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο στεγνές. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση του υλικού μετά από
βροχερό καιρό, ενώ μετά από την τελευταία βροχόπτωση θα πρέπει να έχουν
περάσει αρκετές στεγνές μέρες για να μπορέσει να γίνει εφαρμογή εποξικής
ρητίνης. Αν χρειαστεί μπορεί να προηγηθεί μηχανικό στέγνωμα του ξύλου (με
μπιστολάκι ή θερμαντικό σώμα) πριν την εφαρμογή του υλικού πάνω στο
ξύλο.
8.3.3 Συνεχές ανακάτεμα του υλικού μέσα στο δοχείο πριν από την εφαρμογή του.
Όταν το μίγμα δεν ανακατεύεται στερεοποιείται πολύ πιο γρήγορα και έτσι
περιορίζεται ο χρόνος διάθεσης του μίγματος πριν την εφαρμογή.
8.3.4 Ανάμιξη συστατικών
Η ανάμιξη των συστατικών κάθε εποξικού μίγματος θα πρέπει να γίνεται
πάντα σε δύο φάσεις. Πρώτα αναμιγνύουμε, προσεκτικά και για ικανό χρόνο
(2-3 λεπτά), την απαραίτητη ποσότητα ρητίνης 105 και σκληρυντή 206, πριν
προσθέσουμε πρόσθετο. Στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά το πρόσθετο
που θέλουμε να χρησιμοποιοήσουμε (403 ή 404 ή 407), ξεκινώντας με μικρή
ποσότητα και συνεχίζοντας μέχρι την επιθυμητή ποσότητα ή την επιθυμητή
ρευστότητα του μίγματος. Ανακατεύουμε συνέχεια το μίγμα και το
χρησιμοποιούμε μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει τέλεια ανάμιξη.
8.3.5 Κανόνες ασφαλείας
Να ακολουθούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας, όπως περιγράφονται στο
σχετικό κεφάλαιο.
8.3.6 Ποσότητες μίγματος
Το μίγμα του εποξικού υλικού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες
ποσότητες. Έτσι όταν έχουμε να προσθέσουμε υλικό σε μεγάλο πάχος θα
πρέπει να τοποθετείται τμηματικά (σε στρώσεις) και σε διάστημα μερικών
ωρών τη μία από την επόμενη στρώση. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η
επόμενη κάθε φορά στρώση υλικού να τοποθετείται κατά το στάδιο
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σταθεροποίησης της προηγούμενα τοποθετημένης στρώσης (cure time). Αυτό
μπορεί να ελεγχθεί πρακτικά με το, αν πιέζοντας το νύχι του αντίχειρά μας
χαράσσεται το υλικό που έχει τοποθετηθεί πριν μερικές ώρες (προηγούμενη
στρώση). Το στάδιο αυτό εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και τη
σύσταση του μίγματος κι είναι συνήθως 5 – 9 ώρες.
8.3.7 Εξωθερμική αντίδραση
Αναμιγνύοντας τη ρητίνη με το σκληρυντή πραγματοποιείται μία εξώθερμη
αντίδραση, η οποία μπορεί να αλλοιώσει ακόμη και το δοχείο μίξης, αν αυτό
είναι πλαστικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του υλικού, τόσο
περισσότερη θερμότητα αποβάλλεται. Επίσης η ποσότητα του υλικού είναι
αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου ζωής του υλικού σε υγρή μορφή στο δοχείο
μίξης και του χρόνου του πρώτου σταδίου σταθεροποίησης, ενώ αντίστροφα
μεγαλύτερες μάζες υλικού σταθεροποιούνται γρηγορότερα και έχουν
μικρότερο χρόνο ζωής μέσα στο δοχείο μίξης.
8.4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

8.4.1

Συμπλήρωση τμημάτων ξύλου με εποξικό υλικό
Η πρώτη εργασία της εφαρμογής αυτής είναι η προετοιμασία της επιφάνειας
ως προς την καθαριότητα και ο έλεγχος του χαμηλού επιπέδου
περιεκτικότητας σε υγρασία. Στη φάση αυτή θα πρέπει επίσης να αφαιρεθούν
όλα τα σαθρά κομμάτια ξύλου, τα οποία ωστόσο αν δεν είναι εντελώς
«καμένα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα στο εποξικό μίγμα,
όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αν η περιοχή φαίνεται εμποτισμένη με λάδια ή
άλλες λιπαρές ουσιές, θα πρέπει να κθαριστεί με το διαβρωτικό 850 όπως
αναφέρεται στην εργασία 8.3.1.
Στη συνέχεια γίνεται μία πρώτη επάλειψη της περιοχής μόνο με το μίγμα της
ρητίνης 105 (8.2.1) και του σκληρυντή 206 (8.2.2) χωρίς κανένα πρόσθετο.
Μετά γίνεται το μίγμα συμπλήρωσης που αποτελείται από ρητίνη 105 (8.2.1),
σκληρυντή 206 (8.2.2) και πρόσθετο 403 ή 404. Τα δύο πρόσθετα 403 και 404
δεν έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους αλλά ωστόσο συνίσταται η χρήση του
403 όταν τα κενά που γεμίζονται με το υλικό δεν είναι μεγάλα και δεν υπάρχει
μεγάλη στατική καταπόνηση, ενώ το 404 σε μεγάλα κενά και σε περιοχές με
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μεγάλη στατική καταπόνηση. Επίσης το υλικό 403 είναι πιο ελαφρύ από το
404. Η ρευστότητα του υλικού μετά τη μίξη που πρέπει να είναι πολύ μικρή
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή πρέπει να έχει τη
ρευστότητα «φυστικοβούτυρου») και να γίνει επίστρωσή του σε στρώση που
δεν θα ξεπερνά τα 12 χιλιοστά. Αν η περιοχή χρειάζεται παχύτερη στρώση
ρητίνης θα πρέπει να επαναληφθεί νέα επίστρωση με νέο υλικό μετά την
αρχική στερέωση του υλικού της προηγούμενης επίστρωσης (βλ. 8.3.6).
Σημαντικό εργαλείο, όπως είναι φυσικό, για την τοποθέτηση του υλικού σε
μικρές περιοχές, είναι οι σύριγγες 807 και 807Β με τις οποίες μπορεί να
εισχωρήσει σε μικρές τρύπες του ξύλου. Η τελική στρώση του υλικού θα
πρέπει να γίνεται με υλικό στο οποίο έχει προστεθεί και μικρή ποσότητα από
σκόνη και πολύ ψιλά τρίματα από το ίδιο το ξύλο της κατασκευής που έχει
αφαιρεθεί λόγω σαθρότητας. Η στρώση αυτή γίνεται έτσι ώστε το εποξικό
μίγμα στην εξωτερική του επιφάνεια να προσλάβει μία απόχρωση και υφή που
να μοιάζει με αυτή του παλιού ξύλου του σκελετού του σκάφους. Μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών το εποξικό υλικό θα μείνει τουλάχιστον δύο μέρες
χωρίς να γίνει καμμία επέμβαση επάνω του. Στη συνέχεια θα πρέπει να
τριφτούν οι εξωτερικές επιφάνειες με ηλεκτρικό σβουράκι, έτσι ώστε να
χάσουν την αρχική γυαλάδα του εποξικού υλικού και να μοιάζουν
περισσότερο στην εμφάνιση με τα γειτονικά τους ξύλα.
Επισημαίνεται ότι αν το τμήμα ξύλου που πρέπει να συμπληρωθεί με εποξικό
υλικό είναι μεγάλο (μεγαλύτερο από ένα μπαλάκι του γκολφ) τότε θα πρέπει
μέσα στο τμήμα αυτό να σφηνωθούν και κομμάτια ξύλου κατά προτίμηση από
το ίδιο παλαιό ξύλο που έχει αφαιρεθεί από το σκάφος. Τα κομμάτια αυτά θα
πρέπει να μπουν με τέτοιο τρόπο ώστε αν διακρίνονται απ’ έξω, οι ίνες τους
(νερά του ξύλου) να έχουν την ίδια κατεύθυνση με αυτές του ξύλου στο οποίο
γίνεται συμπλήρωση.
8.4.2. Ανασύσταση διατομής ξύλου
Στην περίπτωση που ένα ξύλο της κατασκευής (συνήθως νομέας) πρέπει να
ανασυσταθεί σε εκτεταμένη περιοχή, τότε πριν τοποθετήσουμε το υλικό
δημιουργούμε τοπικά ένα καλούπι από ξύλινες επιφάνειες (κόντρα-πλακέ) τις
οποίες καλύπτουμε και με πλαστικό φύλλο διαφανούς μεμβράνης (cling film
που χρησιμοποιείται στην κουζίνα για να καλυφθούν φαγητά στο ψυγείο) για
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να είναι στη συνέχεια εύκολη η αφαίρεσή τους όταν στερεοποιηθεί το εποξικό
υλικό. Τις ξύλινες επιφάνειες που δημιουργούν τοπικά ένα καλούπι τις
συγκρατούμε και τις σφίγγουμε στη θέση τους με σφιγκτήρες.
Στη συνέχεια ακολουθούμε τις ίδιες εργασίες όπως και στην παράγραφο 8.4.1.
Γενικά θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο καλό περιορισμό του
χώρου όπου τοποθετείται η εποξική ρητίνη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
διαρροές του υλικού, οι οποίες αν στεγνώσουν δεν αφαιρούνται εύκολα. Για
το σκοπό αυτό προτείνεται η χρήση ξύλινων επιφανειών κόντρα – πλακέ, ή
διαφανών μεμβρανών και άλλων πλαστικών φύλλων, τα οποία θα φράζουν
πιθανές διαρροές του υλικού προς περιοχές εκτός της θέσης που θέλουμε να
εφαρμόσουμε το εποξικό υλικό. Αντίθετα από τις θέσεις στις οποίες
τοποθετούμε το εποξικό υλικό, καλό είναι να υπάρχει ελαφρό ξεχείλισμα γιατί
στη συνέχεια υπάρχει μικρή συρρίκνωση του υλικού κατά τη στερέωσή του.
8.4.3

Διάνοιξη οπών και γέμισμα με εποξικό υλικό
Η διάνοιξη οπών και το γέμισμά του με εποξικό υλικό είναι μία διαδικασία
σταθεροποίησης επίσης ενός ξύλου της κατασκευής το οποίο φαίνεται
αλλοιωμένο αλλά δεν έχει εμφανείς περιοχές από όπου θα μπορούσε να
διεισδύσει εποξικό υλικό. Οι οπές δεν θα πρέπει να είναι διαμέτρου
μεγαλύτερης από 5 χιλιοστά και σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 25
χιλιοστά το λιγότερο. Οι τρύπες θα πρέπει να έχουν κλίση προς τα κάτω και
να φθάνουν αν είναι δυνατόν εκεί που υπάρχει υγιές ξύλο. Μετά τη διάνοιξή
τους θα πρέπει να καθαρίζονται όσο αυτό είναι δυνατόν. Στη συνέχεια
τοποθετείται αρχικά με τη σύριγγα αρκετή ποσότητα μίγματος ρητίνης 105
(8.2.1) και σκληρυντή 206 (8.2.2) και όταν φανεί ότι αυτό έχει απορροφηθεί
ακολουθεί μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1), σκληρυντή 206 (8.2.2) και πρόσθετου
404 (8.2.4). Για μεγαλύτερη διεισδυτικότητα του μίγματος μπορούμε να το
ζεστάνουμε, αυξάνοντας τη ρευστότητα της ρητίνης και του μίγματος.
Επίσης μετά από μία με δύο ώρες μπορούμε να προσθέσουμε νέα ποσότητα
μίγματος στις τρύπες, αν διαπιστώσουμε ότι η αρχική ποσότητα έχει
εισχωρήσει βαθύτερα μέσα στις τρύπες.

8.4.4

Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες για την
επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων.
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Μετά την αφαίρεση του παλαιότερου συνδετικού στοιχείου (τσαβέτα, χάρπα,
βίδα κ.λ.π.) γίνεται διάνοιξη της οπής έτσι ώστε η διάμετρος της πάνω στο
παλαιό ξύλο να είναι διπλάσια περίπου από το νέο ανοξείδωτο συνδετικό
στοιχείο που θα τοποθετηθεί στη συνέχεια. Αν το συνδετικό στοιχείο
διεισδύσει και σε νέο ξύλο πάνω στην κατασκευή, τότε η διάμετρος της
τρύπας στο νέο ξύλο δεν θα είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του συνδετικού
στοιχείου. Καθαρίζεται η οπή και αν είναι διαμπερής (τσαβέτες) φράζεται
προσωρινά το κάτω στόμιο της οπής με στόκο ή άλλο υλικό που να αντέξει το
βάρος της ρητίνης και να αφαιρεθεί στη συνέχεια με ευκολία. Γεμίζουμε την
οπή με μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1) και σκληρυντή 206 (8.2.2) και αφήνουμε
μερικά λεπτά έτσι ώστε να απορροφηθεί όλο το μίγμα από τα τοιχώματα της
τρύπας. Στη συνέχεια όταν έχει απορροφηθεί όλο το αρχικό μίγμα,
τοποθετούμε τη σύριγγα μίγμα με ρητίνη 105 (8.2.1), σκληρυντή 206 (8.2.2)
και πρόσθετο 404 (8.2.4) και αφήνουμε μερικά λεπτά έτσι ώστε να γίνει
αρχική πρόσφυση με τα τοιχώματα της τρύπας. Ακολούθως κάνουμε
επάλειψη του ανοξείδωτου συνδετικού στοιχείου με μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1)
και σκληρυντή 206 (8.2.2) και το βυθίζουμε στο κέντρο της τρύπας μέχρι να
φθάσει στον πυθμένα της τρύπας. Αν πρόκειται για τσαβέτα, την πιέζουμε έτσι
ώστε να γίνει διάτρηση του στόκου ή του συνθετικού υλικού που έχει κλείσει
τον πυθμένα και αφού σταθεροποιήσουμε τη τσαβέτα στη θέση που θέλουμε,
στεγνώνουμε πάλι γύρω από αυτήν τον πυθμένα της οπής. Προσέχουμε έτσι
ώστε η τσαβέτα να είναι στο μέσον της οπής και συμπληρώνουμε από πάνω
εποξικό μίγμα με πρόσθετο 404 (8.2.4) μέχρι το υλικό να ξεχειλίσει από το
επάνω μέρος. Μετά από 5-6 ώρες, όταν η ρητίνη έχει περάσει στην πρώτη
φάση σκλήρυνσης, σφίγγουμε την τσαβέτα με το παξιμάδι από το πάνω και το
κάτω μέρος έτσι ώστε να πάρει την τελική της θέση. Αφήνουμε το εποξικό
υλικό να σκληρυνθεί για δύο μέρες προτού κάνουμε οποιαδήποτε άλλη
εργασία σε αυτή την περιοχή και καθαρίζουμε σταδιακά τα ξεχειλισμένα
υπόλοιπα ρητίνης από την τρύπα.
8.4.5

Διαμόρφωση εξωτερικής επιφάνειας νομέων
Μετά την τμηματική αφαίρεση του πετσώματος από το σκάφος γίνεται
επεξεργασία των εξωτερικών επιφανειών των νομέων με εποξικό υλικό έτσι
ώσστε και να σταθεροποιηθεί αλλά και να έχουν την ισχύ για να καρφωθούν
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επάνω τους τα καινούργια σανίδια του πετσώματος ή να βιδωθούν τα φύλλα
από plexiglas.
Μετά την αφαίρεση των σανιδιών του πετσώματος γίνεται επιμελημένος
καθαρισμός των νομέων από σαθρά τμήματα ξύλου. Στη συνέχεια
στερεώνονται δύο πλαϊνά φύλλα κόντρα – πλακέ πάνω στις δύο πλευρές του
κάθε νομέα έτσι ώστε να απομονώσουν την εξωτερική επιφάνεια του νομέα
από τις άλλες πλευρές του.
Μετά γίνεται μία πρώτη επάλειψη της εξωτερικής επιφάνειας του νομέα με
μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1) και σκληρυντή 206 (8.2.2) χωρίς κανένα πρόσθετο.
Μετά από τριάντα λεπτά περίπου, στην ίδια επιφάνεια γίνεται επάλειψη με
μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1), σκληρυντή 206 (8.2.2) και πρόσθετου 407 (8.2.5).
Μετά από 5 – 6 ώρες γίνεται νέα επάλειψη της επιφάνειας με το ίδιο μίγμα και
αυτό μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να δημιουργηθεί ένα στρώμα εποξικού
υλικού γύρω στα 5 χιλιοστά. Μετά από 24 ώρες από τη στερεοποίηση του
εποξικού υλικού μπορεί η εξωτερική επιφάνεια του νομέα να τριφτεί με
σβουράκι έτσι ώστε να αποκτήσει το απαραίτητο «φάλτσο» για την
τοποθέτηση των σανιδιών του πετσώματος. Στις περιοχές που θα
τοποθετηθούν τα φύλλα από plexiglas θα πρέπει να αποφευχθεί να μπει
εποξικό μίγμα για να μη φαίνεται από έξω. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα
πρέπει να μπει με προσοχή και μόνο σε επιλεγμένα σημεία έτσι ώστε να μη
δημιουργηθεί μεγάλη αντίθεση με τα παλιά ξύλα των νομέων που θα είναι
εμφανή διαμέσου του plexiglas.
Μπορεί επίσης η τελευταία επάλειψη με ρητίνη να περιέχει και τρίμματα από
ξύλο του σκάφους έτσι ώστε η τελική εξωτερική επιφάνεια να έχει παρόμοια
υφή με το παλιό ξύλο.
Η ίδια επεξεργασία μπορεί να γίνει και στο εσωτερικό του σκάφους, στις
περιοχές των νομέων πάνω από τις οποίες θα «πατήσουν» τα καινούργια ξύλα
(λούροι, στραγαλιές κ.λ.π.) ενίσχυσης του σκελετού.
8.4.6

