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1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ H.E.C. A.E.

Η εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
λειτουργεί από τη σύστασή της, ως ανώνυµη εταιρεία, µε βασικό αντικείµενο
δραστηριότητας, την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών
αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή
λιµένων, εκτελώντας τις απαιτούµενες εργασίες παραλαβής, µεταφοράς, αξιοποίησης
και διάθεσης των εν λόγω καταλοίπων, στα πλαίσια σχετικών Συµβάσεων µε τον
Ο.Λ.Πειραιώς Α.Ε, Ο.Λ.Ελευσίνας Α.Ε., Ο.Λ.Ραφήνας Α.Ε., Ο.Λ.Λαυρίου Α.Ε. κ.α.
κατέχοντας προς τούτο όλες τις απαιτούµενες από την κείµενη Νοµοθεσία άδειες.
Το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρίας (επιστηµονικό, υπαλληλικό και εργατικό) είναι
άριστα εκπαιδευµένο και διαθέτει τεράστια εµπειρία. Ο εξοπλισµός της Εταιρίας
συνεχώς ανανεώνεται, βελτιώνεται και συντηρείται, µε αποτέλεσµα την ασφαλή,
ποιοτική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετούµενων πλοίων,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνούς περιβαλλοντολογικής νοµοθεσίας.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα τόσο χερσαία όσο και πλωτά µέσα περισυλλογής
καταλοίπων, καθώς και πλωτή εγκατάσταση (πλωτό διαχωριστήρα) αποθήκευσης,
επεξεργασίας - διαχωρισµού των παραλαµβανόµενων πετρελαιοειδών καταλοίπων,
όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
Από τη σύστασή της µέχρι σήµερα, η Εταιρεία έχει εκτελέσει επιτυχώς πλήθος
εργασιών περισυλλογής καταλοίπων από πλοία και εγκαταστάσεις, καθώς επίσης στον
πλωτό διαχωριστήρα της έχει επεξεργαστεί και διαχωριστεί µεγάλος όγκος
πετρελαιοειδών καταλοίπων µε άριστα αποτελέσµατα διαχωρισµού.

Παράλληλα η εταιρεία έχει καταρτίσει «Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων» όπως
προβλέπεται από την ΚΥΑ 8111.1/41/2009, όπως αυτή αντικατέστησε την ΚΥΑ
3418/07/2002, για τα λιµάνια της Καλαµάτας, Λαυρίου, Κέρκυρας, Κορινθίας,
Καβάλας, Πατρών, Ελευσίνας, Πρεβέζης, των λιµενικών εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ
Ηρακλής, Melco Oil κλπ, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές.
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2.

ΓΕΝΙΚΑ

2.1

Επωνυµία και έδρα της Hellenic Environmental Center Α.Ε.

Στοιχεία ταυτότητας επιχείρησης
Επωνυµία

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης & Επεξεργασίας
πετρελαιοειδών καταλοίπων

∆ιακριτικός Τίτλος

Η. E. C.

Χρονολογία ίδρυσης

2000

Έδρα

∆ήµος Πειραιώς

Αρ. Μ.Α.Ε.

45205/02/Β/00/19

Α.Φ.Μ.

099788698 ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά

Κεντρικά Γραφεία
Ακτή Κονδύλη 10, Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς
Τηλ.: (0030) 210 42 90 280, Fax: (0030) 210 42 90 286
E-mail : info@hec.gr

Hellenic Environmental Center A.E.

3

2.2

Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας της Hellenic Environmental Center

Οι σκοποί της εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι:
Η συλλογή, µεταφορά, διαλογή και επεξεργασία υγρών, στερεών και εν γένει
πάσης φύσεως καταλοίπων (συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ή τοξικών
αποβλήτων), που βρίσκονται σε υπαίθριους και στεγασµένους χώρους, λιµάνια,
πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π., καθώς επίσης η
υποδοχή και αποθήκευση τους πάνω ή κάτω από το έδαφος και η εκτέλεση
αναγκαίων εργασιών επεξεργασίας για την επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή
ανακύκλωσή τους. Η εταιρεία θα δύναται να χρησιµοποιεί ίδια ή µισθωµένα
µέσα περισυλλογής και οχήµατα µεταφοράς.
Η µεταφορά πάσης φύσεως εµπορευµάτων και προσώπων µε ιδιόκτητα και
µισθωµένα αυτοκίνητα κατάλληλα κατασκευασµένα.
Η

