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ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο ρόλος, που οι σύγχρονοι λιμένες καλούνται να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, 

καθώς και η συμβολή τους στην βιωσιμότητα των τοπικών και εθνικών οικονομιών, είναι θεμελιώδης. 

Στόχος του Δ.Λ.Τ Πύλου   είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει το λιμάνι σε πλοία, 

φορτία και επιβάτες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην επίβλεψη, διαχείριση και ρύθμιση της ενδολιμενικής 

κυκλοφορίας, στη μέριμνα για την πλοήγηση, ρυμούλκηση, παραβολή και αγκυροβόληση των πλοίων, στην 

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, στη διακίνηση επιβατών, οχημάτων και 

φορτίων, στην εξυπηρέτηση του εφοδιασμού και της συντήρησης των πλοίων, στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 

και γενικά στην εξυπηρέτηση κάθε χρήστη του λιμένος. 

Κύριος στόχος, διατηρώντας πάντα τον παράγοντα ασφάλεια (security) σε υψηλό επίπεδο, είναι η βελτίωση της 

προσβασιμότητας των ενδιαφερομένων μερών και των χρηστών στις υπηρεσίες των θαλάσσιων μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών. Οι προτάσεις παρέμβασης αποσκοπούν στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της συμμόρφωσης της συνολικής 

λιμενικής λειτουργίας με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, καθώς και στη βελτίωση των 

συνθηκών ασφαλείας, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Δ.Λ.Τ Πύλου  και την 

παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες του.  
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Μια σημαντική συνιστώσα των αποδοτικών και ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών αποτελεί αναμφίβολα και το 

επίπεδο της προσβασιμότητας τόσο των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών, όσο και όλων των 

ενδιαφερομένων με τη γενικότερη λιμενική λειτουργία. 

 Η προσβασιμότητα φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία), οχημάτων, 

εμπορευμάτων, εφοδίων, πληροφοριών και κεφαλαίων που δυσχεραίνει εξαιτίας υφισταμένων προβλημάτων 

προσβασιμότητας, αποτρέπει πελάτες από την χρήση των λιμενικών υπηρεσιών και επιβαρύνει την 

ανταγωνιστικότητα και τη θέση του λιμένα στο περιβάλλον που προαναφέρθηκε. Επιπρόσθετα η ελλιπής 

προσβασιμότητα, όπως αυτή νοείται στα προαναφερόμενα, αποτρέπει το σύγχρονο λιμένα να αναπτύξει νέα 

λιμενικά προϊόντα και να απευθυνθεί σε νέες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα όποια πλεονεκτήματα και ισχυρά 

χαρακτηριστικά (γεωγραφικής θέσης, υποδομών κλπ.) διαθέτει.  

 

Οι δυσκολίες πρόσβασης στο λιμένα, αφορούν τόσο την φυσική προσβασιμότητα στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις, όσο και τον βαθμό προσβασιμότητας σε αναγκαίες πληροφορίες και σχετικές υπηρεσίες. Τα 

κυριότερα προβλήματα μπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες 4 κατηγορίες.  

  

1. Φυσικά εμπόδια, ελλιπής χωροταξική κατανομή και ελλείψεις υποδομών, ΤΠΕ και 

σήμανσης/σηματοδότησης τόσο σε ότι αφορά τη διαχείριση της χερσαίας, όσο και τη διαχείριση της 

θαλάσσιας κυκλοφορίας  

2. Εμπόδια που προκύπτουν από συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα.  

3. Εμπόδια-δυσκολίες αναφορικά με την προσβασιμότητα σε πληροφορίες.  

4. Εμπόδια που προκαλούνται εξαιτίας εσφαλμένης διαχείρισης και πρακτικών αντιμετώπισης, 

καθώς και υπέρμετρης γραφειοκρατίας.  