Συντήρηση και ενίσχυση ξύλινων καβιλιών
Όλοι οι νομείς έχουν συνδέσεις και με ξύλινες καβίλιες. Για την συντήρηση,
σταθεροποίηση και ενίσχυση αυτών των συνδέσμων προτείνεται η προσωρινή
αφαίρεση της καβίλιας, ο εμποτισμός της οπής με μίγμα ρητίνης 105 (8.2.1)
και σκληρυντή 206 (8.2.2) και η επάλειψη της καβίλιας με το ίδιο μίγμα.
59

20PROC006876085 2020-06-17
Μετά από είκοσι περίπου λεπτά θα πρέπει στην οπή της καβίλιας να μπει
μικρή ποσότητα μίγματος ρητίνης 105, σκληρυντή 206 και πρόσθετου 404
(8.2.4) και στη συνέχεια να ξανατοποθετηθεί η αρχική καβίλια μέσα στην οπή.
Την καβίλια δεν θα πρέπει να την ζορίσουμε για να μπει μέχρι μέσα στην οπή
της γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό της. Είναι προτιμότερο να
μπει όσο είναι δυνατόν με λίγη πίεση και να παραμείνει εκεί.
8.5

Διαμόρφωση τμήματος του πετσώματος με σανίδες από plexiglass
Όπως έχει ήδη αναφερθεί δύο μικρά τμήματα του πετσώματος θα γίνουν με
σανίδες plexiglass αντί για ξύλο. Αυτό γίνεται με αποκλειστικό σκοπό το
σκάφος να είναι ορατό και «επισκέψιμο» με το μάτι από έξω, χωρίς να
χρειάζεται ο επισκέπτης να μπει στο εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να γίνει φυσικά και η κατάλληλη εγκατάσταση φωτισμού, όπως επίσης
και ο εμπλουτισμός του εσωτερικού του σκάφους με έρμα, εξοπλισμό και
αντικείμενα που είχαν τα ιστιοφόρα. Τα φύλλα από plexiglass θα μετρηθούν
και θα κοπούν με τον ίδιο τρόπο που μετριόντουσαν και τα αντίστοιχα σανίδια
του πετσώματος από ξύλο.
Αναλυτικότερα για τη θέση και το σχήμα των φύλλων plexiglass μπορούμε να
αναφέρουμε ότι:
Η μια επιφάνεια από plexiglass θα γίνει στο δεξί μέρος της πρύμνης και θα
αντιστοιχεί στην περιοχή που ορίζουν από την εσωτερική μεριά ο νέος
ενδιάμεσος λούρος που θα τοποθετηθεί και ο κάτω λούρος που υπάρχει στο
σκάφος. Η επιφάνεια αυτή θα αποτελείται από τρία φύλλα plexiglass των
οποίων το μέγιστο πλάτος θα είναι 22 εκ. και το μήκος τους δεν θα ξεπερνά τα
220 εκ. Το πρώτο φύλλο θα βρίσκεται εξωτερικά, κάτω ακριβώς από τον
πάνω λούρο και θα εκτείνεται από τον νομέα νο.4 έως τον νομέα νο.9. Το
δεύτερο θα βρίσκεται κάτω από το πρώτο και θα εκτείνεται από τον νομέα
νο.5 έως τον νομέα νο.10 και το τρίτο κάτω από το δεύτερο και από τον νομέα
νο.6 έως τον νομέα νο.12.
Η άλλη επιφάνεια από plexiglass θα γίνει στο αριστερό μέρος της πλώρης και
θα αντιστοιχεί επίσης στην περιοχή που ορίζουν από την εσωτερική μεριά ο
νέος ενδιάμεσος λούρος που θα τοποθετηθεί και ο πάνω λούρος που υπάρχει
ήδη στο σκάφος. Η επιφάνεια αυτή θα αποτελείται από τρία φύλλα plexiglass
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των οποίων το μέγιστο πλάτος θα είναι 22 εκ. και το μήκος τους δεν θα
ξεπερνά τα 220 εκ. Το πρώτο φύλλο θα βρίσκεται εξωτερικά, κάτω ακριβώς
από τον πάνω λούρο και θα εκτείνεται από τον νομέα νο.25 έως τον νομέα
νο.29. Το δεύτερο θα τοποθετηθεί ως προέκταση του πρώτου, από τον νομέα
νο.29 έως τον ασσό της πλώρης. Το τρίτο φύλλο θα βρίσκεται κάτω ακριβώς
από τα άλλα δύο και θα εκτείνεται από τον νομέα νο.26 έως τον νομέα νο.30 ή
νο.31 ανάλογα με το τελικό μήκος του φύλλου που θα προκύψει.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την ακριβή κοπή και εφαρμογή αυτών των
φύλλων από plexiglass θα γίνουν χνάρια με αρκετή προσοχή και ακρίβεια. Το
plexiglass, θα είναι πρώτης ποιότητας, θα έχει πάχος 5-6 χιλιοστά και πιθανώς
να χρειαστεί να γίνει προκαμπύλωσή του. Τα φύλλα plexiglass θα βιδωθούν
πάνω στους νομείς που θα ακουμπάνε και για το σκοπό αυτό θα γίνουν τρύπες
με φάλτσο, έτσι ώστε οι βίδες να μην εξέχουν από την τελική εξωτερική
επιφάνεια των plexiglass. Οι αρμοί μεταξύ τους και με τα σανίδια του
πετσώματος γύρω τους θα γίνουν με φάλτσο 45º για να υπάρχει καλή
προσαρμογή. Σε κάθε δηλαδή αρμό, το επάνω φύλλο θα έχει φάλτσο προς τα
μέσα και το κάτω θα έχει φάλτσο προς τα έξω γωνίας περίπου 45º, έτσι ώστε
να αλληλοκαλύπτονται. Φυσικά δεν θα γίνουν στοκαρίσματα ή βαψίματα
πάνω στα φύλλα plexiglass. Για αυτό είναι προτιμότερο να τοποθετηθούν,
αφού έχουν ολοκληρωθεί αυτού του είδους οι εργασίες πάνω στο πέτσωμα.
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9
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά τη χρήση όλων των μιγμάτων με εποξικά υλικά θα πρέπει να αποφεύγεται η
απευθείας επαφή με το δέρμα. Για αυτό θα πρέπει τα άτομα που εφαρμόζουν εποξικά
υλικά να φορούν πάντα πλαστικά γάντια.
Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται διαλυτικά για να καθαριστούν εποξικά υλικά
από το δέρμα. Υπάρχει ειδική κρέμα για το σκοπό αυτό (καθαριστική κρέμα 820, βλ.
8.2.6) και θα πρέπει μετά την εφαρμογή της να πλένεται το μέρος του δέρματος με
άφθονο νερό και σαπούνι.
Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται τα μάτια με ειδικά γυαλιά και δεν θα πρέπει να
εισπνέονται οι αναθυμιάσεις από τη χρήση των εποξικών υλικών.
Για την αφαίρεση εποξικών από ρούχα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η κρέμα 820
(βλ. 8.26).
Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων από εποξικό υλικό
γιατί η ανάπτυξη θερμοκρασίας από την εξωθερμική αντίδραση (βλ. 8.3.7) μπορεί να
λιώσει το πλαστικό δοχείο στο οποίο παρασκευάζεται ή να δημιουργήσει ελαφριά
τοπικά εγκαύματα. Προτιμάται η προετοιμασία μικρών ποσοτήτων που δεν
ξεπερνούνε σε ποσότητα το ένα ποτήρι νερού, περίπου.
Μπορούν επίσης να αφαιρεθούν λεκέδες σε ξύλα ή σε επιφάνειες από άλλα υλικά με
το διαβρωτικό – καθαριστικό 850 (βλ.8.2.7) ή και με ασετόν.
Προσέχουμε πάντα να μην έρθει το υλικό, το διαλυτικό ή το διαβρωτικό σε επαφή με
το δέρμα.
Πάντα φυλάσσουμε όλα τα υλικά σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
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10
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η σειρά των εργασιών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση προτείνεται στον
επόμενο πίνακα. Επισημαίνουμε ότι παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα πρώτα στάδια
γιατί είναι τα πιο σημαντικά ως προς τη διάσωση των στοιχείων του σκάφους που δεν
θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Αντίθετα τα τελευταία στάδια παρουσιάζονται
επιγραμματικά γιατί δεν έχουν αναλυθεί διεξοδικά στα πλαίσια αυτής της μελέτης
(μεταφορά, φωτισμός, περιβάλλον χώρος, κλπ).
Στάδια

Τίτλος εργασίας

εργασιών
1

Επιμελημένη ενίσχυση του σκελετού από το εσωτερικό του σκάφους
(νομείς, λούροι, σωτρόπι, φουρνιστές, ντουφέκια) με μίγματα εποξικών
υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης (βλ. 8.4)

2

Αφαίρεση της πλαστικοποίησης από την εξωτερική μεριά μόνο στη
περιοχή που βρίσκεται η τσάπα.
Αφαίρεση της υπάρχουσας τσάπας και προετοιμασία της επιφάνειας
των νομέων με εποξικό μίγμα για την τοποθέτηση νέας τσάπας.
Αντικατάσταση της τσάπας με νέα σανίδα (πάχος 4 εκ. και χάραξη
εργαλείου), (βλ. 7.1.4).
Τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων ελκιστήρων στις θέσεις που ήταν οι
παλαιότεροι πάνω στην τσάπα (βλ. 7.2.12).

3

Τοποθέτηση του νέου ενδιάμεσου λούρου (βλ. 7.2.4β) αφού γίνει η
σχετική προετοιμασία με εποξικό μίγμα στις εσωτερικές επιφάνειες των
νομέων όπου θα πατήσει ο λούρος (βλ. 8.4.5).

4

Τμηματική αφαίρεση πλαστικοποίησης της καρίνας ξεκινώντας από
την πρύμνη και αφαίρεση της παλιάς καρίνας και των παλιών τσαβετών
(βλ. 7.1.1).
Τμηματική τοποθέτηση νέας καρίνας και υποστήριξη με νέες
ανοξείδωτες τσαβέτες στις θέσεις των παλιών και χρησιμοποιώντας την
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τεχνική «Ενίσχυση παλαιότερων οπών από τσαβέτες, χάρπες και βίδες
για την επανατοποθέτηση ανοξείδωτων συνδέσμων» (βλ. 8.4.4).
5

Αφαίρεση πλαστικοποίησης από το ποδόσταμα της πρύμνης και στη
συνέχεια αφαίρεση του ποδοστάματος.
Τοποθέτηση νέου ποδοστάματος πρύμνης και υποστήριξή του με νέες
ανοξείδωτες τσαβέτες, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική υποστήριξη
όπως και στην καρίνα (βλ. 7.1.3 και 8.4.4).

6

Αφαίρεση πλαστικοποίησης από το ποδόσταμα της πλώρης και στη
συνέχεια αφαίρεση του ποδοστάματος.
Τοποθέτηση νέου ποδοστάματος πλώρης και υποστήριξή του με νέες
ανοξείδωτες τσαβέτες, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική υποστήριξη
όπως και στην καρίνα (βλ. 7.1.2 και 8.4.4).

7

Σταδιακή αφαίρεση πλαστικοποίησης πάνω από την καρίνα και κάτω
από τη τσάπα.
Σταδιακή αφαίρεση σανιδιών πετσώματος (αν είναι αναγκαίο),
προετοιμασία της επιφάνειας των νομέων με εποξικό μίγμα και
τοποθέτηση νέων σανιδιών πετσώματος, όπου έχει αφαιρεθεί το παλιό.
Προτείνεται να γίνει πρώτα η εργασία στο ντουρέλο, μετά στο
καβαλάρη και κόντρα καβαλάρη και στη συνέχεια να αλλάξουν τα
σανίδια κάτω από τη τσάπα μέχρι τη καταφραή (βλ. 7.1.4).
Επισημαίνεται ότι θα παραμείνουν χωρίς πέτσωμα οι περιοχές που
πρόκειται να καλυφθούν με plexiglass.

8

Αφαίρεση πλαστικοποίησης από τον καθρέπτη και ενίσχυσή του με
εποξικό μίγμα. (Δεν προτείνεται η αντικατάσταση των ξύλων του γιατί
θέλουμε να τον διατηρήσουμε με τα αρχικά ξύλα) (βλ. 7.1.3 και 8.4.1).

9

Σταδιακά αφαίρεση ξύλων του παραπέτου και του καταστρώματος και
αντικατάστασή τους με νέα ξύλα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
και τα σχέδια της μελέτης (βλ. 7.3).

10

Επιλογή και προετοιμασία καταρτιών και αντενών (βλ. 7.4).
Κοπή και ράψιμο πανιών (βλ. 7.4).

11

Ολοκλήρωση εργασιών ως προς την ενίσχυση του σκάφους και
μεταφορά του στην τελική θέση που θα εκτεθεί.

12

Κατασκευή λεπτομερειών καταστρώματος και υπερκατασκευών.
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Τοποθέτηση καταρτιών (βλ. 7.4).
13

Αρμάτωμα ιστιοφορίας (βλ. 7.4).
Καλαφάτισμα, στοκάρισμα και βάψιμο.
Κατασκευή χναριών για τα φύλλα plexiglass που θα τοποθετηθούν (βλ.
8.5).

14

Τοποθέτηση φύλλων plexiglass στις περιοχές του πετσώματος που
προτείνεται στην τεχνική έκθεση (βλ. 8.5).

15

Τοποθέτηση

έρματος

και

άλλων

εσωτερικών

στοιχείων

αναπαράστασης.
16

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
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11
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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12
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Α1. Αποτύπωση ναυπηγικών γραμμών
Α2. Αποτύπωση δεξιάς πλάγιας όψης
Α3. Αποτύπωση αριστερής πλάγιας όψης και διακοσμήσεων άβακα
Α4. Αποτύπωση μέσης τομής (νομέας 6)
Α5. Αποτύπωση διαμήκους τομής.
Α6. Αποτυπώσεις κατόψεων καταστρώματος και εσωτερικού χώρου (ίσαλος Β)
ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Π1 Πρόταση ναυπηγικών γραμμών
Π2. Πρόταση δεξιάς πλάγιας όψης με ιστιοφορία
Π3. Πρόταση αριστερής πλάγιας όψης και διακοσμήσεων άβακα
Π4. Πρόταση μέσης τομής (νομέας 6)
Π5. Πρόταση διαμήκους τομής.
Π6. Πρόταση κατόψεων καταστρώματος και εσωτερικού χώρου (ίσαλος Β)
Π7. Πρόταση διαστάσεων καταρτιών και αντενών
Π8. Πρόταση σχεδίασης και ραφής σακολέβας
Π9. Πρόταση σχεδίασης και ραφής βοηθητικών πανιών
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13
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Άβακας (καθρέπτης):

Ξύλινο επίπεδο που διαμορφώνεται στην πρύμνη των
βαρκαλάδων και είναι κάθετο στο επίπεδο συμμετρίας
του σκάφους.

Αϊτάντης:

Σχοινί που συγκρατεί την αντένα του πανιού της ψάθας
στο σωστό ύψος και με τη σωστή κλίση. Ο αϊτάντης
ξεκινά από το κατάρτι, περνά με μακαράδες στην
αντένα και ξαναγυρίζει στο κατάρτι για να κατέβει
κάτω και να δεθεί σε δέστρα.

Ακράπι:

Καμπύλο ενισχυτικό ξύλο πάνω από τη σύνδεση του
ποδόσταμου με την καρένα.

Αλμπουρέτο:

Ιστός που μπαίνει πάνω από το άλμπουρο σαν
προέκτασή του.

Ανεμοδείκτης:

Περιστρεφόμενος

δείκτης

που

στρέφεται

στην

κατεύθυνση του αέρα.
Αντένα:

Ξύλινο δοκάρι από το οποίο αναρτάται το πανί.