εµπορία

και

διακίνηση

πετρελαιοειδών

ή

παραγώγων

τους

και

ελαιολιπαντικών προϊόντων πρωτογενών και καµένων πάσης φύσεως.
Η απολύµανση και ο καθαρισµός δεξαµενών, η αναγόµωση πυροσβεστήρων, η
συντήρηση καυστήρων και γενικά ό,τι αφορά την πυρασφάλεια και τη
συντήρηση των µέσων πυρασφάλειας και δεν αναφέρεται στο παρόν.
Η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακής εµπορίας και η αγορά, πώληση και
εκµετάλλευση πλοίων και πλοιαρίων ή παντός τύπου πλωτού µέσου.
Η αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων
συναφούς αντικειµένου και η συµµετοχή ή συνεργασία (µε κοινοπραξία κ.λ.π.)
σε άλλες επιχειρήσεις, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ήδη υπάρχουν ή θα
συσταθούν στην αλλοδαπή ή στην ηµεδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή
σκοπό προς το σκοπό της παρούσας εταιρείας.
Ο καθαρισµός υπαίθριων και στεγασµένων χώρων καθώς και υπαίθριων
κοινόχρηστων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου ή σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, σε ιδιώτες και λοιπούς
φορείς.
Ο καθαρισµός θαλασσίων χώρων µε πλωτά φράγµατα και µέσα.
Η ανάληψη και διενέργεια αµµοβολών και χρωµατισµών δεξαµενών,
σωληνώσεων και παντός είδους µεταλλικών επιφανειών.
Η ανάληψη και διενέργεια κάθε είδους απολύµανσης στεγασµένων ή υπαιθρίων
χώρων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών.
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Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς που προκηρύσσονται από το ∆ηµόσιο, από
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου,
ιδιώτες και λοιπούς φορείς και αφορούν το αντικείµενο της εταιρείας.
Η κοινοπραξία µε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις για την εκτέλεση των έργων που
προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας και η ανάθεση σε υπεργολάβους εν
όλω ή εν µέρει που θα αναλαµβάνονται από την εταιρεία.
Η µελέτη και κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από
πλοία.
Η µελέτη και κατάρτιση σχεδίου εκτάκτου ανάγκης προς αντιµετώπιση
ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή.

2.3

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς αναγνωρισµένους φορείς πιστοποιήσεων,
κατά ISO 9001:2008 (ποιότητα), κατά ISO 18001:2007 (υγιεινή και ασφάλεια), κατά
ISO 14001:2004 & EMAS (περιβαλλοντική διαχείριση), κατά SA 8000:2008
(εταιρική κοινωνική ευθύνη), κατά ISO 16304:2013 (Λιµενικές Ευκολίες Υποδοχής
Αποβλήτων) και φρουρείται όπως όλος ο εξοπλισµός µας κατά τα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας του ISPS CODE.

Τέλος, για την διαρκή ενηµέρωσή της σχετικά µε την προώθηση – αναβάθµιση της
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, συµµετέχει στους συναφείς µε την
δραστηριότητα της διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις, όπως HELMEPA, IAPH
EUROSHORE κ.α.
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2.4

Ανθρώπινο δυναµικό

Η H.E.C. διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσµατική οργάνωση µε ακριβή προσδιορισµό
υπευθυνοτήτων και αρµοδιοτήτων. Τα διάφορα τµήµατα απαρτίζονται από ικανά
στελέχη µε απόλυτη γνώση του αντικειµένου, µεγάλη εµπειρία και ικανή
προϋπηρεσία.