     

 

Για την βέλτιστη αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων οι βασικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους οι διαχειριστές των λιμανιών είναι οι εξής :  

 

1) η ανάπτυξη διαδικασιών και συστημάτων προσβασιμότητας που στηρίζονται στην χρήση νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της 

εξυπηρέτησης των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, χωρίς έκπτωση στις απαιτήσεις ασφάλειας και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις μεταβαλλόμενες λειτουργικές συνθήκες σε περιπτώσεις καταστάσεων 

επειγόντων-εκτάκτων περιστατικών και ανωμαλιών 

2) η ασφάλεια των εργαζομένων, των επισκεπτών και των χρηστών, εντός του εργασιακού 
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περιβάλλοντος των λιμενικών εγκαταστάσεων 

3) η ασφάλεια των υποδομών, των περιουσιακών στοιχείων και γενικότερα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας από έκνομες ενέργειες  

4) η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λιμενική λειτουργία 

5) η αλληλεπίδραση της λιμενικής λειτουργίας με το περιβάλλοντα χώρο και τη γειτνιάζουσα 

αστική περιοχή 

6) οι ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (κινητικές 

δυσκολίες κ.λπ.) 

7) οι πρόσθετες λιμενικές δραστηριότητες/υπηρεσίες και σχετικές αγορές που θα μπορούσε η 

βελτιωμένη προσβασιμότητα να επιτρέψει στον λιμενικό οργανισμό να αναπτυχθεί. 

 

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω στόχων θα εγκατασταθούν στην Λιμενική Εγκατάσταση Δ.Λ.Τ. 

Πύλου όλα τα απαραίτητα συστήματα που περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα μέτρα της Αξιολόγησης 

Ασφάλειας της εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) και τεκμηριώνονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφαλείας 

Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) όπως αυτή προσδιορίσθηκε στην αναθεωρημένη έκδοση του 

Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

Η παρούσα ειδική τεχνική έκθεση αναφέρεται στο προτεινόμενο έργο «Εξοπλισμού και υποδομές  για την  

εφαρμογή του κώδικα ISPS στην λιμενική εγκατάσταση Δ.Λ.Τ Πύλου Μεσσηνίας ». Η περιοχή μελέτης -

παρέμβασης αφορά το τμήμα κατά μήκος της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πύλου, 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π καθώς και την υδάτινη ζώνη διεπαφής.  
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Σχέδιο 1. Περιοχή μελέτης 

Στόχος της μελέτης είναι η προμήθεια των συστημάτων ασφαλείας, η αναγκαιότητα των οποίων κατά είδος και 

ποσότητα προκύπτει από το εγκεκριμένο υπό του ΥΝΑΝΠ σχέδιο ασφαλείας το οποίο εκπονήθηκε βάσει του 

Ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004 για την βελτιστοποίηση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις και της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 56/11/02/2004 Κύρωση της τροποποίησης της ΠΑΑΖΕΘ – 

SOLAS, Νόμος 3622/07 ΦΕΚ 281 Α 20.12.2007 Υπ. Απ 4434.1/01/2008. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 

παραρτημάτων 1 & 2 της 2005/65/ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων & Νόμος 

4150/29.04.2013 ΦΕΚ 102 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις ) 

Σκοπός είναι η εγκατάσταση των αναγκαίων συστημάτων ασφαλείας, η χρήση των οποίων απαιτείται και για 

την διαπίστευση του λιμένα, ως προορισμός πλοίων των οποίων οι πλόες άπτονται της εφαρμογής του κώδικα 

ISPS.  

Επίσης με την ορθή εφαρμογή του ΣΑΛΕ, και βάσει της παρακάτω Υπουργικής απόφασης το Δ.Λ.Τ Πύλου  θα 

έχει την δυνατότητα αύξησης των εσόδων του διότι βασική προϋπόθεση της απόφασης είναι η ορθή εφαρμογή 

του σχεδίου ασφαλείας, με απαράβατο όρο την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων ελεγχόμενης 

πρόσβασης. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ουσιώδης  παράμετρος για την προσέλκυση εταιρειών κρουαζιέρας  

και αύξηση του τουριστικού  προϊόντος είναι η υιοθέτηση του κώδικα ISPS (International Ship And Port 

Facility Security Code).  

 

 

Υπ.Απ 3113.11/43730/2007 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, 

λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων 
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8. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, χρονικής διάρκειας ισχύος τριών 

(03) μηνών και με την αίρεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, ότι (α) διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο 

Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), και (β) διαθέτει το απαιτούμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και 

εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1. 

9. Η παρούσα ισχύει από 01-01-2018. 