Απλή:

Σχοινί με παλάγκο που ξεκινά από το πάνω άκρο της
αντένας στη σακολέβα, δένεται στο παραπέτο και
συγκρατεί την αντένα στη σωστή θέση. Υπάρχει μια
απλή από την κάθε μεριά του σκάφους.

Βαθυκά:

Οι νομείς ή στραβόξυλα πάνω από τα ποδοστάματα.

Βέντα:

Ξάρτια του μπομπρέσου (μπαστουνιού) στην πλώρη.

Γιακάς:

Η επάνω ακμή του πανιού και το σχοινί από το οποίο
αναρτάται η σακολέβα.

Έδρα (στρώση):

Το κάτω ξύλο ενός νομέα που ενώνεται με την καρίνα
και υποστηρίζει τα επάνω ξύλα του νομέα (τους
σκαρμούς και τα μαντάλια)
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Ελκιστήρας:

Μεταλλική βέργα που συνδέει τις δυο πλευρές ενός
σκάφους. Η βέργα αυτή αποτελεί προτεταμένη σύνδεση
κάθετα στο επίπεδο συμμετρίας και εμποδίζει τις
στρεβλώσεις του σκάφους.

Επιτροπίδια:

Διαμήκη ξύλινα δοκάρια, τοποθετημένα στο εξωτερικό
και κάτω μέρος του σκάφους και από τις δύο πλευρές.

Εργάτης:

Παλαιό χειροκίνητο ξύλινο ή μεταλλικό βίντσι.

Καβίλια:

Μικρός ξύλινος πείρος που χρησιμοποιείται ως καρφί.

Καβιλιέρα:

Ξύλο που έχει τρύπες για να μπαίνουν οι καβίλιες.

Καθρέπτης:

βλ άβακας

Καμάρι (ζυγός):

Το δοκάρι που υποστηρίζει την κουβέρτα.

Καμπαναριό:

Κεντρικό κάθετο ξύλινο δοκάρι, σαν δέστρα, που
στηρίζεται

πάνω

στο

ποδόσταμα.

Επάνω

στο

καμπαναριό στηρίζεται το μπαστούνι στην πλώρη.
Καρπουζάκια (τριόπες):

Τα στρογγυλά ξύλα με τρεις οπές από όπου περνά ένα
σχοινί

(το

φιλιαδούρι).

Τα

καρπουζάκια

χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια σαν παλάγκα στο κάτω
μέρος των ξαρτιών για να τα σφίγγουν.
Καταρτάς:

Η πλευρά του πανιού που βρίσκεται κοντά στο κατάρτι
ή συνδέεται με αυτό. Καταρτάς στη σακολέβα
ονομάζεται και το σχοινί που συνδέει το πάνω μέρος
του καταρτιού με το κάτω άκρο της αντένας (μούρα). Ο
καταρτάς μαζί με την κατσαφόρα συγκρατούν την
αντένα στη θέση της. Το σχοινί καταρτάς ονομάζεται
και γαδάρα.

Κατσαφόρα:

Δέσιμο με σχοινί του κάτω μέρους της αντένας (μούρα)
της σακολέβας με το κάτω μέρος του καταρτιού. Η
κατσαφόρα είναι βασικό δέσιμο στήριξης της αντένας,
μαζί με τον καταρτά.

Καφασωτό:

Ξύλινο διάτρητο επίπεδο (κατασκευασμένο με πλεκτά
ξύλινα δοκαράκια) που βρίσκεται συνήθως στο
κατάστρωμα της πλώρης ή της πρύμνης ενός σκάφους.

Κουβέρτα:

Το κατάστρωμα.
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Κουπαστή:

Το επάνω οριζόντιο ξύλο του παραπέτου. Μερικές
φορές αναφέρεται και ως συνώνυμο του παραπέτου.

Κοτσανέλα:

Μικρή ξύλινη δέστρα που μπαίνει στο παραπέτο ή στο
κατάστρωμα

και

δέσιμο

λεπτών

σχοινιών

της

εξάρτησης.
Κούτσα:

Ξύλο στο κάτω μέρος της πρύμνης του σκάφους
ανάμεσα σε δύο νομείς, σαν μία μικρή έδρα. Πάνω στην
κούτσα συχνά τελειώνει το σωτρόπι ή έχει ανοιχτή
τρύπα για να περάσει ο άξονας της προπέλας.

Λιγαδούρα:

Λεπτό σχοινί ή περιπλεγμένα σχοινάκια που τυλίγονται
πάνω σε συρματόσχοινα ή άλλα μεταλλικά στοιχεία,
μαζί με άλειμμα και μερικές φορές πίσσα για να τα
προφυλάσσουν, να μη σκουριάσουν.

Λούρος:

Μαδέρι που υποβαστάζει τα καμάρια

και

είναι

(ζυγοδοκός, κάτω κουρζέτο) καρφωμένο πάνω στους νομείς από το εσωτερικό του
σκάφους.
Μακαράς:

Είδος τροχαλίας που χρησιμοποιείται στην ιστιοφορία
των καραβιών. Υπάρχουν μονοί, διπλοί ή τριπλοί,
ανάλογα με το αριθμό των ράγουλων που έχουν στο
εσωτερικό τους.

Μαντάλι:

Το επάνω κομμάτι από τα ξύλα που αποτελούν τους
νομείς. Κάθε νομέας έχει ένα μαντάλι από τη κάθε
μεριά του σκάφους.

Μαντίκι της αντένας:

Είναι ένα χοντρό σχοινί περασμένο αρκετές βόλτες
γύρω από το κατάρτι και την αντένα, στη μέση τους, για
να συγκρατεί την αντένα στη σωστή θέση.

Μάτια (κρίκοι):

Σιδερένιοι ή ανοξείδωτοι σταθεροί κρίκοι για να
δένονται σχοινιά ή αλυσίδες.

Ματισιά:

Τρόπος σύνδεσης δύο ξύλων μεταξύ τους.

Μετζάνα:

Μικρό τριγωνικό ή τετράπλευρο πανί στην πρύμνη του
σκάφους.
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Μισοκάμαρο:

Μικρό καμάρι στη μέση του σκάφους που υποστηρίζει
το κατάστρωμα (διάδρομο) στα πλάγια ενός ανοίγματος
στη κουβέρτα.

Μούδα:

Σειρά από σχοινάκια ή άλλου είδους δεσίματα που
χρησιμεύουν για να μειώσουν την επιφάνεια του
πανιού, μαζεύοντας ένα τμήμα του.

Μούρα:

Το κάτω άκρο της αντένας της σακολέβας.

Μπακαλάρι:

Το σανίδι που βρίσκεται από την εσωτερική μεριά του
παραπέτου και κάτω από τη κουπαστή.

Μπάνιος:

Είναι συνήθως η πλωριά και κάτω άκρη του πανιού.

Μπαστούνι (μπομπρέσο):

Ξύλινη αντένα που προεξέχει μπροστά από το κοράκι
της πρύμνης και στηρίζει τα πλωριά πανιά (φλόκοι).

Μπαμπάς:

Δέστρα που στηρίζεται πάνω στο παραπέτο και
βρίσκεται συνήθως στην πλώρη ή στην πρύμνη του
σκάφους.

Μπίντα:

Δέστρα που βρίσκεται στο εσωτερικό του σκάφους και
διαπερνά το κατάστρωμα. Η μπίντα πατάει πάνω σε
στραγαλιές ή ντουφέκια ή φουρνιστές.

Μπομπρέσο:

Βλ. μπαστούνι.

Μπουλμές:

Ξύλινο χώρισμα στο εσωτερικό ενός καϊκιού, εγκάρσια
στο επίπεδο συμμετρίας του.

Μπρατσόλι:

Ξύλινο ενισχυτικό στοιχείο σε σχήμα Γ (αγκώνας).

Ντουφέκι:

Ισχυρό ξύλινο δοκάρι στο εσωτερικό μέρος της πλώρης
ή της πρύμνης, με εγκοπές που θηλυκώνουν μέσα οι
νομείς.

Ξάρτια:

Σχοινιά

ή

συρματόσχοινα

που

στηρίζουν

και

σταθεροποιούν στη θέση τους τα κατάρτια.
Ξαρτόρριζα:

Μεταλλικό στοιχείο στα πλάγια του πλοίου που
καταλήγουν τα ξάρτια. Η ξαρτόρριζα συνδέεται με το
πέτσωμα και με έναν νομέα διαμέσου δύο τσαβετών.

Παλάγκο:

Πολύσπαστο για την έλξη σχοινιού με μεγάλη ευκολία.
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Παραπέτο (κουπαστή):

Το μέρος των πλευρών του πλοίου που εξέχει πάνω από
το κατάστρωμα.

Παστιγάγιο:

Ξύλινο δοκάρι τοποθετημένο πάνω στην κουπαστή σαν
προέκταση του ύψους της.

Πηδάλιο (λαγουδέρα):

Μακρύ ξύλο για το χειρισμό του τιμονιού.

Πικεργιά:

Ξύλο κάτω από τα καμάρια που τα υποστηρίζει και έχει
κατεύθυνση κατά μήκος του σκάφους.

Ποδόσταμα της πλώρης:

Ξύλινο στοιχείο που αποτελεί προέκταση της καρένας
προς την πλώρη.

Ποδόσταμα της πρύμνης:

Ξύλινο στοιχείο που αποτελεί προέκταση της καρένας
προς την πρύμνη.

Πραγκάτσα (μπραγκάτσα):

Μεγάλος και φαρδύς πάγκος τοποθετημένος στην
πλώρη ή την πρύμνη του σκάφους, που ενώνει τις δύο
πλευρές του παραπέτου.

Ράντα:

Η αντένα στο κάτω μέρος του πανιού, που το κρατά
τεντωμένο και ανοιχτό. Ράντα έχουν τα πανιά τύπου
ψάθα και τύπου μπούμα.

Σανταρόλι (μπουντέλι):

Υποστύλωμα του καταστρώματος.

Σκαρμός:

Το μεσαίο από τα ξύλα κάθε μιας μεριάς του νομέα. Ο
σκαρμός είναι ένας ή περισσότεροι και ενώνουν τα
μαντάλια με τις έδρες διαμορφώνοντας το συνολικό
σχήμα ενός νομέα.

Σκάτζα:

Υποδοχή ή εντορμία πάνω στο ποδόσταμα, στο
σωτρόπι ή σε άλλο τμήμα του σκάφους, όπου μπαίνει
ένα δόντι ή τόρμος για να στηριχθεί κάποιο μεγάλο
στοιχείο αντοχής όπως ένα κατάρτι.

Σκορπιός (αγκώνας):

Εσωτερικό ξύλο για την ενίσχυση του ποδοστάματος.

Σκότα:

Το σχοινί που συγκρατεί την κάτω άκρη του πανιού
προς την πρύμνη.

Σκοτάμι:

Η κάτω ακμή του πανιού.

Σπυράγιο:

Υπερκατασκευή πάνω στο κατάστρωμα ενός ξύλινου
σκάφους.
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Στάτζος (αράπης):

Ονομάζεται το σχοινί πάνω στο οποίο αναρτάται το
πανί στάτζος, όπως επίσης και το σχοινί ή το
συρματόσχοινο που συνδέει το επάνω μέρος του
καταρτιού

με

το

κοράκι της

πλώρης.

Στάτζος

ονομάζεται επίσης, μερικές φορές το τριγωνικό πανί,
μπροστά από το πλωριό άλμπουρο και πίσω από τον
φλόκο ή φλόκους.
Στεφάνια (μάπες):

Σιδερένια στεφάνια που σφίγγονται ή βιδώνουν πάνω
στα κατάρτια και τις αντένες για να δεθούν ή να
στερεωθούν επάνω τους σχοινιά και συρματόσχοινα.

Στραγαλιά:

Μαδέρι που τοποθετείται εσωτερικά στο σκάφος,
παράλληλα στο σωτρόπι και συνήθως πάνω από τα
σημεία σύνδεσης των στρώσεων με τους σκαρμούς.

Στρογγύλι:

Η καμπυλωμένη ακμή ενός πανιού. Λέμε ότι το πανί
έχει από αυτή τη μεριά του στρογγύλι.

Στράλιο (πρότονος):

Το σχοινί ή συρματόσχοινο που συνδέει το πάνω μέρος
του καταρτιού (αλλά κυρίως του αλμπουρέτου) με το
μπροστινό άκρο του μπομπρέσου (μπαστουνιού).

Στρώση:

Βλ. έδρα.

Σωτρόπι:

Διαμήκη χοντρό ξύλο που σφίγγει τους νομείς επάνω
στην καρίνα.

Ταμπούκιο:

Άνοιγμα στο κατάστρωμα ενός σκάφους.

Τεσταμόρος (ντεσταντεμόρο):Ξύλινη σύνδεση του ιστού (καταρτιού) με το
αλμπουρέτο.
Τζαβέτα:

Μεταλλική ράβδος που χρησιμοποιείται ως σύνδεση
μεταξύ δύο ή τριών χοντρών ξύλων και σφίγγεται με
παξιμάδια.

Τουρκετίνα (αράπης):

Τριγωνικό πανί μπροστά από το πλωριό άλμπουρο.

Τρίγγα του μπαστουνιού:

Η αλυσίδα που συνδέει το κάτω μέρος του πλωριού
ποδοστάματος

με

την

(μπαστουνιού).

Μεταξύ

άκρη
της

του

μπομπρέσου

αλυσίδας

και

του

μπομπρέσου υπάρχει μικρό παλάγκο για να σφίγγεται η
αλυσίδα.
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Τρυπητό (κουρζέτο):

Σανίδι με τρύπες στο ύψος του καταστρώματος και στα
πλάγια του σκάφους. Από τις τρύπες περνούν οι νομείς
του σκάφους. Το τρυπητό φαίνεται σαν ένα ξύλινο
κορδόνι από το έξω μέρος του σκάφους στη θέση που
βρίσκεται το κατάστρωμα.

Φλόκος:

Είδος πανιού μπροστά από την πλώρη, που στηρίζεται
στο μπαστούνι.

Φόδρο:

Εσωτερική επένδυση με σανίδια σε ένα σκάφος.

Φουρκάδες ή Φουρκαδέλλες: Μεταλλικές ή ξύλινες διχάλες πάνω στην κουπαστή
όπου ακουμπούν αντένες, κουπιά, καμάκια και άλλα
επιμήκη ξύλινα στοιχεία του σκάφους.
Φουρνιστή:

Ξύλινο οριζόντιο στοιχείο που ενώνει τα ντουφέκια με
το ποδόσταμο. Συχνά ξύλο με γωνατοειδές σχήμα.

Χάρπες:

Μεταλλικές συνδέσεις σαν μεγάλα καρφιά, που
συνδέουν τα τμήματα των νομέων μεταξύ τους.

Ψάθα:

Είδος τετράπλευρου πανιού. Συχνά έχει τραπεζοειδές
σχήμα.