Η Εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 80 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων που
στελεχώνουν τους διοικητικούς, εµπορικούς και τεχνικούς τοµείς της οργάνωσης, οι
οποίοι απαρτίζονται ως εξής:
 ∆ιοικητικός τοµέας

10 άτοµα

 Εµπορικός τοµέας

12 άτοµα

 Τεχνικός τοµέας

56 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων
συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµάτων

 Επιστηµονικός τοµέας & συνεργάτες

1 Χηµικός Μηχανικός
1 Χηµικός
2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί
1 Μηχανικός Τεχνολόγος Πετρελαίου
1 Ναυπηγός Μηχανικός
1 Οικονοµολόγος
2 ∆ικηγόροι
1 Σύµβουλος Επιχειρήσεων

2.5

Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης

Η Εταιρεία ασκεί την δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς των επικινδύνων
αποβλήτων αλλά και των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, εντός των ορίων της
Ελληνικής επικράτειας, στα πλαίσια συµβάσεων που έχει συνάψει µε παραγωγούς
επικινδύνων αποβλήτων.
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3.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1

Εξοπλισµός εκτέλεσης έργου

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω αναφερόµενα και περιγραφόµενα χερσαία και
πλωτά µέσα για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και επεξεργασίας των
πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Όλα τα µηχανήµατα και µέσα, πλωτά και χερσαία, που χρησιµοποιούνται στην
εκτέλεση των εργασιών, είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
που ορίζει η διεθνής σύµβαση 73/78 της MARPOL και έχουν τις σχετικές κατά
περίπτωση άδειες (άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
πλωτών µέσων, άδειες παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων, άδεια λειτουργίας
πλωτής ευκολίας κ.λ.π.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

Α.1 Βυτιοφόρα οχήµατα συλλογής & µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων

I. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
ΜΑΝ

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 28,250 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΕ 9617

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

II. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
MAN

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,820 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

YMX 9584

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων
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III. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
MERCEDES

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 23,560 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

YMX 9282

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

IV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
MAN

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,780 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

YNO 9918

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

V. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
ΜΑΝ

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 9,580 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΖΚΖ 9070

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων
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VI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
SCANIA

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,030 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΖ 9829

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

VII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
ΜΑΝ

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,680 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΗ 9400

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

VIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
ΜΑΝ

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,560 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΗ 9401

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

IX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
SCANIA

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,980 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΖ 9321

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων
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X. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
MERCEDES

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,400 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

YNK 9223

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

XI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήµενο
ΜΑΝ

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,530 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

YNK 9200

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

XII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
MERCEDES

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 14,560 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΖΚΖ 9069

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

XIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
SCANIA

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,640 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΝ 9457

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων
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XIV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
MAN

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,660 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΝ 9458

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

XV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
MERCEDES

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,800 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΝ 9459

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

XVI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο
ΜERCEDES

ΜΑΡΚΑ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 16,000 m3
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΝΚ 9811

Παραλαβή & µεταφορά πετρελαιοειδών καταλοίπων

A.2. Βοηθητικά Οχήµατα
I. Γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο
ΜΑΡΚΑ:

MERCEDES

ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ :

15.000 Kgs

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥ :

8.019 Kgs

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ :

2.000 kgs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΧΡΗΣΗ:

ΥΜΧ 9880

Μεταφορά του εξοπλισµού παραλαβής καταλοίπων

Hellenic Environmental Center A.E.
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II. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό
ΜΑΡΚΑ:

ΝΙSSAN

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ :

1.235 Kgrs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

YΥΜ 7858

ΧΡΗΣΗ:

Μεταφορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση της εταιρείας

III. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό
ΜΑΡΚΑ:

TOYOTA

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ :

1.050 Kgrs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

YNO 9904

ΧΡΗΣΗ:

Μεταφορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση της εταιρείας
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Β. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Β.1 Πλωτός διαχωριστήρας
Ήτοι: ∆εξαµενόπλοιο που χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των
πετρελαιοειδών καταλοίπων, το διαχωρισµό τους και την αποθήκευση των προϊόντων
διαχωρισµού µέχρι την τελική τους διάθεση.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΚΟΜΑΣΤΕΡ

ΝΗΟΛΟΓΙΟ:

Πειραιά

ΑΡΙΘ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ:

140

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ: 1.500 m3/h
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

108.339 m3

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: Μήκος : 272,49 m
Πλάτος : 32,23 m
Κοίλο : 19,66 m

Π/∆ Ecomaster

Hellenic Environmental Center A.E.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
•

Αντλιοστάσιο φόρτωσης και διακίνησης πετρελαιοειδών καταλοίπων.

•

Καταµετρικό σύστηµα των παραλαµβανόµενων καταλοίπων.

•

Μονάδα επεξεργασίας και διαχωρισµού των πετρελαιοειδών καταλοίπων.