 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Η λιμενική εγκατάσταση του Δ.Λ.Τ Πύλου του Νομού Μεσσηνίας  εντοπίζεται στις συντεταγμένες  36°54' 

55.12" Β και  21° 41' 43.14" Ε  εντός του κόλπου του Ναβαρίνου. Βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική θέση 

καθώς το φυσικό λιμάνι της που είναι ουσιαστικά ο Όρμος του Ναβαρίνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 

ασφαλέστερα του κόσμου, με μήκος 4.800 μ και πλάτος 3.600μ. Το βάθος της θάλασσας φτάνει τα 50μ. Στα 

δυτικά, μπροστά από την Πύλο υπάρχει η νήσος Σφακτηρία. Στα νότια της Σφακτηρίας βρίσκεται η νησίδα 

Πύλος. Ο Όρμος του Ναβαρίνου βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Έχει εμβαδόν περίπου 

16 km και το μέγιστο βάθος δεν ξεπερνά τα 60 m. Επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος μέσω δύο διαύλων.  

Ο νότιος δίαυλος που είναι ο σημαντικότερος, έχει εύρος 1.270 m και σχεδόν το ίδιο μήκος και το βάθος του 

δεν ξεπερνά τα 70 m. (βλ. Σχέδιο 2. Απόσπασμα ναυτικού χάρτη Όρμου Ναβαρίνου). 

 

Σχέδιο 2. Απόσπασμα ναυτικού χάρτη Όρμου Ναβαρίνου 
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Θεωρείται τουριστική περιοχή, η οποία έχει αναπτυχθεί ταχέως τα τελευταία χρονιά, συνεπικουρώντας σε αυτό 

και η λειτουργία της γειτνιάζουσας μεγάλης τουριστικής μονάδας του COSTA NAVARINO. Η κατασκευή του 

επτάστερου ξενοδοχείου και η ένταξη των εγκαταστάσεων golf της μονάδας, στην οργάνωση αγώνων διεθνών 

κατατάξεων, έχει προσδώσει τουριστικό κύρος στην περιοχή και παράλληλα έχει αυξήσει την πρόσβαση 

επισκεπτών αυξημένων απαιτήσεων στο προϊόν της συνδυαστικής τουριστικής προσέγγισης, το οποίο 

αντικατοπτρίζεται στην τουριστική φιλοσοφία, αθλητισμός και διακοπές συγχρόνως.  

 

Μεγάλα σκάφη αναψυχής και πολυτελή γιοτ, ξένων και Ελλήνων επισκεπτών προσεγγίζουν την περιοχή, 

αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε χώρους ελλιμενισμού και σε εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχουν σύγχρονες 

υποδομές και ανωδομές, λειτουργώντας κάτω από διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν την παραμονή σκαφών, 

επιβατών και πληρωμάτων, με ασφάλεια (safety and security).  

 

Η πλησίον της λιμενικής εγκατάστασης μαρίνα, έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί μικρά σκάφη αναψυχής 

(ιστιοπλοϊκά και μικρά μηχανοκίνητα γιοτ) τα οποία δεν απαιτούν υπηρεσίες ειδικής ασφαλείας (ISPS CODE)   

 Η Μαρίνα Πύλου κατασκευάστηκε με φορέα υλοποίησης τον Ε.Ο.Τ. στο ανατολικό παράκτιο τμήμα της 

Πύλου. Το 1997 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 47078/1-4-1997 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, βάσει 

της οποίας κατασκευάσθηκαν οι απαραίτητες επιχώσεις, ο προσήνεμος και υπήνεμος προβλήτας, οι 

σταθεροί εσωτερικοί προβλήτες και τα παραλιακά κρηπιδώματα. Με την υπ’ αριθμ. 218/13.08.2012 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 

Β/2322/13.08.2012), μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) A.E. το δικαίωμα να παραχωρεί σε τρίτους το δικαίωμα χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας εντός της χερσαίας 

και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας και με την υπ’ αριθμ. 237/5.7.2013 απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1668 B’/05.07.2013) μεταβιβάστηκε στο 

ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον τμήμα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πύλου και τμήμα θαλάσσιας ζώνης τα οποία 

αποτελούν πλέον μέρος της Μαρίνας Πύλου.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών αρχών κατά μέσο όρο περίπου 120 σκάφη αναψυχής 

επισκέπτονται τον υφιστάμενο τουριστικό λιμένα ανά έτος, με μέση παραμονή 12 ημέρες (βλ. Σχέδιο 3. 