Ψάρια:

Λεπτομέρεια στο ράψιμο του πανιού, που του δίνει τη
δυνατότητα να φουσκώνει (να κάνει σακούλα) στην
κεντρική του περιοχή. Το ψάρι μοιάζει πολύ με την
«πιέτα» που κάνουν οι ράφτες σε κάποιο ρούχο.
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14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνέντευξη με τον Γεώργιο Μιχελιό
Δ: Πώς λέγεστε;
Μ: Μιχελιός Γεώργιος.
Δ: Θυμόσαστε πότε είχατε αγοράσει εσείς το «Καλή Τύχη»;
Μ: Γύρω στο 1955, το αγοράσαμε από τον Τάκη Σαρή.
Δ: Αυτός πού ήταν;
Μ: Αυτός έμενε στο Βαθύ.
Δ: Ξέρετε αν ζει ο Τάκης Σαρής;
Μ: Μπα όχι.
Δ: Το είχατε εξ ολοκλήρου το σκάφος;
Μ: Το είχαμε με τον Κώστα Ελευθεριάδη, τον Καπετάν Κώστα.
Δ: Ξέρετε αν ζει αυτός;
Μ: Όχι, έχει πεθάνει.
Δ: Εσείς πόσο καιρό κρατήσατε το σκάφος στην ιδιοκτησία σας;
Μ: Κανά δυο χρόνια.
Δ: Και τι κάνατε με αυτό το σκάφος, που το χρησιμοποιούσατε;
Μ: Για επαγγελματικό το είχαμε πάρει, αλλά είχαμε και ένα άλλο, το Ολυμπία μαζί
με τον Κώστα και αυτό, το «Καλή Τύχη», σχεδόν δεν το μεταχειριστήκαμε
καθόλου. Το πουλήσαμε σε κάποιους από την Κούλουρη.
Δ: Θυμόσαστε τα ονόματα αυτών από την Κούλουρη;
Μ: Α όχι.
………………………………………………………………………………………….
Δ: Θυμόσαστε, το σκάφος ήταν με μηχανή τότε, είχε μηχανή;
Μ: Τότε που το είχαμε πάρει εμείς δεν είχε μηχανή, ήταν από τον ταρσανά ακόμα.
Ήτανε στο ναυπηγείο του Ραφαλιά.
Δ: Το είχαν βγάλει στο ναυπηγείο του Ραφαλιά για το συντηρήσουν;
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Μ: Το έφτιαχναν εκεί ακόμη. Το είχαν χρόνια εκεί, δύο – τρία χρόνια το πολεμούσαν
να το φτιάξουν, εντωμεταξύ ο Τάκης λέει να το πουλήσω. Πώς να το πουλήσει;
Είχαμε δώσει τότε οκτώ χιλιάδες.
Δ: Ο Ραφαλιάς το είχε ναυπηγήσει ή άλλος μάστορας;
Μ: Τώρα …….. ο Ραφαλιάς δεν έφτιαχνε, απλά ήταν ο ταρσανάς δικός του. Είχε
μαστόρους. Ήταν ωραίο σκαρί.
Δ: Το θυμόσαστε καθόλου το σκαρί πως ήταν;
Μ: Ναι φυσικά.
Δ: Είχε κατάρτι, πόσα κατάρτια είχε, ένα ή δύο, και τι πανί είχε;
Μ: Όχι ένα κατάρτι και δεν είχε πανί, δεν του είχαν βάλει τίποτα, ήταν υπό
κατασκευή.
Δ: Και εσείς το πήρατε και του βάλατε τη μηχανή;
Μ: Δεν το ρίξαμε καθόλου εμείς. Το πήραμε και μετά το πουλήσαμε σε αυτούς, μετά
από ένα χρόνο, δύο, γιατί είχαμε ένα άλλο που ταξιδεύαμε.
Δ: Α δεν το χρησιμοποιήσατε καθόλου;
Μ: Όχι.
Δ: Γιατί δεν το χρησιμοποιήσατε, είχε κάποιο πρόβλημα το σκάφος;
Μ: Όχι δεν είχε, αλλά είχαμε άλλο. Εμπορευόμασταν με το άλλο, φορτώναμε
πορτοκάλια από εδώ, πηγαίναμε επάνω εκεί προς Μυτιλήνη, μετά από την
Καλλονή, πατάτες, αρνιά, αυτά διάφορα.
Δ: Άρα και αυτός, που το αγόρασε μετά από την Κούλουρη που λέτε, το αγόρασε
όταν ήταν ακόμη στο καρνάγιο, δεν το είχαν ρίξει στη θάλασσα;
Μ: Όχι, εκείνοι το ρίξανε.
Δ: Αυτοί του είχαν βάλει κατάρτι και πανί;
Μ: Δεν ξέρω τι μηχανή του βάλανε.
Δ: Πρέπει να του βάλανε μηχανή;
Μ: Πρέπει ναι. Τώρα του βάλανε, δεν του βάλανε, δεν παίρνω όρκο γιατί δεν
στάθηκα να το δω απέξω.
Δ: Τι είδους καΐκι ήταν, θυμόσαστε;
Μ: Αυτό ήταν τύπου βάρκα, κοφτό από πίσω.
Δ: Είχε κάποιο όνομα ο τύπος αυτός, τον λέγατε κάπως εσείς;
Μ: Ναι «Καλή Τύχη».
Δ: Όχι, εννοώ σαν τύπο γάστρας;
Μ: Ναι, βάρκα.
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Δ: Δεν το λέγατε μαούνα ας πούμε ή κάπως αλλιώς;
Μ: Όχι, βάρκα, ήταν τύπου βάρκα όταν έχει τον τάκο πίσω, είναι κοφτό.
Δ: Το άλλο σκάφος που είχατε τι ήταν;
Μ: Ήταν ένα τύπου τούρκικου. Μάλλον αλαμάνα.
Δ: Που το είχατε φτιάξει εκείνο;
Μ: Εκείνο το είχαμε από έναν από τη Μυτιλήνη. Είχαμε και μηχανικό μέσα τον
σκιτσί και είχε περιπέτειες.
Δ: Εσείς ήσαστε από οικογένεια που είχε καΐκια, είχατε σχέση με τη θάλασσα ή
απλώς εμπορευόσασταν;
Μ: Όχι καΐκια δεν είχαμε εμείς, μετά εμπορευόμασταν. Εγώ μόλις είχα έρθει από τη
Μέση Ανατολή που ήμουν εθελοντής και μετά αρχίνησα να εμπορεύομαι.
Δ: Θυμόσαστε κάτι άλλο σε σχέση με το σκάφος, κάποιο ιστορικό, κάτι που να είχε
συμβεί και αξίζει να ειπωθεί;
Μ: Όχι.
Δ: Όταν το πήρατε είχατε πρόθεση να το τελειώσετε και να το ρίξετε στη θάλασσα ή
το πήρατε επειδή πουλιόταν σε καλή τιμή;
Μ: Ε … πουλιόταν σε καλή τιμή, είχαμε το άλλο και λέγαμε μετά να το πουλούσαμε
το άλλο και να κρατούσαμε αυτό.
Δ: Το προηγούμενο που είχατε πόσο μήκος είχε, θυμόσαστε;
Μ: Μάλλον πιο μικρότερο από το «Καλή Τύχη» ήταν. Για να πηγαίνουμε στη Λήμνο
και να φορτώνουμε αρνιά. Πόσα βάζαμε στο αμπάρι και πόσα …… άστα, άστα,
είχαμε θαλασσοπνιγεί.
Δ: Εσείς ταξιδεύατε ή είχατε πλήρωμα που το ταξίδευε;
Μ: Όχι, ήμασταν εγώ, ο καπετάν Κώστας και ο Μανόλης.
Δ: Σε ποια νησιά πηγαίνατε;
Μ: Στη Μυτιλήνη, στη Λήμνο.
Δ: Από τη Μυτιλήνη τι παίρνατε;
Μ: Πατάτες Καλλονής και πηγαίναμε στη Λήμνο. Από εκεί από τον Κοντιά μέσα
αγοράζαμε αρνιά, τέτοια διάφορα. Πορτοκάλια από τη Μυτιλήνη. ……………….
Δ: Από την άδεια του σκάφους του «Καλή Τύχη» έχω μερικά στοιχεία που θα ήθελα
να τα επιβεβαιώσουμε. Εσείς λοιπόν φαίνεται ότι το πήρατε από τον Σαρή το
1955. Εδώ όμως φαίνεται ότι αυτός το είχε αγοράσει από κάποιον Κωνσταντίνο
Τροβά και ο Τροβάς το είχε πάρει με τη σειρά του από την Αθηνά Τσαρουχά,
στην οποία ήταν γραμμένο το «Καλή Τύχη» το γένος Μαυροειδή από το 1939.
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Μου φαίνεται περίεργο να ήταν ακόμη το 1955, που το πήρατε εσείς, να είναι
ημιτελές.
Μ: Στο ταρσανά ήταν, το δουλεύανε.
Δ: Το «δουλεύανε» όταν λέτε, μήπως το επισκεύαζαν ή το κατασκεύαζαν από την
αρχή;
Μ: Τώρα από επισκευή ήταν; Τι κάνανε δεν ξέρω. Πάντως δούλευε εδώ στον
ταρσανά, το πολεμούσαν.
Δ: Το είχε φτιάξει, όπως λένε τα χαρτιά του, ο Φλαμουράκης.
Μ: Φλαμουράκης από εδώ, Πυθαγορείτης δεν ήταν;
Δ: Από το Καρλόβασι, από ότι ξέρω ήταν από το Καρλόβασι.
Μ: Πάντως το σκάφος ήταν στον ταρσανά εδώ. Τώρα αυτοί που το βρήκαν, πως το
βρήκαν; Βουλιαγμένο ήταν, που ήταν;
…………………………………………………………………………………………..
Μ: Ο Τάκης πέθανε πιο μπροστά με κακιά αρρώστια και για αυτό θα το πούλησε
κιόλας. Μας το είχε δώσει τότε εμάς οκτώ χιλιάδες.
Δ: Λέτε για τον Τροβά;
Μ: Ναι.
Δ: Αυτός τι ήταν, έμπορος ήταν, ναυτικός ή κάτι άλλο;
Μ: Έμπορος ήταν.
Δ: Γιατί όμως είχε αλλάξει τόσα χέρια το καΐκι. Είχε κανένα πρόβλημα το καΐκι;
Μ: Τότε είχαν βγει τα μοτορσίπ και από δουλειά για τα καΐκια δεν είχε τίποτα. Όπως
και τα μοτορσίπ χάθηκαν στη συνέχεια με τα καινούργια που βγήκανε τα φέριμποτ.
Δ: Το θυμόσαστε καθόλου το καΐκι πως ήταν, είχατε μπει καθόλου μέσα; Θυμόσαστε
το αμπάρι του καθόλου; Αν είχε κουκέτες ή όχι;
Μ: Μπα! Δεν θυμάμαι τώρα πως ήταν μέσα. Ήταν ακόμη υπό κατασκευή.
Δ: Και λέτε ότι ακόμη δεν είχε μπει άλμπουρο, δεν το θυμόσαστε με άλμπουρο;
Μ: Δεν είχε, όχι, εκτός και αν ήταν χαλασμένο και θέλαν να βάλουν κανένα άλλο
ύστερα.
Δ: Θυμόσαστε αν είχε εργάτη για την αλυσίδα, για άγκυρα;
Μ: Μπα δεν είχε επάνω τέτοια πράγματα, μόνο τα όκια που είχε μπροστά. Δεν είχε
βίντσι. Τα έπαιρνες με τα χέρια.
Δ: Και δεν είχε καν μηχανή έτσι; Εσείς το πήρατε χωρίς μηχανή;
Μ: Ναι.
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Δ: Μήπως έχετε κάποια φωτογραφία του από τότε;
Μ: Μπα, όχι, δεν το βγάζαμε φωτογραφίες τότε. ……………………………………..
Και ήταν και ωραίο σκαρί, γερό σκαρί με ξύλα χοντρά, εκεί που θα έβαζε δέκα
πόντοι, το έκανε σαράντα. Είχε ωραία πλώρη. Είχε πλώρη για καραβόσκαρο. Και
αντί να το κάνουν καραβόσκαρο το κάνανε βάρκα. Και αν ήταν καραβόσκαρο θα
ήταν πιο ωραίο, θα ταξίδευε καλύτερα.
Δ: Λοιπόν αφού δεν θυμόσαστε κάτι άλλο, ας τελειώσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Ανατολικής Σάμου
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100049544]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Δημαρχείου / Σάμος / 83100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Μαχαίρας
- Τηλέφωνο: 22733 53527
- Ηλ. ταχυδρομείο: vagelismah@hotmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.islandofsamos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών
και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» CPV 50244000 -7 και 39522000-7
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006875702
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους 6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3
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Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
[ ]

4
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

5
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

6
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

7
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου 16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
8
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν21:

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
11
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
12
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Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη .
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που [……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας16
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο για
δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
19
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία , οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες .”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
25
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό .
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει . Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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: « Αποκατάσταση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

του σκάφους «Καλή
Τύχη» τύπου σακολέβα, για το Μουσείο
Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του
Αιγαίου»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2019)
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας
και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων
της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 «Κάθε δαπάνη» γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών
του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους
κ.λπ. πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
1.3.2 Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του
έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.3 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών
ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους
μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα
με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα
ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.4 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες,
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως
απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και

20PROC006876085 2020-06-17

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12

1.3.13

διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων,
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο
του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή,
οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,
την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η
αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού,
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και
λοιπούς συμβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των
έργων της παρούσας σύμβασης).
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης.
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου,
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία, κ.λπ.)
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα,
η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η
χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η
κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία
(έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων
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1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα
οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο
του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του
έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα
προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη
κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες
μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου,
όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των
δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και
μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του
κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ'
αυτά.
Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων
και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες
ανίχνευσης,
εντοπισμού
καθώς
και
οι
σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του
έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω)
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου
και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥΦΑΥ).
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η
λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από
τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν για
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η
παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
τεύχη δημοπράτησης.
Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρμογής
των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε».
Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής
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1.3.20
1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26
1.3.27
1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

1.3.32

Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιμολογίου.
Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με
ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές
και εμπόδια σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Οι δαπάνες για χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων,
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.
Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και
απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας
για διατήρησή τους.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης
Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων
κ.λπ.
Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από
τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας
(δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται
εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης
του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες
εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές
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μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα
τεύχη δημοπράτησης.
1.3.33 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται
στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά
"Εξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις
του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών
χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό,
δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς
του αναδόχου.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν
οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία και ο Τεχνικός Σύμβουλος δικαιούται να ελέγξουν το σύνολο ή μέρος του Έργου,
κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του
εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των
επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε
θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι
όροι του παρόντος.

20PROC006876085 2020-06-17
Άρθρο 1.

Αντικατάσταση πετσώματος κατά 80% και εργασίες συνολικού

κατακαρφώματος.
Επισκευή τοπικών φθορών του πετσώματος. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% του
πετσώματος θα χρειαστεί αντικατάσταση των σανιδιών λόγω φθορών ή αστοχιών
των πρώτων εργασιών. Η επισκευή θα γίνει από τραχεία πεύκη επαρκώς ξηραμένη
και ακολουθώντας τις ίδιες διαστάσεις, διατομές και διατάξεις του υφιστάμενου
πετσώματος. Επίσης στο σύνολο του πετσώματος, υφιστάμενου και νέου, γίνει
πλάνισμα, κατακάρφωμα και όποια άλλη εργασία απαιτείται εκτός από το
καλαφάτισμα και τον χρωματισμό. Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Επτά χιλιάδες ευρώ
(7.000,00 €)
Άρθρο 2.

Επαλείψεις με μίγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης

μίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού.
Επαλείψεις με μείγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και
στεγνωτικού. Το σύνολο του σκάφους εσωτερικά και εξωτερικά θα περαστεί πέντε
συνολικά χέρια με μείγμα των υλικών για συντήρηση κα κυρίως προστασία του ξύλου
από μικροοργανισμούς και σαπίσματα. Το πρώτο χέρι θα είναι αμέσως μετά τις
καθαιρέσεις και το τελευταίο με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στην τελική θέση του στο Μουσείο και πριν
από την τελική παράδοση του σκάφους. Επίσης, στα πρώτα δύο χέρια, προηγείται
καλός καθαρισμός με διάλυμα καυστικής ποτάσας και πλύσιμο με άφθονο νερό για
να απομακρυνθούν παλιότερες επαλείψεις και επικαθίσεις από σκόνη. Στην τιμή
περιλαμβάνονται δύο καθαρισμοί και πλυσίματα και τα πέντε συνολικά χέρια
επαλείψεων και όλα τα υλικά, τα αναλώσιμα και ο εξοπλισμός της εργασίας.Μονάδα
μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ
(7.700,00 €)
Άρθρο 3.

Κατασκευή, προεργασία και αντικατάσταση 6 νομέων σε σύνολο

32 (19%)
Μετά την αφαίρεση μέρους του πετσώματος ελέγχεται η κατάσταση των νομέων. Οι
περισσότεροι από τους νομείς συντηρούνται και ενισχύονται τοπικά με
παρεμβλήματα και με εμποτισμό εποξειδικής ρητίνης, όπως αναφέρεται σε άλλο
άρθρο. Από τους υπόλοιπους νομείς υπολογίζεται ότι κατασκευάζονται 6 νέοι σε
σύνολο 32 (19%). Οι νέοι νομείς έχουν τα ίδια φυτικά γεωμετρικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά (ισόβενοι) με τους αρχικούς. Η επιλογή των νομέων που θα
αντικατασταθούν θα γίνει σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του έργου. Στο
άρθρο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο της εργασίας αντιγραφής του αρχικού νομέα,
προεργασίας, κοπής και τοποθέτησης του κάθε νομέα. Στην περίπτωση που θα
απαιτηθεί η αντικατάσταση περισσότερων νομέων, θα υπολογιστεί συμπληρωματικό
κόστος. Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Τρεις χιλιάδες ευρώ
(3.000,00 €)
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Άρθρο 4.