•

Μονάδα Συσσωµάτωσης – Κροκίδωσης.

•

Μονάδα Επίπλευσης µε χρήση ∆ιαλυµένου Αέρα (DAF).

•

Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.

•

∆εξαµενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών καταλοίπων.

•

∆εξαµενές αποθήκευσης διαχωρισµένου πετρελαίου .

•

Μετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου SERES ODME S-663 MK III S.N. 6631479.

•

Ανιχνευτής διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/νερού, 2 φορητοί, FLEXI-DIPTRI III MODE (MARINE MOISTURE CONTROL) D-2401-2 S.N. 2165 & S.N.
2012.

Π/∆ Ecomaster
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Β.2 ∆εξαµενοσλέπια
Ήτοι: Σκάφοι παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Ι.

ECOKEEPER
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 4.870 m3.

•

Κίνηση: Αυτοκινούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
Τύπος αντλίας : TAIKO KIKAI CGL-100, Παροχή έως : 500 m3/h.

ΙΙ.

ECOFRIEND
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 970 m3.

•

Κίνηση: Αυτοκινούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

•

Τύπος αντλίας : TAIKO SCREN, Παροχή έως : 400 m3/h.

ΙΙΙ. ECOSAILOR

IV.

•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Αυτοκινούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 1 αντλία Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

•

Τύπος αντλίας : HOUTTUIN B.Y., Παροχή αντλίας : 250 - 300 m3/h.

ECO III
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Ρυµουλκούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 200 - 300 m3/h
2. Τύπος αντλίας : KSB, Παροχή αντλίας : 200-300 m3/h.

V. ECO V
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Ρυµουλκούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 200 - 300 m3/h.
2. Τύπος αντλίας : STOTHER, Παροχή αντλίας : 235-270 m3/h.

Hellenic Environmental Center A.E.
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VI. ECO VII
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Ρυµουλκούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 250 - 300 m3/h.

VII. ECO IΧ
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Ρυµουλκούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 180 - 350 m3/h.

VIII. ECO ΧΙ
•

Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.

•

Κίνηση: Ρυµουλκούµενο.

•

Αντλητικά Συγκροτήµατα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 300 - 350 m3/h.

Hellenic Environmental Center A.E.
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Καταµετρητικό Σύστηµα Παραλαβής Επικινδύνων Αποβλήτων
(Κοινό για όλα τα σκάφη της Εταιρίας)

Όλα τα πλοία έχουν ογκοµετρικούς πίνακες εγκεκριµένους από τις Αρµόδιες Αρχές,
στους οποίους αναφέρεται η χωρητικότητα κάθε δεξαµενής για κάθε εκατοστό ύψους
των παραλαµβανοµένων καταλοίπων. Κάθε φορά αναλόγως σε ποια δεξαµενή
διοχετεύονται τα κατάλοιπα, πραγµατοποιείται ογκοµέτρηση και καθορίζεται η
παραληφθείσα ποσότητα σε κυβικά µέτρα (m3).

Hellenic Environmental Center A.E.
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3.2

•

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Η µεγάλη αντλητική, διαχωριστική και αποθηκευτική ικανότητα του πλωτού
∆ιαχωριστήρα αποτελούν παράλληλα ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε περιστατικά
ρύπανσης µεγάλης έκτασης, αφού είναι γνωστό ότι ένα από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα σε τέτοια µεγάλα περιστατικά είναι η αποθήκευση και η άντληση
των προς ανάκτηση πετρελαιοειδών.

•

Πέραν αυτών των λειτουργικών πλεονεκτηµάτων, ο Πλωτός ∆ιαχωριστήρας
διαθέτει έναν πλήρη Σταθµό πρόληψης και καταπολέµησης ρυπάνσεων που
περιλαµβάνει :
- Πλωτά φράγµατα εγκεκριµένου τύπου.
- Απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά σε διάφορες µορφές.
- Συστήµατα skimming (εξαφρισµού).
- Χ.∆.Ο. και συστήµατα ψεκασµού εγκεκριµένα από το W.S.L. και τις ελληνικές
αρχές, τρίτης γενιάς.

•

Ο ∆ιαχωριστήρας µπορεί να προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες καθαρισµού
δεξαµενών πλοίων κάθε τύπου µε παροχή ζεστού νερού ή/και ατµού.
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