Χωροθέτηση νέας Μαρίνας).  
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Σχέδιο 3. Χωροθέτηση νέας Μαρίνας 

Στα δυτικά, σε συνέχεια του εξομοιωμένου χερσαίου χώρου της Μαρίνας βρίσκεται ο εμπορικός Λιμένας 

της Πύλου. Στο παρελθόν ο λιμένας παρουσίαζε σημαντική κίνηση από εμπορικά κυρίως πλοία, σήμερα 

όμως έχουν προστεθεί περίπου  20 – 25 κρουαζιερόπλοια ανά έτος τα οποία αγκυροβολούν στα ανοιχτά, 

λόγω του ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κώδικα ασφάλειας ISPS δεν υφίστανται πλήρως. 

Η λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου σαράντα πέντε λεπτών από τον αστικό ιστό  της 

Καλαμάτας,  στον οποίον περιλαμβάνεται διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι με δυνατότητα υποδοχής μεγάλων 

πλοίων παντός τύπου.  Η αναφορά στα στοιχεία αυτά γίνεται πρωτίστως με σκοπό την ανάδειξη της 

διατροπικότητας του λιμένα (intermodality) γεγονός που τον καθιστά μελλοντική τουριστική πύλη  home 

porting  κρουαζιέρας.  

 

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ 2111.21.19/06/08 (ΦΕΚ 1399 Β’/16-07-2008) εγκρίθηκε η προσωρινή άδεια 

λειτουργίας υδατοδρομίου στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Πύλου. Η προτεινόμενη εγκατάσταση για την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του υδατοδρομίου βρίσκεται εντός του εμπορικού λιμένα της Πύλου, η χρήση και 

η εκμετάλλευση της οποίας ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου.  

Σύμφωνα με την κατάταξη των λιμένων στο Λιμενικό Σύστημα της χώρας (ΦΕΚ 202/Β/16-022007), ο Λιμένας 

Πύλου χαρακτηρίζεται ως Λιμένας Τοπικής Σημασίας. Ωστόσο, λόγω της ιστορικής σημασίας της περιοχής και 

της γειτνίασής του με διεθνούς βεληνεκούς τουριστικές υποδομές, ο Λιμένας Πύλου έχει προστιθέμενη αξία.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση και η λειτουργία υδατοδρομίου στο Λιμένα Πύλου, κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην 

αναβάθμιση του ρόλου του Λιμένα, όσον αφορά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εσωτερικών θαλάσσιων 

μεταφορών, του θαλάσσιου τουρισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Δεδομένου όμως ότι η 

χωροθέτηση του Υδατοδρομίου Πύλου βρίσκεται εντός του Λιμένα Πύλου, προβλέπουμε και την ένταξή του 

ως ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, στην εν γένει ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης, και εντάσσουμε 

αυτήν στο ΣΑΛΕ, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες ασφαλείας του υδατοδρομίου στις διαδικασίες πρόσβασης 

του λιμένα. 

Β1. Περιγραφή εταιρικής μορφής 

 
  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Έκδοση 2.3 – Δεκέμβριος 2016 

 
ΟΝΟΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΟΥ 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Σελίδα 1 από 33 

 

Η «Λιμενική Εγκατάσταση Πύλου» βρίσκεται στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας και της έχει χορηγηθεί από 

την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ο μοναδικός 

χαρακτηριστικός αριθμός Λιμενικής Εγκατάστασης GRPYL-0001. Η πλήρης ταχυδρομική της διεύθυνση 

είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, 24001 Πύλος, Μεσσηνίας. 

Η Λιμενική Εγκατάσταση εξυπηρετεί ανάγκες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, εξυπηρέτησης 

Κρουαζιερόπλοιων καθώς και κατάπλου ξένων πλοίων για παραλαβή τροφοεφοδίων και αλλαγή πληρώματος. 