Κατασκευή

και

τοποθέτηση

καμαριών,

μισοκάμαρων

και

πικεργιών.
Τοποθετούνται συνολικά 25 νέα καμάρια και 11 μισοκάμαρα. Όλες οι «πικεργιές»
κάτω από το κατάστρωμα θα πρέπει να αντικατασταθούν και να συμπληρωθούν με
επιπλέον νέες στα πλάγια. Κατασκευάζονται πέντε «πικεργιές» στο φαρδύτερο μέρος
του σκάφους και σε μήκος όσο απαιτείται για την επαρκή στήρυξη του
καταστρώματος και των υπερκατασκευών. Η διατομή τους είναι 12Χ5 εκ. και
κατασκευάζονται από τραχεία πεύκη. Τα καμάρια και τα μισοκάμαρα έχουν διατομή
9Χ5 εκ. και κατασκευάζονται επίσης από τραχεία πεύκη.
Στη σύνδεση του ιστού με το κατάστρωμα οι επιπλέον πικεργιές διαμορφώνουν
πλαίσιο με κάθετα παρεμβλήματα και έχουν συνδέσεις με εγκοπές, σχήματος
χελιδονοουράς.
Επίσης θα τοποθετηθούν ενισχυτικά οριζόντια μπρατσόλια ανάμεσα στις πικεργιές
και στα παρεμβλήματα και γύρω από την θέση του ιστού, τα οποία θα έχουν φυσικές
καμπυλότητες, εξασφαλίζοντας την ακαμψία της κατασκευής.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Επτά χιλιάδες εκατό ευρώ
(7100,00 €)
Άρθρο 5.

Κατασκευή βάσης του καταρτιού της σακολέβας.

Κατασκευάζεται βάση του καταρτιού της σακολέβας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη τεχνική έκθεση και στα σχέδια. Η κατασκευή γίνεται από τραχεία πεύκη και
περιλαμβάνει 8 ή 10 εγκάρσια παρεμβλήματα (δοκίδες διατομής 5Χ10 εκ. και μήκος
περίπου 120εκ.) επάνω από το σωτρόπι τα οποία τοποθετούνται ανά ζεύγη πάνω
από τις θέσεις 4 ή 5 διαδοχικών νομέων. Η τοποθέτηση τους γίνεται έτσι ώστε ένα
ζευγάρι παρεμβλημάτων να εφάπτεται στα πλάγια κάθε νομέα. Πάνω από την
στρώση των παρεμβλημάτων, που έχουν διαδοχικές αποστάσεις μεταξύ τους από 16
μέχρι 10εκ., τοποθετείται η υποδοχή (σκάτζα) για το κατάρτι. Η υποδοχή για το
κατάρτι έχει εγκοπές που προσαρμόζονται στα παρεμβλήματα με βάθος το 3εκ. ενώ
το συνολικό ύψος της υποδοχής (σκάτζας) είναι 15εκ.. Επίσης στο κέντρο της
υποδοχής υπάρχει εντορμία όπου προσαρμόζεται και στερεώνεται ο τόρμος του
καταρτιού.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Πεντακόσια πενήντα ευρώ
(550,00 €)
Άρθρο 6.

Κατασκευή και τοποθέτηση κιόνων (μπαμπάδες), κιονίσκων

(μπίντες), πραγκάτσας (καρδένα) με μπρατσόλια στην πλώρη, καφασωτό με
μπρατσόλια στην πρύμνη, οριζόντιες δέστρες στην πρύμνη, «μάγουλα» για τη
στήριξη του μπαστουνιού στην πλώρη και πέλα στο παραπέτο.
Κατασκευάζεται νέος κίονας, καμπαναριό, στην πλώρη, διατομής 16Χ16εκ., οκτώ
πλάγιες δέστρες (τέσσερις στην πλώρη και τέσσερις στην πρύμνη), κιονίσκοι ή
μπαμπάδες, διατομής 12Χ12εκ., και τέσσερεις εσωτερικές δέστρες, κιονίσκοι,
διατομής επίσης 12Χ12εκ., όπως φαίνονται στα σχέδια της αρχικής μελέτης.
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Κατασκευάζεται επίσης μια πραγκάτσα, καρδένα, στην πλώρη, διατομής 20Χ6εκ.,
μαζί με τα μπρατσόλια, που έχουν φυσικές καμπυλότητες.
Καθαιρείται το καφασωτό που είχε κατασκευαστεί με την τελευταία εργολαβία και
κατασκευάζεται νέο καφασωτό στη πρύμνη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο,
με «μάτια» 5Χ5 εκ. και με δύο μπρατσόλια, στα πλάγια, που έχουν
φυσικές καμπυλότητες. Επίσης καθαιρούνται και κατασκευάζονται δύο νέας δέστρας
κάτω από τις μπίντες, οι οποίες θηλυκώνουν με εγκοπές στις μπίντες και συνδέονται
με τους νομείς, με τσαβέτες. Κατασκευάζονται μάγουλα στην πλώρη, στο κοράκι, για
την στήριξη του μπαστουνιού του σκάφους. Αντικαθίσταται επίσης όπου απαιτείται η
υφιστάμενη «πέλα» του παραπέτου. Όλες οι κατασκευές γίνονται από τραχεία πεύκη
και στις διαστάσεις που προβλέπονται από την περιγραφή και τα σχέδια.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000,00 €)
Άρθρο 7.

Συνολική αντικατάσταση μαδεριών του καταστρώματος.

Αντικαθίσταται το σύνολο των μαδεριών του καταστρώματος. Στο άρθρο
συμπεριλαμβάνεται το κατακάρφωμα, το στοκάρισμα, το καλαφάτισμα και η πίσσα
που καλύπτει τους αρμούς. Τα μαδέρια του καταστρώματος έχουν πλάτος από 14
έως 16εκ. και πάχος 3εκ. Τα μαδέρια του καταστρώματος γίνονται από τραχεία
πεύκη και στις διαστάσεις που προβλέπονται από την περιγραφή και τα σχέδια.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(5.900,00 €)

Άρθρο 8.

Κατασκευή, προεργασία και τοποθέτηση 2 ζευγαριών βαθυκών

στην πλώρη, σε σύνολο 5 (40%)
Παράλληλα με τους νομείς ελέγχεται η κατάσταση και των βαθυκών στην πλώρη.
Ορισμένα από τα βαθυκά συντηρούνται και ενισχύονται τοπικά όπως οι νομείς. Από
τα υπόλοιπα υπολογίζεται ότι κατασκευάζονται 2 ζεύγη βαθυκών σε σύνολο 5 (40%)
στο πρωραίο μέρος του σκάφους. Για τα νέα βαθυκά ισχύουν τα ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως και στους νομείς. Η επιλογή των βαθυκών που θα
αντικατασταθούν θα γίνει σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του έργου. Στο
άρθρο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών αντιγραφής του αρχικού
βαθυκού, προεργασίας, κοπής και τοποθέτησης του κάθε νέου βαθυκού. Στην
περίπτωση που θα απαιτηθεί η αντικατάσταση περισσότερων βαθυκών, θα
υπολογιστεί συμπληρωματικό κόστος.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: τετρακόσια ευρώ
(400,00 €)

Άρθρο 9.

Συντήρηση καρίνας και ποδοσταμάτων.
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Η καρίνα, το πλωριό ποδόσταμα και το πρυμιό ποδόσταμα συμπεριλαμβανομένου
του άβακα (καθρέφτης) έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη φάση
συντήρησης του σκάφους. Είναι συνολικά 3 πολύ μεγάλα τεμάχια τα οποία
διατηρούνται και συντηρούνται με εμποτισμό εποξειδικής ρητίνης Paraloid B72 και
συμπληρώσεις όπου απαιτείται με μείγμα πριονιδιού και εποξειδικής ρητίνης. Επίσης
αν απαιτείται ενισχύονται τοπικά, με παρεμβλήματα από τεμάχια ξύλου ίδιας φυτικής
προέλευσης ή με εμποτισμό εποξειδικής ρητίνης όπως τα αρχικά στοιχεία του
σκάφους. Επίσης παράλληλα με την συντήρηση εφαρμόζονται διαδοχικές επαλείψεις
με μείγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού,
που καλύπτονται από άλλο άρθρο του τιμολογίου.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ
(2.616,00 €)

Άρθρο 10.

Κατασκευή νέου κουβουσιού στη μέση του σκάφους.

Το γκουβούσι στη μέση του σκάφους έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί με
μεγαλύτερες διατομές. Η διατομή του πλαισίου του γκουβουσιού είναι 24Χ10 εκ. και
κατασκευάζονται από τραχεία πεύκη.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Οκτακόσια πενήντα ευρώ
(850,00 €)

Άρθρο 11.

Συντήρηση

αρχικών

στοιχείων

του

σκάφους

(φουρνιστές,

ντουφέκια, στραγαλιές, μπρατσόλια, σωτρόπι και νομείς).
Τα στοιχεία του σκάφους που έχουν συντηρηθεί στην πρώτη φάση αποκατάστασης
θα ελεγχθούν και θα επανασυντηρηθούν. Οι φουρνιστές και τα ντουφέκια στην
πλώρη και στην πρύμνη (6 φουρνιστές και τέσσερα ζευγάρια ντουφεκιών), τμήματα
των στραγαλιών από τις δύο πλευρές του σκάφους, το σωτρόπι και αρκετοί νομείς
και βαθυκά του σκάφους (26 νομείς σε σύνολο 32-ποσοστό 81%- και 3 βαθυκά σε
σύνολο 5-ποσοστό 60% αντίστοιχα-), με χαρακτηριστικές φυσικές καμπυλότητες,
είναι τα μόνα που έχουν διασωθεί από τα αρχικά στοιχεία του σκάφους. Είναι
συνολικά 48 τεμάχια (27 μεγάλα και σύνθετα και 21 μικρότερα και απλά) τα οποία
διατηρούνται και συντηρούνται με εμποτισμό εποξειδικής ρητίνης Paraloid B72 και
συμπληρώσεις όπου απαιτείται με μείγμα πριονιδιού και εποξειδικής ρητίνης. Επίσης
ελέγχονται οι νομείς και αν απαιτείται ενισχύονται τοπικά, με παρεμβλήματα ή με
εμποτισμό εποξειδικής ρητίνης όπως τα αρχικά στοιχεία του σκάφους και σύμφωνα
με την αρχική μελέτη του σκάφους. Στη φάση αυτή (χωρίς το κατάστρωμα)
συντηρούνται και ενισχύονται όλα τα εσωτερικά στοιχεία από την αρχική κατασκευή
του σκάφους, πριν από τις τελευταίες εργασίες αποκατάστασης. Επίσης παράλληλα
με την συντήρηση εφαρμόζονται, στα τμήματα που διασώζονται, διαδοχικές
επαλείψεις με μείγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και
στεγνωτικού, που καλύπτονται από άλλο άρθρο του τιμολογίου.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
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Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ
(9900,00 €)

Άρθρο 12.

Κατασκευή

ιστοδόκης

για

την

στήριξη

του

ιστού

στο

κατάστρωμα
Στήριξη ιστού στο κατάστρωμα με σφήνες στερέωσης και ιστοδόκι σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα σχέδια και περιγραφές. Η ιστοδόκη αποτελείται από ένα πλαίσιο
διαστάσεων 60Χ60εκ., πάχους 5εκ. και με συνδέσεις «χελιδονοουράς»
κατασκευασμένο από τραχεία πεύκη. Η τοποθέτηση του ιστού γίνεται με άλλο άρθρο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Πεντακόσια ευρώ
(500,00 €)

Άρθρο 13.

Μεταφορές και ασφαλή στήριξη του σκάφους

Η εργασία περιλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά του σκάφους από την θέση που
βρίσκεται τώρα μέχρι την θέση όπου θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης του
σκάφους και στη συνέχεια η νέα μεταφορά μέχρι την θέση έκθεσης του σκάφους
στον υπαίθριο χώρο του ΜΝΝΤΑ. Στην θέση έκθεσης του σκάφους θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες εργασίες ασφαλούς στήριξης του σκάφους. Για τις εργασίες μετακίνησης
και στήριξης του σκάφους στον υπαίθριο χώρο του μουσείου θα υπάρχει συνεργασία
με τον ανάδοχο του κτηρίου και θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία που περιλαμβάνεται στο
κτιριακό έργο του μουσείου και συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του τιμολογίου των
οικοδομικών εργασιών.
Κατά την μεταφορά και τις εργασίες αποκατάστασης του σκάφους, γίνεται πάντα
επιμελημένη και εκτεταμένη στήριξη του σκάφους σε όλο το μήκος του.
Κατασκευάζεται ξύλινος περιμετρικός «νάρθηκας» και τοποθετείται στο μέσον
περίπου των πλευρών του σκάφους (περίπου 20 cm πάνω από τον «κόμπο» του
μεσαίου νομέα). Ο νάρθηκας στηρίζεται περιμετρικά με ορθοστάτες που
τοποθετούνται περίπου ανά 2m. Επιπλέον ορθοστάτες για στηρίξεις τοποθετούνται
κάτω ακριβώς από το τρυπητό.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Έξι χιλιάδες ευρώ
(6.000,00 €)
Άρθρο 14.

Σταδιακές καθαιρέσεις με προσοχή των παραπέτων, τρυπητών,
κουβέρτας, μέρους του πετσώματος (80%), μέρους των νομέων
(19%) και μέρους των βαθυκών (40%)

Γίνονται προσεκτικές καθαιρέσεις του παραπέτου, του τρυπητού και του
καταστρώματος (πέτσωμα, καμάρια και πικεργιές). Αν υπάρχουν τμήματα του
παραπέτου, που είναι σε καλή κατάσταση («κατινή κουπαστή» κ.α.), θα πρέπει να
καθαιρεθούν με προσοχή και μετά τις εργασίες να επανατοποθετηθούν, σύμφωνα με
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τις υποδείξεις της επίβλεψης. Υπολογίζεται ότι καθαιρείται το σύνολο του παραπέτου,
του τρυπητού και της κουβέρτας. Επίσης υπολογίζεται ότι καθαιρείται ένα ποσοστό
80% του πετσώματος, 19% των νομέων και 40% των βαθυκών. Επιπλέον
καθαιρέσεις δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο και θα πρέπει να υπολογιστούν
στην προαίρεση. Όλες οι επιπλέον καθαιρέσεις γίνονται υποχρεωτικά με την
επίβλεψη και την γραπτή έγκριση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: τρεις χίλια τριακόσια ευρώ
(3.300,00 €)

Άρθρο 15.

Κατασκευή ιστού σακολέβας

Το κατάρτι της σακολέβας θα έχει μήκος 8 μ. και διάμετρο στη βάση του 17 εκ., στο
κατάστρωμα 20εκ. στον τεσταμόρο 12,5 και στην κορυφή (αβαρία) 10 εκ.
Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του ιστού αναφέρεται στο επισυναπτόμενο
σκαρίφημα της επικαιροποίησης. Αρχικά θα διαμορφωθεί με τετράγωνη διατομή μετά
θα γίνει οκτάγωνη και τέλος θα διαμορφωθεί με δεκαεξάγωνη διατομή. Κάτω από το
κατάστρωμα θα παραμείνει οκτάγωνη η διατομή. Στην κορυφή του θα υπάρχει
υποδοχή και πατούρα για να στηρίζεται ο τεσταμόρος που με τη σειρά του θα
στηρίξει το αλμπουρέτο. Ο τεσταμόρος θα στηριχτεί σε «μάγουλα» που θα είναι δετά
(με εγκοπή πάνω στο κατάρτι) και όχι καρφωτά (περιλαμβάνονται στην εργασία του
ιστού της σακολέβας). Το κατάρτι της σακολέβας θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού το οποίο θα εμποτιστεί αρχικά με φωτιστικό πετρέλαιο, μετά θα
περαστεί με δεύτερο χέρι μίγμα πετρελαίου (50%) με λινέλαιο (50%) στη συνέχεια
μίγμα με κατράμι (50%) και λινέλαιο (50%) και το τελευταίο χέρι πριν από την
τοποθέτηση του με κατράμι (90%) και λινέλαιο (10%). Όλες οι μίξεις οι εμποτισμοί και
οι επαλείψεις με μίγματα λινελαίου πρέπει να γίνονται εν θερμώ (χωρίς ωστόσο να
ξεπεραστούν οι 45οC). Θα έχει επίσης ένα «κοτσανέλο» σε ύψος περίπου 3,20 μ.
από τη βάση του καταρτιού, ένα ξύλινο παρέμβλημα για να συγκρατεί τον στάτζο της
μετζάνας σε ύψος 2,20 μ. και ένα άλλο ξύλινο παρέμβλημα για να συγκρατεί σταθερό
το μαντίκι της μεγάλης αντένας σε ύψος 4,20 μ ( το 0 των μετρήσεων είναι από το
κατώτερο σημείο του τόρμου του καταρτιού, βλ Π7). Όλες ο τοποθετήσεις των
παρεμβλημάτων και των κοτσανέλων θα γίνουν μετά την τοποθέτηση του ιστού και
τον έλεγχο των θέσεων των αντενών για την σωστή λειτουργία του πανιού και
περιλαμβάνονται στη τιμή του παρόντος άρθρου. Τα «μάγουλα», τα «κοτσανένα»
και τα παρεμβλήματα θα είναι από ξύλο μουριάς (συκαμνιά ή σκαμνιά) ή φράξος
(δεσποτάκι), υλοτομημένα το φθινόπωρο. Τα στοιχεία αυτά θα συνδέονται με τον
ιστό με δέσιμο (και εγκοπή αν χρειαστεί) και όχι με κάρφωμα (ιδιαίτερα στη περιοχή
πάνω από την οκτάγωνη διατομή και κάτω από την καπελαδούρα).
Ο ιστός θα τοποθετηθεί κατακόρυφος και θα έχει επικάλυψη από πάφυλα χαλκού
στη περιοχή που έρχεται σε επαφή με την αντένα της σακολέβας και σε συνολικό
μήκος 120 εκ. Τα πάφυλα όπως και όλες οι λεπτομέρειες που περιγράφονται
συμπεριλαμβάνονται στη τιμή του παρόντος άρθρου.
Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει ο ιστός πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να
ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή
μέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει
ο ιστός πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι
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ομογενοποιημένοι («θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο. Στην κορυφή του άλμπουρου
τοποθετείται καπέλο από μολύβι, καρφωμένο με στουπαρόλια χάλκινα, για την
προστασία του ξύλου.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ
(2.700,00 €)
Άρθρο 16.

κατασκευή Ιστού μετζάνας

Το κατάρτι της μετζάνας έχει μήκος 7.26 μ. και διάμετρο στη σκάτζα 12 εκ., στο
κατάστρωμα 14 εκ. και στη κορυφή 9 εκ. Θα γίνει από μονοκόμματο ξύλο
κυπαρισσιού, η κοπή και επεξεργασία του, όπως και ο εμποτιστός του με πετρέλαιο,
λινέλαιο και κατράμι θα γίνουν όπως ακριβώς περιγράφεται και για τον ιστό της
σακολέβας. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του ιστού της μετζάνας αναφέρεται
στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Θα έχει δύο κοτσανέλα (ένα από κάθε πλευρά) σε
ύψος 2.12 μ. από τη βάση του και θα τοποθετηθεί ένα στεφάνι με μάπα (στερεωμένη
με διαμπερή πύρο πάνω στο στεφάνι και στον ιστό) στο επάνω τμήμα του σύμφωνα
με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Το στεφάνι θα κατασκευαστεί σφυρήλατο με διάμετρο
που θα ταιριάζει στη διάμετρο του ιστού στο σημείο που θα τοποθετηθεί, από εκεί θα
γίνει η στήριξη του αϊτάντη της αντένας της ψάθας. Το «μαντάρι» για την ανύψωση
του πανιού θα περνάει από τροχαλία που θα βρίσκεται στο εσωτερικό και επάνω
μέρος του καταρτιού. Η στήριξη των ξαρτιών θα γίνει με γάσες πατροναρισμένες με
δέρμα και θα δένονται πάνω από μάγουλα ξύλινα στηριγμένα με καβίλιες πάνω στο
άρμπουρο.
Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει η ιστός της μετζάνας πρέπει να υλοτομηθεί την
άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για
ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που
πιθανώς θα έχει ο ιστός πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει
να είναι ομογενοποιημένοι («θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο. Στην κορυφή του
άλμπουρου της μετζάνας τοποθετείται καπέλο από μολύβι, καρφωμένο με
στουπαρόλια χάλκινα, για την προστασία του ξύλου.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ
(1.620,00 €)
Άρθρο 17.

Κατασκευή μπαστουνιού για τους φλόκους

Το μπαστούνι θα έχει μήκος 6.16 μ. και διάμετρο στη βάση του 19 εκ. και στην
κορυφή του 13 εκ. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του μπαστουνιού αναφέρεται
στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Στην κορυφή του θα έχει πατούρα και τα τελευταία
30 εκ. του μήκους του (αβαρία) θα έχουν διάμετρο 10 εκ. Στην πατούρα αυτή θα
καπελώνουν το στράλιο, τα βέτα και η τρίγγα του μπαστουνιού με τις ανάλογες
λειάνσεις για να μη τρίβονται τα σχοινιά. Ο μπάνιος του φλόκου στηρίζεται σε δίδυμο
γάντζο με τρότσα που κινείται από την γάσα του στράλιου μέχρι το κοράκι. Το
μπαστούνι όπως και οι άλλοι ιστοί θα γίνουν από κυπαρίσσι και η κοπή και
επεξεργασία του, όπως και ο εμποτιστός του με πετρέλαιο, λινέλαιο και κατράμι θα
γίνουν όπως ακριβώς περιγράφεται και για τον ιστό της σακολέβας. Το μπαστούνι
εξάλλου δεν είναι κομμένο περιμετρικά το ίδιο. Η κάτω του πλευρά, προς τη θάλασσα
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είναι ευθεία ενώ η πάνω πλευρά είναι καμπύλη. Στην επάνω καμπύλη πλευρά
υπολογίζονται και όλες οι αλλαγές των διατομών του μπαστουνιού καθώς η κάτω
πλευρά παραμένει ευθεία. Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει το μπαστούνι για τους
φλόκους θα να υλοτομηθεί την άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της
υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει
τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει ο ιστός πρέπει να
έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι
(«θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια επτακόσια ογδόντα ευρώ
(1.780,00 €)
Άρθρο 18.

Κατασκευή αλμπουρέτου (αρμπουρέτο) για το πανί γάπια

Το αλμπουρέτο θα έχει μήκος 7.6 μ. και θα είναι μετακινούμενο ως προέκταση του
πλωριού ιστού. Η διάμετρός του θα είναι στο τεσταμόρο 12 εκ. και στην κορυφή του 6
εκ. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του αλπουρέτου αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Το αλπουρέτο θα είναι ισόφαρδο σε όλο το μήκος που
θα κινείται μέσα από τον τεσταμόρο. Θα έχει ένα στεφάνι (μάπα) από όπου θα
μπορεί να δένεται ένα παταράτσο. Στην κορυφή του θα έχει γαλέτα διαμέτρου 14εκ.
και ύψος 4εκ. Μέσα στη γαλέτα θα υπάρχουν δύο χωνευτά ράουλα αντιδιαμετρικά,
από τα οποία περνούν (ισάρονται) τα σχοινιά για τη σημαία και για το πατερόλι. Το
πατερόλι είναι ξύλινο λεπτός στυλίσκος ύψους 70εκ. ο οποίος αν και είναι κινητός,
αποτελεί μέρος του αλπουρέτου. Το πατερόλι έχει στη κρυφή του ανεμοδείκτη σε
σχήμα ψαριού και δύο κορδέλες μεταξωτές που κρέμονται από την ουρά του ψαριού.
Στο πατερόλι αναρτώνται δύο λεπτά σχοινιά για το ανέβασμα (μέσα από το ένα
ράουλο της γαλέτας) και το ισάρισμα του. Το αλμπουρέτο εκτός από την στερέωσή
του μέσα από τον τεσταμόρο θα δένεται στο κάτω μέρος του (εκεί υπάρχει και ένα
μικρό παρέμβλημα - αποστάτης) πάνω στο άλμπουρο. Το δέσιμο αυτό δεν θα είναι
σε σταθερή θέση έτσι ώστε να αλλάζει η θέση του αλμπουρέτου αν χρειάζεται. Το
αλμπουρέτο έχει επικάλυψη με πάφυλα χαλκού, πάχος 3/10 του χιλιοστού, στην
περιοχή που περνά μέσα στον τεσταμόρο, όταν είναι υπερυψωμένο και αρματωμένο.
Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει το αλπουρέτο πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να
έχει ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα
μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς
θα έχει το αλπουρέτο πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να
είναι ομογενοποιημένοι («θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ
(1.620,00 €)
Άρθρο 19.

Κατασκευή μεγάλης αντένας της σακολέβας.

Η μεγάλη αντένα θα έχει μήκος 13.68 μ. και διάμετρο στην περιοχή που εφάπτεται με
το κατάρτι 18 εκ., στην κορυφή (στην αβαρία) 7 εκ. και στο μπάνιο 14 εκ. Η
κατασκευή της θα γίνει από κυπαρίσσι και θα ήταν καλό να είναι από μονοκόμματο
ξύλο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε μπορεί να είναι από δύο ξύλα ματισμένα στο
μέσον της αντένας με αλληλοκάλυψη τουλάχιστον 1 μ. και ξύλινες καβίλιες με
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τέσσερα τσέρκια που θα κρατούν σφικτά τη σύνδεση (μάτιση). Όλη η σύνδεση θα
καλυφθεί με περιτυλιγμένο λεπτό σχοινί για προστασία (του πανιού και της αντένας).
Η κάτω πλευρά της αντένας θα είναι ευθεία (όπως και του μπαστουνιού) ενώ η πάνω
πλευρά είναι καμπύλη. Στην επάνω καμπύλη πλευρά υπολογίζονται και όλες οι
αλλαγές των διατομών της αντένας καθώς η κάτω πλευρά, όπως ήδη αναφέρθηκε,
παραμένει ευθεία. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της αντένας αναφέρεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
Η μεγάλη αντένα θα είναι καλυμμένη με δέρμα βοδιού στην περιοχή που έρχεται σε
επαφή με το άλμπουρο και στο κάτω της μέρος θα έχει στρογγυλεμένη διαμόρφωση
(μπάλα ή μούρα) για να δημιουργείται κατάλληλο αυλάκι όπου θα δένονται τα σχοινιά
που την στηρίζουν από τα κατάρτι ψηλά (καταρτάς) και από το πόδι του καταρτιού
(κατσαφόρα). Στην μεγάλη αντένα δένονται τέσσερα σχοινιά: ο γιακάς, ο καταρτάς
(γαδάρα), το μαντίκι, και ή κατσαφόρα.
Οι κορμοί από τον οποίο θα γίνει η μεγάλη αντένα πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη,
να ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα
μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς
θα υπάρχουν στην αντένα πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει
να είναι ομογενοποιημένοι («θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ
(3.300,00 €)
Άρθρο 20.

Κατασκευή αντένας της ψάθας

Η αντένα της ψάθας θα έχει μήκος 6.47 μ. και διάμετρο στο σημείο ανάρτησής της 11
εκ. και στα άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα
έχει πατούρες στα σημεία ανάρτησης των άκρων των πανιών (τσούντες). Η γάσα του
μακαρά του «αϊτάντη» σταθεροποιείται με μικρές σφήνες. Το παλάγκο για την αντένα
πάνω στη «τρότσα» είναι από σχοινί πατροναρισμένο και σφιχτά φιμωμένο πάνω
στην αντένα και με θηλιά από την πλευρά του καταρτιού για να μπορεί να «πνίγει»
(σφίγγει) στο κατάρτι. Η αντένα θα είναι ευθεία από την επάνω της πλευρά και από
την κάτω πλευρά καμπύλη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, όπου και θα
υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στην αντένα της ψάθας
είναι 30 εκ. και βαμμένες άσπρες. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της αντένας
της ψάθας αναφέρεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Ο κορμός από τον οποίο θα
γίνει η αντένα της ψάθας πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια
μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει
τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει η αντένα πρέπει να
έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι
(«θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια διακόσια εξήντα ευρώ
(1.260,00 €)
Άρθρο 21.

Κατασκευή ράντας της ψάθας

Η ράντα της ψάθας θα έχει μήκος 5.10 εκ. και διάμετρο στο μέσον 10 εκ. και στα
άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα μπουν
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επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού και του σχοινιού από
όπου θα αναρτώνται τα παλάγκα της σκότας. Στο πρυμιό άκρο της ράντας θα
υπάρχει τρύπα με μικρό ράουλο και μια μπαστέκα από όπου μπορεί τραβιέται το
σχοινί για τις μούδες και σε απόσταση 3.30 μ. από το ίδιο άκρο θα υπάρχει μικρό
κοτσανέλο για να δένεται το ίδιο σχοινί.
Η ράντα θα είναι ευθεία από την κάτω της πλευρά και στην επάνω καμπύλη πλευρά
υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη ράντα της ψάθας
είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση της ράντας της
ψάθας αναφέρεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Ο κορμός από τον οποίο θα
γίνει η ράντα της ψάθας πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια
μέρα της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει
τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει ο ράντα της ψάθας
πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι
(«θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια είκοσι ευρώ
(1.020,00 €)
Άρθρο 22.

Κατασκευή αντένας για την γάπια

Η αντένα για τη γάπια θα έχει μήκος 4.60 εκ. και διάμετρο στο μέσον 10 εκ. και στα
άκρα 6 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού και θα μπουν
επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού.
Η αντένα για τη γάπια θα είναι ευθεία από την επάνω πλευρά και στην κάτω
καμπύλη πλευρά υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη
αντένα της γάπια είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες. Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει
η αντένα της γάπια πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα
της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει
τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει η αντένα της γάπιας
πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι
(«θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Εννιακόσια πενήντα ευρώ
(950,00 €)
Άρθρο 23.

Κατασκευή αντένας για τον τρίγκο

Η αντένα για τον τριγκο θα έχει μήκος 6.00 εκ. και διάμετρο στο μέσον 12 εκ. και στα
άκρα 8 εκ. Θα κατασκευαστεί από μονοκόμματο ξύλο κυπαρισσιού όπως όλες οι
αντένες και θα μπουν επάνω της δύο στεφάνια με μάπες για τη στήριξη του πανιού.
Η αντένα για τον τριγκο θα είναι ευθεία από την επάνω πλευρά και στην κάτω
καμπύλη πλευρά υπολογίζονται όλες οι αλλαγές των διατομών της. Οι αβαρίες στη
αντένα της γάπια είναι 30 εκ και βαμμένες άσπρες. Ο κορμός από τον οποίο θα γίνει
η αντένα του τρίγκου πρέπει να υλοτομηθεί την άνοιξη, να ξεφλουδιστεί την ίδια μέρα
της υλοτόμησης και να μείνει στη θάλασσα για ένα μήνα ή μέχρι να επιπλεύσει
τουλάχιστον το μισό του κορμού. Οι ρόζοι που πιθανώς θα έχει η αντένα του τρίγκου
πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5εκ και πρέπει να είναι ομογενοποιημένοι
(«θρεμμένοι») με το υπόλοιπο ξύλο.
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Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Χίλια διακόσια ευρώ
(1.200,00 €)
Άρθρο 24.