Η Λιμενική Εγκατάσταση της Πύλου που βρίσκεται εντός και στο κέντρο της πόλεως της Πύλου και 

διοικητικά ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, αποτελείται από ένα προβλήτα συνολικού εμβαδού 

περίπου 3,000 τ.μ. και συγκεκριμένα: 

Το νέο προβλήτα συνολικού μήκους 110 μ. και πλάτους 20-55 μ. Ο νέος προβλήτας συνορεύει νότια με το μη 

υποκείμενο τμήμα του και τον οικιστικό ιστό της Πύλου και ανατολικά, δυτικά και βόρεια με τη θάλασσα. Το 

σύνολο των υποδομών περιορίζεται στους ιστούς φωτισμού, τους προσκρουστήρες και σε δέκα τέσσερις (14) 

μπίντες πρόσδεσης πλοίων (κρουαζιερόπλοιων, φορτηγών, κ.λπ). 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΟΥ 

 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ  

ΘΕΣΗ: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΙΜΟ: 

GRPYL-0001 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΥΑΛΕ): ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΑΛΕ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27233-60254 

27233-60210  
ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27230-23522 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Limeniko-tameio@1488.syzefxis.gov.gr 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α.Ο.Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΑΛΕ:   

 

  

mailto:Limeniko-tameio@1488.syzefxis.gov.gr
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Διοίκηση Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης 

Θέση Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Υπηρεσιακού 
Τηλεφώνου 

Αριθμός 
Κινητού 

Τηλεφώνου 

Τηλέφωνα 24ωρου λειτουργίας, 
Τηλεειδοποίηση ή 

άλλοι αριθμοί -Ε-/Τ79/7 

Ιδιοκτήτης/ 
Διαχειριστής 

Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο 
Πύλου 

27233-60210  Limeniko-
tameio@1488.syzefxis.gov.gr 

Πρόεδρος Λ.Τ. Ν. 
Μεσσηνίας 

Χαραμαράς 
Θεόδωρος 

27233-60210 6944-662125 theodoros.haramaras@gmail.com 

Υπεύθυνος Ασφαλείας 
Λιμενικής 

Εγκατάστασης 
(ΥΑΛΕ) 

Σταυροπούλου 
Μαρία 

27233-60354 6973-021678 domisi@1488.syzefxis.gov.gr 

Αναπληρωτής ΥΑΛΕ 
(Α/ΥΑΛΕ) 

Αρβανίτης 
Δημήτριος 

27233-60210 6946-598980 arvanitis@1488.syzefxis.gov.gr 

Υπηρεσίες Δ.Λ.Τ. 
Πύλου 

    

Άλλοι     

 

 

 

 

Β2. Πολιτική ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης 

 

Όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης και η εφαρμογή της 

αποτελεί  απαράβατη υποχρέωση  της διοίκησης με σκοπό να υφίσταται και να επικαιροποιείται το διεθνές 

πιστοποιητικό ασφάλειας του λιμένα, και κατ΄ επέκταση να δύνανται να καταπλεύσουν και αποπλεύσουν πλοία 

διεθνών πλοών, τα οποία εμπίπτουν στον κώδικα ISPS. 

Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας 

 

Στόχος της πολιτικής ασφάλειας της «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΟΥ» του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πύλου είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με το καθορισμό και την τήρηση 

των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας για την αποτροπή παράνομων πράξεων, ενάντια στα 

ελλιμενιζόμενα πλοία αλλά και στην ίδια τη Λιμενική Εγκατάσταση. 
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Οι ειδικότεροι στόχοι της «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΟΥ» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πύλου  είναι: 

> η εφαρμογή των προβλέψεων της Διεθνούς και Ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε κανονισμών 

που ισχύουν για τα θέματα της ασφάλειας και η διασφάλιση ότι αυτά καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο 

Ασφαλείας, 

> η λήψη των μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας για τη προστασία των 

ελλιμενιζόμενων σ’ αυτή πλοίων αλλά και των περιουσιακών στοιχείων και υποδομών της, 

> η λήψη μέτρων για την προστασία των προσώπων που εργάζονται ή βρίσκονται μέσα σ’ αυτή 

> η βελτίωση των δεξιοτήτων και η συνειδητοποίηση ασφάλειας από το προσωπικό της 

> η προετοιμασία μέτρων και διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας. 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με :  

> την πρόσληψη ή/και την ανάθεση καθηκόντων Υπευθύνου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης σε 

πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και την απαιτούμενη εμπειρία, 

> την εκπόνηση Αξιολόγησης Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ), με στόχο τον 

προσδιορισμό των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοσθούν για τη βελτίωση της 