Κατασκευή σφυρήλατων χυτοσιδήρων εξαρτημάτων

Κατασκευάζονται τα ακόλουθα ενδεικτικά σφυρήλατα χυτοσιδηρά εξαρτήματα, τα
οποία επίσης γαλβανίζονται όλα εν θερνώ:
 Τεσταμόρος ή ντεσταντεμόρος ή στηλόκρανον
Κατασκευάζεται σφυρήλατος ντεσταντεμόρος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα
σκαριφήματα λεπτομερειών (εικ. 11 και 12) από λάμα 4Χ50 χιλ. και με τις κατάλληλες
διαστάσεις από τον ιστό της σακολέβας και από το αλπουρέτο.
 Γάντζοι για τα σχοινιά
Κατασκευάζονται δεκατέσσερις σφυρήλατοι γάντζοι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σκαρίφημα (εικ. 1) συνολικού μήκους 10,5 ή 11,5εκ., πάχος στελέχους 14 ή 16χιλ και
εσωτερικού καινού 26 ή 28χιλ.
 Ξαρτόρριζες
Θα μπουν οκτώ ξαρτόρριζες από την κάθε πλευρά του σκάφους. Μία για το παλάγκο
της σκότας της μετζάνας, μία για τα σχοινιά των απλών, μία για τα παλάγκα των
απλών, δύο για τα ξάρτια της μετζάνας, δύο για τα ξάρτια του πλωριού άλμπουρου
και μία για τα παταράτσα. Οι ξαρτόρριζες θα είναι από γαλβανισμένο σφυρήλατο
σίδερο, βαμένες μαύρες διαμέτρου 16 χιλ. και μήκος 60 –70 εκ. Κάθε μια θα περνά
με διάτρηση μέσα από το ξύλο της κουπαστής, της κατινής κουπαστής και του
τρυπητού. Ανάμεσα στη κουπαστή και στο τρυπητό η διατομή της ξαρτόρριζας είναι
πεπλατυσμένη με δύο οπές, σε απόσταση 20εκ., από τις οποίες περνούν τζαβετάκια
τα οποία σφηνώνουν στους γειτονικούς νομείς. Οι ξαρτόρριζες βγαίνουν από την
μέσα παρειά του παστιγάγιου καταλήγοντας σε μια μάπα (κρύκος).
 Ξαρτόριζα βέντων του μπαστουνιού
Κατασκευάζονται δύο σφυρήλατες ξαρτόριζες των βέντων μήκους περίπου 55εκ.,
πλάτους 5εκ. και πάχος λάμας 6χιλ. που στερεώνονται σε δύο διαδοχικούς νομείς
στη πλώρη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ.4).
 Μονόχαλη μάπα για μαντάρια
Κατασκευάζονται δύο σφυρήλατες μονόχαλες μάπες για τα μαντάρια με στέλεχος
Φ14χιλ και ενδεικτικό μήκος 25εκ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ.
5).
 Δίχαλη μάπα για μαντάρια
Κατασκευάζονται δύο σφυρήλατες δίχαλες μάπες για τα παταράτσα με στέλεχος
Φ14χιλ και ενδεικτικό μήκος 25εκ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ
5).
 Δίχαλη μάπα πλευρική (παραπέτου και κουβουσιού)
Κατασκευάζονται οκτώ σφυρήλατες δίχαλες μάπες για τα παραπέτα και τα
κουβούσια με λάμες 4Χ40Χ100 χιλ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ.
10). Δύο από τις «μάπες» επάνω στη κουπαστή χρησιμοποιούνται για τη σκότα της
σακολέβας (κρίκος για τη σκότα της σακολέβας). Δύο άλλες από τις «μάπες»
τοποθετούνται στα παραπέτα και πίσω από το πλωριό κατάρτι της σακολέβας
(συμμετρικά ως προς τον άξονα του σκάφους) για να δένεται η σκότα του φλόκου.
 Δίχαλο καταστρώματος για ανάρτηση παλάγκων του μπάνιου
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Κατασκευάζονται δύο σφυρήλατα δίχαλα καταστρώματος για ανάρτηση των
παλάγκων των «μπάνιων» της σακολέβας και της ψάθας. Τα δίχαλα κατασευάζονται
από Φ 22 χιλ και με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα 12εκ. Το δίχαλο εξέχει από το
κατάστρωμα 8 εκ. και εισχωρεί μέχρι να στηριχτεί με «κλειδιά» κάτω από τα καμάρια
και την πικεριά (συνολικό ύψος περίπου 25εκ., το τελικό ύψος θα υπολογιστεί
επιτόπου) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ. 13) με λάμα και δύο
αντιδιαμετρικές σφήνες που περνούν μέσα σε οπές ανοιγμένες στα άκρα της
διχάλας.
Στα μάτια των δίχαλων θα δένονται γάντζοι με χοντρό σχοινί για τη στήριξη των
«μπάνιων» ή των αντενών της σακολέβας και της ψάθας.
Κάθε άλλο σφυρήλατο σιδερένιο εξάρτημα που είναι αναγκαίο για την κατασκευή της
ιστιοφορίας και την ολοκλήρωση του σκάφους και δεν αναφέρεται στις ενδεικτικές
περιγραφές των μεταλλικών κατασκευών.
 Ροδάντζα των βέντων του μπαστουνιού
Κατασκευάζονται 4 σφυρήλατες ροδάντες για τα βέντα του μπαστουνιού σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ. 14).
 Ροδάντζες στρογγυλές ή σε σχήμα «δάκρυ» για τις βέτα
Κατασκευάζονται πενήντα (50) σφυρήλατες ροδάντζες για διάφορες χρήσεις (βέτα,
μακαράδες). Οι διαστάσεις είναι ανάλογες με το μέγεθος των σχοινιών, δηλαδή για
σχοινί 12χιλ ή 14χιλ η ροδάντζα πρέπει να έχει διάμετρο αντίστοιχα Φ40χιλ. ή
Φ45χιλ. εξωτερικά. Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σκαριφήματα
(εικ. 16, 17 και 25).
 Τσέρκι για μπιγότα
Κατασκευάζονται οκτώ τσέρκια για μπιγότες με διάμετρο στελέχους 1/3 του
αντίστοιχου σχοινιού και διάμετρο οπής Φ πέντε φορές την διάμετρο του σχοινιού για
τα αγόμενα και 3,5 για τα σερνάμενα σχοινιά. Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα
σκαριφήματα (εικ. 3 και 28).
 Στεφάνι του αϊτάντη της μετζάνας
Κατασκευάζεται ένα σφυρήλατο στεφάνι για τον αϊτάντη της μετζάνας με ενδεικτικές
διαστάσεις λάμας 4Χ60 χιλ. και με μεταλλικό πείρο που διαπερνά διαμετρικά τον
ιστό, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα (εικ.30).
 Τσέρκι, μονόχαλο ή δίχαλο, για σταθερές μπιγότες παραπέτων
Κατασκευάζονται τέσσερα μονόχαλα και τέσσερα δίχαλα τσέρκια για σταθερές
μπιγότες στα παραπέτα, με σιδερένια βέργα Φ12χιλ, σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα σκαριφήματα (εικ.31).
Επίσης κατασκευάζεται όποιο άλλο μικρό σφυρήλατο εξάρτημα απαιτείται για την
ολοκλήρωση της ιστιοφορίας του σκάφους.
 Οκτώ φουρκαδέλλες στρογγυλές σφυρήλατες για τα κοντάρια των
μουσαμάδων.
Διατομή φ14χιλ. και ύψος 50εκ. καθαρό και 25 εκ, μέσα στις καστανιόλες και το
παραπέτο.
Υπολογίζονται συνολικά 28 μεγάλα και 94 μικρά σφυρήλατα εξαρτήματα.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ
(4.200,00 €)
Άρθρο 25.

Βαφές ιστών και εξαρτημάτων ιστιοφορίας
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Βαφές ιστών και εξαρτημάτων ιστιοφορίας (μεταλλικών και ξύλινων) με μίγματα
λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου και ναφθαλίνης σε όλα τα απαιτούμενα χέρια.
Πρώτα περνάμε τους ιστούς με 4-5 χέρια πετρέλαιο με ναφθαλίνη μέχρι να κορεστεί
η απορροφητικότητα του ξύλου. Ακολούθως περνάμε άλλα τρία χέρια με ζεστό
λινέλαιο και πετρέλαιο. Στη συνέχεια περνάμε το λεγόμενο «κατραμοβέρνικο» και
βάφουμε τις «αβαρίες» και τις περιοχές που τα ξύλα έρχονται σε επαφή με λευκή
ριπολίνη. Με το ίδιο «κατραμοβέρνιο» (κατράμι, κολοφώνιο, βερνίκι, στεγνωτικό)
περνάμε όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα μετά το γαλβανισμό και πριν από την βαφή με
ριπολίνη.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ
(2.250,00 €)
Άρθρο 26.

Προμήθεια σχοινιών

Περιλαμβάνονται τα σχοινιά του σταθερού και κινητού εξαρτισμού. Όλα τα σχοινιά
είναι συνθετικά τύπου Manila. Ο σταθερός εξαρτισμός περιλαμβάνει σχοινιά πάχους
16 χιλ. για τον στάντζο, τα ξάρτια της σακολέβας και το στράλιο της μετζάνας, 12χιλ.
για τα ξάρτια της μετζάνας, 14 χιλ. για τα βέντα και τα παταράτσα, 18 χιλ για τον
γιακά και 20 χιλ. για την γαδάρα. Τα σχοινιά του σταθερού εξαρτισμού καλύπτονται
με παραδοσιακό πατρονάρισμα για προστασία που αναφέρεται και περιλαμβάνεται
στο άρθρο της κατασκευής του εξαρτισμού. Τα σχοινιά του κινητού εξαρτισμού είναι
επίσης συνθετικά τύπου Manila.
Αναλυτικότερα τα μήκη των σχοινιών ανάλογα με την διάμετρο τους είναι:
Σχοινί συνθετικό τύπου Manila διαμέτρου 10χιλ. σε μήκος 16μ.
Σχοινί συνθετικό τύπου Manila διαμέτρου 12χιλ. σε μήκος 738μ.
Σχοινί συνθετικό τύπου Manila διαμέτρου 14χιλ. σε μήκος 717μ.
Σχοινί συνθετικό τύπου Manila διαμέτρου 16χιλ. σε μήκος 90μ.
Σχοινί συνθετικό τύπου Manila διαμέτρου 18χιλ. σε μήκος 17μ.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ
(2.520,00 €)
Άρθρο 27.

Κατασκευή παραδοσιακών μακαράδων

Κατασκευή παραδοσιακών μακαράδων, οι διαστάσεις των οποίων αναφέρονται
αναλυτικά στη συνέχεια. Όλοι θα είναι κατασκευασμένοι από ξύλο μουριάς (συκαμιά
ή σκαμνιά) ή φράξο (δεσποτάκι), υλοτομημένα το φθινόπωρο. Στη τιμή
συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά τους επιτόπου.
Συνολικά κατασκευάζονται 120 μακαράδας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα
διαστάσεων και χαρακτηριστικών:
2 μονοί μακαράδες για σχοινί 8χιλ, διαστάσεων: 75 Χ 40 χιλ.
45 μονοί μακαράδες για σχοινί 12χιλ, διαστάσεων: 100Χ53χιλ.
18 μονοί μακαράδες για σχοινί 12χιλ, διαστάσεων: 100Χ53χιλ με «ουρά»
23 μονοί μακαράδες για σχοινί 14χιλ, διαστάσεων: 115Χ63χιλ.
12 μονοί μακαράδες για σχοινί 14χιλ, διαστάσεων: 115Χ63χιλ. με «ουρά»
9 διπλοί μακαράδες για σχοινί 14χιλ, διαστάσεων: 115Χ63χιλ.
4 διπλοί μακαράδες για σχοινί 14χιλ, διαστάσεων: 115Χ63χιλ. με «ουρά»
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1 διπλός μακαράς για σχοινί 16χιλ, διαστάσεων: 125Χ75χιλ. με «ουρά»
1 τριπλός μακαράς για σχοινί 16χιλ, διαστάσεων: 125Χ75χιλ.
1 μονός μακαράς για σχοινί 18χιλ, διαστάσεων: 150Χ88χιλ. με «ουρά»
2 διπλοί μακαράδες για σχοινί 18χιλ, διαστάσεων: 150Χ88χιλ.
2 διπλοί μακαράδες για σχοινί 18χιλ, διαστάσεων: 150Χ88χιλ. με «ουρά»
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(9.500,00 €)
Άρθρο 28.

Κατασκευή παραδοσιακών τριοπών (καρπουζάκια)

Οι διαστάσεις και ο αριθμός από τις τριόπες αναφέρεται αναλυτικά στη τεχνική
έκθεση. Κατασκευασμένες από κλαδιά μουριάς (συκαμιά ή σκαμνιά) ή φράξο
(δεσποτάκι) - λουμάκι-, υλοτομημένα το φθινόπωρο. Έχουν σιδερένιο στεφάνι το
οποίο θα καταλήγει σε «μάτι» για να δένονται πάνω στη ξαρτόρριζα ή στο ξάρτι.
Θα χρειαστούν δώδεκα καρπουζάκια (τριόπες) 12 εκ. διαμέτρου για τα ξάρτια του
πλωριού άλμπουρου. Τα καρπουζάκια θα είναι από ξύλο δρυός και θα έχουν
σιδερένιο στεφάνι το οποίο θα καταλήγει σε «μάτι» για να δένονται πάνω στη
ξαρτόρριζα ή στο ξάρτι.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: εξακόσια ευρώ
(600,00 €)
Άρθρο 29.

Κατασκευή και τοποθέτηση επιτόπου σταθερού και κινητού

εξαρτισμού - Αρμάτωμα
Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση όλου του σταθερού και
κινητού εξαρτισμού και το «αρμάτωμα» των πανιών. Επίσης συμπεριλαμβάνονται
όλες οι προεργασίες, και όλες οι τοποθετήσεις πάνω στο σκάφος των υλικών και
κατασκευών που αναφέρονται ή δεν αναφέρονται ξεχωριστά σε άλλο σημείο του
προϋπολογισμού. Ακόμη περιλαμβάνεται το κόστος των γερανών τοποθέτησης και
μεταφορά ιστών και αντενών από τον χώρο κατασκευής τους στο χώρο όπου θα
βρίσκεται και θα αρματώνεται το σκάφος.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες ενδεικτικά:
 Έλεγχος και εφαρμογή των θέσεων εξαρτισμού και ιστιοφορίας της μελέτης.
Μέτρημα και κοπή ξαρτιών, στραλιών και παταράτσων στο κατάλληλο
μέγεθος για να αρματωθούν πάνω στο σκάφος.
 Πατρονάρισμα όλου του σταθερού εξαρτισμού με τον ακόλουθο τρόπο:
Αρχικά τεντώνονται με ένα απλό παλάγκο και με τη δύναμη ενός ανθρώπου.
Στη συνέχεια περνάμε με κατράμι ή με ρευστή ανθρακόπισα τα έμβολα ή
έμπολα του σχοινιού και μετά τοποθετούμε τα «σφιλάτσα» ανάμεσα στα
έμπολα και ακολουθώντας τη πλέξη του σχοινιού. Στη συνέχεια τυλίγουμε το
πλεγμένο σχοινί με τα σφιλάτσα με λωρίδες υφάσματος (καραβόπανο 75gr)
εμποτισμένου με κατράμι και ακολουθώντας τη φορά του πλεξίματος του
σχοινιού («φαλίδωμα»). Στη συνέχεια γίνεται το πατρονάρισμα με το τρισίλιο
(2,2 χιλ.), χρησιμοποιώντας τη ματζόλα. Το τρισίλιο είναι εμποτισμένο με
κατράμι και τυλίγεται με φορά αντίθετη απ’ ότι η στρέψη του σχοινιού.
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Προεργασία μεταλλικών εξαρτημάτων με βαφή τους με κατραμοβέρνικο και
στη
συνέχεια βαφή τους με ριπολίνη.
Τοποθέτηση ξαρτόριζων πάνω στο σκάφος στις κατάλληλες θέσεις και με τις
κατάλληλες στηρίξεις για το τέντωμα των ξαρτιών.
Τοποθέτηση και ραφή των δερμάτων που καπελώνουν στους ιστούς.
Τοποθέτηση και ραφή δερμάτων στις αντένες και φύλλα χαλκού στους ιστούς
στα σημεία μου τρίβονται με άλλα ξύλα της αρματωσιάς.
Κατασκευή και τοποθέτηση δερμάτινων επικαλύψεων στις τρότσες.
Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ξύλινων εξαρτημάτων που βρίσκονται
πάνω στους ιστούς και στις αντένα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μάγουλα, τα
κοτσανέλα, οι μπαστέκες κλπ.
Τοποθέτηση καβιλιερών, καβιλιών, κουτιών φανών, φανών και κονταριών για
τους μουσαμάδες .
Τοποθέτηση κοτσανέλων για τον εξαρτισμό πάνω στις κουπαστές.
Μετρήσεις, επίβλεψη κατασκευής και τοποθέτηση όλων των μεταλλικών
εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω στους ιστούς. Ενδεικτικά αναφέρονται ο
ντεσταντεμορος, τα ράουλα, τα στεφάνια και οι τρότσες.
Μετρήσεις, επίβλεψη κατασκευής και τοποθέτηση όλων μεταλλικών
εξαρτημάτων στο κατάστρωμα στα παραπέτα και στις κουπαστές τα οποία
σχετίζονται με την ιστιοφορία και το αρμάτωμα.
Κατασκευή και τοποθέτηση της αρμαδούρας στην βάση του ιστού για τα
αγόμενα σχοινιά της γάμπιας
Κατασκευή των ξαρτιών του ιστού και της αντένας της σακολέβας με τέντωμα,
μέτρημα και κοπή τους. Επίσης κατασκευάζονται γάσες στις άκρες των
σχοινιών, με φιμώματα, πατρονάρισμα και ενσωμάτωση μεταλλικής
ροδάντζας όπου απαιτείται. Όπου απαιτείται το πλέξιμο της γάσας πρέπει να
καταλήγει σε «ποντικοουράς».
Κόψιμο και τοποθέτηση των απλών της αντένας.
Καπέλωμα των ξαρτιών, των στραλιών, της γαϊδάρας και του γιακά.
Τοποθέτηση και στερέωση ιστών πάνω στο σκάφος με τη χρήση ανυψωτικών
μηχανημάτων.
Κατασκευή και τοποθέτηση φιλαδουριών και έλεγχος σωστής λειτουργίας
τους με τέντωμα φυλλουριών.
Τοποθετούνται οι μπιγότες μανταριών στις σωστές θέσεις.
Προετοιμασία και τοποθέτηση μπαστουνιού, συμπεριλαμβανομένων της
τρότσας των μακαράδων για τα βέντα, το φίμωμα των στραλιών και την
τοποθέτηση των φιλαδουριών.
Τοποθέτηση της αρμαδούρα του μπαστιγάγιου και επίσης τα καριέλια και τα
μανταροπάλαγκα των φλόκων.
Κατασκευή του αρματώματος της «γαϊδάρας» και του «γιακά», κατασκευή
των παλάγκων και δέσιμο των κλειδιών της σακολέβας.
Ανάρτηση και έλεγχος της θέσης της αντένας («Ισάρισα») της σακιλέβας
Ανύψωση και τοποθέτηση αρμπουρέτου, επίσης ολοκλήρωση παταράτσων
και αρμάτωμα και δέσιμο παλάγκων.