ασφάλειάς της και τα οποία θα περιληφθούν σ΄ ένα Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης 

(ΣΑΛΕ), 

> την συνεργασία με τις Αρμόδιες Λιμενικές και λοιπές Αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών 

ασφαλείας, 

> την συνεχή παροχή εκπαίδευσης ασφαλείας στο προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας και ενημέρωσης 

ασφαλείας στους λοιπούς εργαζόμενους, 

> τη πραγματοποίηση γυμνασίων και ασκήσεων για την συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους, 

> την δημιουργία ενός συστήματος τεκμηρίωσης στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την 

ασφάλεια, 

> την αναγνώριση από τη Διοίκηση ότι οι πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας είναι πιθανόν να δημιουργούν 

επιπρόσθετα βάρη στο προσωπικό της, 

> την παροχή εγκαταστάσεων ασφάλειας, εξοπλισμών, εργαλείων και τη συντήρησή τους, 

> την εξασφάλιση ότι στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης και το προσωπικό 

ασφαλείας, παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη της Διοίκησης για την εκπλήρωση των καθηκόντων και 

ευθυνών τους. 

Η Πολιτική Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης θα ανασκοπείται και θα αναθεωρείται όποτε αυτό 

κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι που καθορίσθηκαν παραπάνω επι-
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τυγχάνονται συνεχώς και παράλληλα να ελέγχεται η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών 

ασφαλείας. 

Ημερομηνία: 27 Δεκεμβρίου 2016 

 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  

 

Λόγω της διαβάθμισης που διέπει τα έγγραφα του σχεδίου ασφάλειας, και με σκοπό να τεκμηριώσουμε την 

αναγκαιότητα του έργου, θα αναφερόμαστε σε κεφάλαια αυτού, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα της πλήρους 

περιγραφής τους . 

 

Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την υλοποίηση της παρούσης τεχνικής έκθεσης, είναι το ότι 

παρόλο που η εγκατάσταση διαθέτει το εγκεκριμένο σχέδιο από το ΥΝΑΝΠ και το οποίο είναι κατατεθέν 

στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ)* και κατ΄επέκταση η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και η 

εφαρμογή του έχει ανακοινωθεί στο διεθνές σύστημα GISIS, δίνοντας την δυνατότητα στο λιμάνι να δέχεται 

διεθνής πλόες, δεν υφίστανται ως πάγιο στοιχείο ο εξοπλισμός, και φυσικά η εφαρμοσμένη λειτουργία του 

συστήματος ασφάλειας. Ο κίνδυνος είναι πρωτίστως σε πιθανώς εκδηλωθείσα έκνομη ενέργεια, και 

δευτερευόντως σε επικείμενο έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου ασφάλειας λιμένων της ευρωπαϊκής ένωσης, 

να αφαιρεθεί το διεθνές πιστοποιητικό ασφάλειας, έχοντας ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας διεθνών 

πλοών από  και προς  το λιμάνι.    

 

Το γεγονός ότι το λιμάνι δεν έχει ορθή εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας δημιουργεί πρόβλημα  στην 

ανάπτυξη του διεθνούς κρουαζιερικού προϊόντος, διότι ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την προσέγγιση 

μεγάλων κρουαζιερόπλοιων διεθνών πλοών, είναι το εθνικά  εφαρμοσμένο επίπεδο ασφάλειας στο οποίο είναι 

υπόχρεο έκαστο λιμάνι.  Επίσης όπως αναφέραμε παραπάνω το γεγονός αυτό αποκλείει την διοίκηση του 

λιμένα από την δυνατότητα είσπραξης από τα υπόχρεα προς απόδοση καταπλέοντα πλοία  του θεσπιζομένου 

τέλους ασφάλειας. 

 

 

1) Η ζώνη περιορισμένης πρόσβασης ISPS  η οποία προσδιορίζεται στο Σχέδιο 1. από τα σημεία 

Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π που περιγράφονται στο σχέδιο ασφαλείας, δεν έχει  περίφραξη, με 

αποτέλεσμα να μην υφίσταται αποτρεπτική δυνατότητα, παράνομης παρείσφρησης. ΣΑΛΕ 9.3.1.1 / 

ΣΑΛΕ - Κεφάλαιο 14 
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2) Η λιμενική εγκατάσταση  δεν καλύπτεται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής μέσω  

καμερών (video analytics)  ΣΑΛΕ 9.3.1.3 / ΣΑΛΕ 14.1.3 

 

3) Η υδάτινη ζώνη η οποία προσδιορίζεται στο Σχέδιο 1. με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ.  

δεν είναι υπό συνεχή κάλυψη και επίβλεψη  με ειδικής τεχνολογίας εξοπλισμό, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα ημερήσιας και νυχτερινής παρακολούθησης. ΣΑΛΕ 9.3.1.4  /  ΣΑΛΕ - Κεφάλαιο 14 

 

4) Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της λιμενικής εγκατάστασης περιγράφεται σύστημα συναγερμού το οποίο 

δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη. ΣΑΛΕ 14.1.2 

 

5) Δεν υπάρχουν μπάρες ελέγχου κίνησης στην ζώνη πρόσβασης, και δεν υπάρχει η δυνατότητα σε 

υπάρχουσα αναγκαιότητα να απομονωθεί η περιοχή με την χρήση πορτών. ΣΑΛΕ 9.3.1.5 

 

6) Ο φωτισμός στον χώρο είναι ελλιπής και δεν πληροί τις διεθνείς ελάχιστες απαιτήσεις λιμενικών 

εγκαταστάσεων. ΣΑΛΕ 9.3.1.2  / ΣΑΛΕ 14.2 

 

7) Δεν υφίσταται σύστημα ανεξάρτητης επικοινωνίας (VHF) όπως αυτό απαιτείται από το σχέδιο 

ασφάλειας, και είναι αναγκαίο για τις συντονιστικές ενέργειες μεταξύ υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής 

εγκατάστασης, (ΥΑΛΕ / port facility officer) και αξιωματικού ασφαλείας πλοίου (Α.Α.Π / ship security 

officer) καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών ασφαλείας του λιμένα.  ΣΑΛΕ 14.1.7.4 

 

8) Έλλειψη μελέτης σχεδίου παραλαβής αποβλήτων  

 

9) Έλλειψη οικίσκου (ΚΕΑ) Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας. ΣΑΛΕ κεφάλαιο 14.1.1 

 

10)  Δεν υπάρχει εξοπλισμός ασφαλείας όπως Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων, Καθρέπτες ελέγχου οχημάτων  

ΣΑΛΕ 9.2.1.3  9.2.1.4 / ΣΑΛΕ - Πίνακας 9.1 

 

Η προμήθεια του προδιαγραφέντος στο ΣΑΛΕ τεχνολογικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση του και λειτουργία, 

όπως αυτή έχει καθορισθεί στο σχέδιο διαχείρισης και εφαρμογής, θα συμβάλει τα μέγιστα στην λύση του 

προβλήματος. Αναφέρουμε τα μέγιστα και όχι την πλήρη επίλυση, διότι ένας βασικός παράγοντας και 

ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας, είναι ο άνθρωπος μέσα στον αυτοματισμό του συστήματος      
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Στόχος της μελέτης είναι η επιλογή του καταλληλότερου ηλεκτρονικού και μη  εξοπλισμού, ο οποίος 

προκύπτει από τις προσδιοριζόμενες ανάγκες του εγκεκριμένου σχεδίου ασφάλειας της εγκατάστασης. Οι 

τεχνικές προδιάγραφες αυτού θα συμπεριληφθούν στο τεύχος προκήρυξης του έργου, και θα ενταχθούν 

κατόπιν στην μελέτη εφαρμογής. 

 

Σκοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών φυσικής και τεχνικής ασφάλειας (φωτισμός, 

περίφραξη, ζώνες πρόσβασης κ.λπ.) τόσο της χερσαίας όσο και  της υδάτινης ζώνης,  οι οποίες θα 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ελεγχόμενης πρόσβασης στην χωροταξική διάσταση του λιμένα. Τα παραπάνω 

πρόκειται να προσαρμοστούν στον ευρύτερο σχεδιασμό της εγκατάστασης διευκολύνοντας τις διαδικασίες του 

ελεγκτικού μηχανισμού, και μειώνοντας, χρόνο και  διαδικασίες.   