20

20PROC006876085 2020-06-17


Αρμάτωμα της αντένας της γάμπιας με παλάγκα σκότας, βαρδαφόγους
πασαδούρους, σαλαμάστρες, μέτζα, σκοτίνες και μπρούλια.
 Ισάρισμα αντένας της γάμπιας
 Κατασκευή και τοποθέτηση των κλειδιών των φλόκων
 Τοποθέτηση της τρότσας και του στράλιου του αρμπουρέτου.
 Προετοιμασία ιστού μενζάνας, καπέλωμα των ξαρτιών και του στράλιου.
Τοποθέτηση επίσης στον ιστό των παλαγκομάνταρων και του αιτάντης.
 Προετοιμασία της αντένας και της ράντας της ψάθας με την τοποθέτηση των
κοτσανέλων, των μπαστέκων και των μουδόσχοινων
 Ανύψωση και τοποθέτηση ιστού της μετζάνας
 Τοποθέτηση αντένας και ράντας της μετζάνας.
 Κατασκευή αρματώματος όλων των ιστίων (σακολέβα, μετζάνα, στραντζιέρας,
φλόκος, γάπια) που περιλαμβάνει: κλειδιά, παλάγκα, καριέλια, μπρούλια,
μούδες, σκότες, μέντζα σκοτίνες και τσαμαντάλια.
 Αρμάτωμα και τοποθέτηση μουσαμάδων πάνω στα κοντάρια και στα
παραπέτα
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Είκοσι έξη χιλιάδες τετρακόσια ευρώ
(26.400,00 €)
Άρθρο 30.

Κατασκευή καβιλιερών, καβιλιών, κουτιών φανών, φανών και

κονταριών για τους μουσαμάδες
Κατασκευάζονται καβιλιέρες κάτω από τα ξάρτια με καβίλιες, κουτιά των φανών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση, καβίλιες και σκαλμοί στις
αρμαδούρες και στη πραγκάτσα. Προμήθεια φανών. Όλα βαμμένα και με την
κατάλληλη προεργ για την τελική τους μορφή
Σκαλιέρες, καβιλιέρες, κουτιά φανών και φανοί.
Θα γίνει σκαλιέρα από σχοινί μόνο από την αριστερή πλευρά του σκάφους, εκτός
από την κάτω σκαλιέρα (αρμαδούρα) που θα γίνει ξύλινη (καβιλιέρα) και θα έχει
υποδοχές για πέντε καβίλιες και από τις δύο πλευρές του σκάφους. Επίσης στη θέση
της δεύτερης σκαλιέρας προς τα πάνω θα μπουν τα κουτιά των φανών (φαναριέρες),
χάλκινες, όπως φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια. Οι δέστρες θηλυκώνουν με
δόντι στους νομείς και συνδέονται με τζαβετάκια με κάθε νομέα.
Τέσσερις δέστρες με σκαλμούς (αρμαδούρες)
Κάτω ακριβώς από την κουπαστή και στην περιοχή που είναι τα ξάρτια θα μπει
δέστρα με σκαλμούς (ανά 12 εκ.) και θα στερεώνεται πάνω σε επτά νομείς (τους
νομείς για τα ξάρτια και επιπλέον δύο νομείς προς τη πλώρη και δύο προς τη
πρύμνη), και από τις δυο μεριές του σκάφους. Οι σκαλμοί θα είναι από ξύλο
πουρνάρι. Αντίστοιχες δέστρες (αρμαδούρες) τοποθετούνται και κάτω από τα ξάρτια
της μετζάνας, σε πέντε νομείς (τους νομείς για τα ξάρτια και επιπλέον δύο νομείς
προς την πρύμνη και έναν προς την πλώρη). Οι δέστρες θηλυκώνουν με δόντι στους
νομείς και συνδέονται με τζαβετάκια με κάθε νομέα.
Καβίλιες στην πραγκάτσα
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Πάνω στη πραγκάτσα και από τις δύο μεριές του σκάφους θα γίνουν τρύπες για να
μπουν από τρεις καβίλιες (σκαλμοί) σε κάθε μεριά για τα σχοινιά των βέντων και της
τρίγγας. Οι καβίλιες κατασκευάζονται από πουρνάρι.
Κοντάρια για τους μουσαμάδες πάνω από τα παραπέτα.
Κατασκευάζονται τέσσερα κοντάρια για τους μουσαμάδες πάνω από τα παραπέτα.
Το κάθε κοντάρι έχει μήκος περίπου 4 μέτρα και μέση διάμετρο 10εκ. Είναι
κατασκευασμένα από κυπαρίσσια με τις ίδιες προδιαγραφές όπως οι αντένες του
σκάφους.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ
(2.520,00 €)
Άρθρο 31.

Κατασκευή πανιών

Κατασκευή όλων των προβλεπόμενων πανιών και στις διαστάσεις που
προβλέπονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση. Όλα τα ιστία θα κατασκευαστούν και
θα ραφτούν με ίσιο γαζί με φύλλα πλάτους 30 εκ., γραντολογημένα στο χέρι και από
παραδοσιακό ύφασμα για πανιά, βαμβακερό καραβόπανο. Αριθμός νήματος
32/2Χ15 και πυκνότητα:94Χ48. Το βάρος του υφάσματος για το κάθε πανί είναι: για
την σακολέβα νo.6 (13 oz), για τους φλόκους νο.8 (11 oz), για την ψάθα και την
γάπια νο.8 (11 oz).
Επίσης τα πορτούζια και τα ξενοθύλια είναι ραφτά στο χέρι, όπως περιγράφονται στα
σχέδια λεπτομερειών. Αναλυτικότερα για το κάθε ένα πανί πρέπει να γίνουν τα
ακόλουθα:
Πανί σακολέβας
Η σακολέβα είναι ένα τραπεζοειδές ιδιότυπο πανί που θέλει αρκετή προσοχή στο
κόψιμό του. Είναι γνωστό ότι η σακολέβα έκανε ένα είδος «σακούλας» στο μέσον έτσι
ώστε να προσδίδεται στο σκάφος μία ασφαλή ιστιοδρομία σε καιρούς με δυνατό και
άστατο αέρα. Για να δημιουργηθεί αυτή η «σακούλα» το πανί ραβόταν με «ψάρια»
στο πάνω και στο κάτω μέρος των γαζιών που συνέδεαν τα φύλλα των πανιών. Τα
«ψάρια», αυτά που ήταν ουσιαστικά πιέτες στα φύλλα των πανιών, είχαν σαν
αποτέλεσμα ο υπολογισμός του αριθμού των φύλλων να μη γίνεται με βάση τις
ακριβείς διαστάσεις των πανιών αλλά με βάση τις διαστάσεις που θα είχε το πανί
χωρίς τα «ψάρια» (πιέτες). Επειδή η σακολέβα στηριζόταν ακριβώς στο ράψιμο των
ψαριών, κρίνουμε αναγκαίο να γίνουν αυτές οι λεπτομέρειες και φυσικά θα πρέπει το
πανί να έχει τις ίδιες ραφές όπως αυτές που γινόταν παλαιότερα στο χέρι για να
δημιουργηθούν τα ψάρια. Τα φύλλα των πανιών θα πρέπει να είναι ένα πόδι (30 εκ.)
φάρδος όπως στην εποχή που χρησιμοποιούσαν τις σακολέβες. Τα γαζιά θα
καταλαμβάνουν 2 εκ. από κάθε φύλλο σε κάθε μία από τις δύο μεριές του και τα
ψάρια στην εξωτερική και κάτω μεριά του πανιού θα έχουν πλάτος 29 χιλ. και θα
σβήνουν σε μήκος 90 εκ. προς το κέντρο του πανιού, και στην εξωτερική και πάνω
μεριά του πανιού θα έχουν πλάτος 27 χιλ. και θα σβήνουν σε μήκος 74 εκ. προς το
κέντρο του πανιού. Το πανί θα αποτελείται από 39 φύλλα πλάτους 0.30 εκ. (ένα
πόδι) και οι τελικές διαστάσεις του όπως θα προκύψουν μετά και το ράψιμο των
ψαριών θα είναι: ο γιακάς θα έχει μήκος 8,78 μ., το σκοτάμι θα έχει μήκος 7.83 μ., ο
καταρτάς θα έχει μήκος 4.74 μ., ενώ η πρυμιά μεριά (αετός) δεν μπορεί να μετρηθεί
στην τελική της θέση λόγω της «σακούλας» που δημιουργείται αλλά σαν ανάπτυγμα
το μήκος της θα είναι 11.57 μ. Από τις πλευρές του γιακά, του καταρτά και του
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σκοταμιού ράβεται (γραντολογείται) πάνω στο πανί ένα σχοινί (πάχους 1,6 χιλ.
τρίκλωνο) που ονομάζεται γραντί. Το σχοινί αυτό αφήνει θηλιές (γάσες) στις γωνίες
του πανιού για να δεθούν τα αντίστοιχα σχοινιά του εξαρτισμού (βλ. σχέδια
λεπτομερειών). Μόνο στην πρυμιά μεριά στο πανί γίνεται μπορτούρα (φικάρι) μέσα
στην οποία είναι περασμένο σχοινί, που ονομάζεται κορφός (βλ.Π8). Στο επάνω
μέρος του πανιού κοντά στον γιακά ανοίγονται τρύπες (πορτούζια) για να περάσει το
σχοινί της ανάρτησης. Όλες οι γωνίες των πανιών ενισχύονται με καπλαμάδες.
Πανί μετζάνας (ψάθα)
Το πανί ψάθα, που θα χρησιμοποιηθεί στη μετζάνα, έχει σχήμα τραπέζιου με τις δυο
κατακόρυφες πλευρές παράλληλες. Αποτελείται από 17 φύλλα πλάτους 30 εκ. που
ράβονται παράλληλα με τα ύψη του τραπεζίου και είναι 1.67 μ. το κοντό και 5.32 μ.
το μακρύ. Οι έδρες του είναι ο μεν γιακάς (επάνω ακμή) 5.68 μ., το δε σκοτάμι 4.16 μ.
Ειδικά στο γιακά υπάρχει «στρογγύλι» που σημαίνει ότι η πλευρά αυτή είναι
καμπυλωμένη και όχι ευθεία. Η καμπύλη από το «στρογγύλι» έχει βέλος 19 εκ. Η
ψάθα της μετζάνας έχει και μία μούδα που βρίσκεται σε ύψος 90 εκ. από την κοντή
έδρα του τραπεζίου και 72 εκ. από την μακριά έδρα (βλ σχ.Π9).
Πανί της στραντζιέρας ή τουρκετίνας (αράπης)
Η τουρκετίνα (αράπης) είναι τριγωνικό πανί μπροστά από το πλωριό άλμπουρο. Η
πλευρά του προς το άλμπουρο είναι 4.32 μ., η πλευρά του στο στράλιο έχει μήκος
5.30 μ. και στρογγύλι με βέλος 13 εκ. και το σκοτάμι έχει μήκος 3,66 μ. και στρογγύλι
με βέλος 18 εκ. Η τουρκετίνα θα κατασκευαστεί από 15 φύλλα πανιού πλάτους 30 εκ.
(βλ σχ.Π9).
Φλόκος
Ο φλόκος είναι επίσης παραδοσιακό πανί τριγωνικού σχήματος. Η μια πλευρά του
έχει μήκος 5.85 μ., η πλευρά στο στράλιο (βερέμι στράλιου) έχει μήκος 8.37 μ. και
στρογγύλι με βέλος 18 εκ., η δε πλευρά του στο σκοτάμι έχει μήκος 4.56 μ. και
στρογγύλι με βέλος 25 εκ. Ο φλόκος θα κατασκευαστεί από 18 φύλλα πλάτους 30 εκ.
Πανί γάπια
Το σχήμα του πανιού της γάπιας είναι ένα ισοσκελές τραπέζιο με την μικρή επάνω
έδρα 4μ και την μεγάλη κάτω έδρα 5,40μ. και ύψος κάτω από το παταράτσο 3,5
μέτρα. Η κάτω πλευρά του τραπεζίου θα είναι καμπυλωμένη, θα έχει στρογγύλι με
βέλος 22 εκ. προς τα πάνω και το πανί της γάπιας θα κατασκευαστεί από 18 φύλλα
πανιού πλάτους 30 εκ.
Μουσαμάδες
Στα πλάγια του σκάφους κατασκευάζονται τέσσερις μουσαμάδες, που θα δεθούν
πάνω στα κοντάρια του μουσαμά και θα καρφωθούν πάνω στο παστιγάγιο. Οι
μουσαμάδες θα έχουν περίπου πλάτος 55εκ. και μήκος 3,5εκ. Ωστόσο οι τελικές τους
διαστάσεις θα μετρηθούν μετά την κατασκευή και τοποθέτηση των κονταριών.
Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο
Τιμή Εφαρμογής / τεμάχιο: Δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ
(14.760,00 €)
Άρθρο 32.

Κατασκευή κοτσανέλων

Σε διάφορα σημεία του παραπέτου, όπου καταλήγουν σχοινιά της ιστιοφορίας, θα
πρέπει να μπουν κοτσανέλα από αγριοξυλεία, βιδωτά ή με τσαβέτες, ανάλογα το
μέγεθός τους (βλ Σχ.Π5). Ενδεικτικά πρέπει να κατασκευαστούν δέκα κοτσανέλα:
δύο κοτσανέλα για τη ράντα της ψάθας, δύο για τις σκότες, δύο για τις μούδες, δύο
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ", ΤΥΠΟΥ
ΣΑΚΟΛΕΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, απορρίπτονται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :
ΤΗΛ: …………………..……ΦΑΞ: ……………………………E-mail:……………………………

A/A

1

2

3

4

5

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Αντικατάσταση πετσώματος κατά 80% και εργασίες
συνολικού κατακαρφώματος.
Επαλείψεις με μίγμα λινελαίου, κατραμιού,
πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού.
Κατασκευή, προεργασία και τοποθέτηση 6 νομέων
σε σύνολο 32 (19%)
Κατασκευή και τοποθέτηση καμαριών, μισοκάμαρων
και πικεργιών.
Κατασκευή βάσης του καταρτιού της σακολέβας.
Κατασκευή και τοποθέτηση κιόνων (μπαμπάδες),
κιονίσκων (μπίντες), πραγκάτσας με μπρατσόλια

6

στην πλώρη, καφασωτό με μπρατσόλια στην
πρύμνη, οριζόντιες δέστρες στην πρύμνη,
«μάγουλα» για τη στήριξη του μπαστουνιού στην
πλώρη και πέλα στο παραπέτο.

7

Συνολική αντικατάσταση μαδεριών καταστρώματος.
Κατασκευή, προεργασία και τοποθέτηση 2

8

ζευγαριών βαθυκών στην πλώρη, σε σύνολο 5
(40%)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

20PROC006876085 2020-06-17
9

Συντήρηση καρίνας και ποδοσταμάτων

10

Κατασκευή νέου κουβουσιού στη μέση του σκάφους
Συντήρηση αρχικών στοιχείων του σκάφους

11

(φουρνιστές, ντουφέκια, στραγαλιές, μπρατσόλια,
σωτρόπι και νομείς).

12

13

Κατασκευή ιστοδόκης για την στήριξη του ιστού στο
κατάστρωμα
Μεταφορά και ασφαλή στήριξη του σκάφους
Σταδιακές καθαιρέσεις με προσοχή των παραπέτων,

14

τρυπητών, κουβέρτας, μέρους του πετσώματος
(80%), μέρους των νομέων (19%) και μέρους των
βαθυκών (40%).

15

Κατασκευή ιστού σακολέβας.

16

Κατασκευή ιστού μετζάνας

17

Κατασκευή μπαστουνιού για τους φλόκους

18

Κατασκευή αλμπουρέτου για το πανί γάπια

19

Κατασκευή μεγάλης αντένας της σακολέβας.

20

Κατασκευή αντένας της ψάθας .

21

Κατασκευή ράντας της ψάθας

22

Κατασκευή αντένας για την γάπια

23

Κατασκευή αντένας για τον τριγκο

24

Κατασκευή σφυρήλατων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

25

Βαφές ιστών και εξαρτημάτων ιστιοφορίας

26

Προμήθεια σχοινιών
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27

Κατασκευή παραδοσιακών μακαράδων

28

Κατασκευή παραδοσιακών τριοπών

29

30

31

Κατασκευή και τοποθέτηση επιτόπου σταθερού και
κινητού εξαρτισμού - Αρμάτωμα
Κατασκευή καβιλιερών, καβιλιών, κουτιών φανών,
φανών και κονταριών για μουσαμάδες
Κατασκευή πανιών

32

Κατασκευή κοτσανέλων

33

Κατασκευή τονοδηγών ("μπιγότες")

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ αριθμητικώς:
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ (αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ ολογράφως:

Ημερομηνία
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