 

Είναι επιτακτική ανάγκη για την περιοχή να ενδυναμώσει  το τουριστικό της προϊόν το οποίο θα προέρχεται 

από την αύξηση της επιβατικής κίνησης δια μέσου της προσέλκυσης εταιρειών κρουαζιέρας. Η επιβεβλημένη 

πλήρης προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου αφίξεων επιβατών, δια μέσου της παραλαβής των δηλωτικών 

εγγράφων του πλοίου (pre-arrival / passengers list / crew list) είναι μια από τις παραμέτρους, η οποία θα 

ικανοποιηθεί άμεσα με την εκτέλεση του έργου. 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα προβλήματα, τα οποία προέρχονται από την αδυναμία του λιμενικού ταμείου 

να χρηματοδοτήσει το έργο, διότι η έλλειψη πόρων αιτιολογείται από το  οξύμωρο του θέματος του ότι η 

εφαρμογή της ασφαλείας παράγει πόρους, αλλά για την εφαρμογή της δεν υφίστανται  πρωτίστως τα αναγκαία 

κεφάλαια, λόγω του ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα σχεδιάζει την αυξημένη κινητικότητα υποδοχής 

πλοίων δια μέσω της αναβάθμισης του τουριστικού του προϊόντος.  

 

Η σπουδαιότητα της χρηματοδότησης με σκοπό την αναβάθμιση της λιμενικής εγκατάστασης, και των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν  για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνον, δια  μέσου της αύξησης της 

τουριστικής κίνησης είναι εμφανής. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ασφάλεια του προορισμού, στον χώρο 

υποδοχής και παραμονής του πλοίου, ο έλεγχος της διακίνησης των επιβατών με σκοπό την αποτροπή 

παράπλευρης μετάθεσης του κινδύνου, στο πλοίο και κατ΄ επέκταση στο επόμενο προς επίσκεψη λιμάνι.  

 

Η απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού όπως  αυτός περιγράφεται στο σχέδιο ασφαλείας και αναλύεται 

αναβαθμιζόμενος και επικαιροποιημένος στο επόμενο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και 

προσαρμογή των στελεχών του φορέα στη νέα διαδικασία είναι η προτεινομένη  λύση στα προαναφερθέντα 
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προβλήματα.  

 

*ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 725/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις 

 

(7) Εκτός από τα πλοία που χρησιμοποιούνται στη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία και από τις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα 

εξυπηρετούν, θα πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια των πλοίων που εκτελούν εθνικά δρομολόγια εντός της Κοινότητας, καθώς και των 

συναφών λιμενικών εγκαταστάσεων, ιδίως για τα επιβατηγά πλοία, λόγω του αριθμού των ανθρώπινων ζωών που τίθενται σε κίνδυνο. 

Άρθρο 6 

Παροχή πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια πριν από την είσοδο σε λιμένα κράτους μέλους 

1. Όταν ένα πλοίο, που υπόκειται στις επιταγές των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα της σύμβασης 

SOLAS και του Κώδικα ISPS ή στις επιταγές του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, γνωστοποιεί την πρόθεσή του να εισέλθει σε 

λιμένα κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή για την ασφάλεια στη θάλασσα του εν λόγω κράτους μέλους ζητεί την παροχή των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 του κανόνα 9 (πλοία που έχουν την πρόθεση να εισέλθουν σε λιμένα άλλου 

συμβαλλόμενου κράτους) των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα της σύμβασης SOLAS. 

 Η εν λόγω αρχή επεξεργάζεται, στο βαθμό που απαιτείται, τις παρεχόμενες πληροφορίες, και εφαρμόζει, εάν παρίσταται ανάγκη, την 

προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του εν λόγω κανόνα SOLAS διαδικασία. 

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 
Σχέδιο 4. 

 

  

Δ1. Γενικά χαρακτηριστικά  του έργου αιτιολόγηση λύσης  

 

 
Δ.1.α Γενική Περιγραφή  
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Η προτεινομένη λύση τεχνικής δια συνδεσιμότητας και ανάπτυξης των συστημάτων, βασίστηκε στις ανάγκες 

του σχεδίου ασφάλειας,  εναρμονιζόμενες  με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων σήμερα στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις τεχνικών  προδιαγραφών.  

 

Αναφέρεται η πρόβλεψη στην χρήση συστήματος παρακολούθησης και εξοπλισμού όπως αυτή περιγράφεται 

στο διαβαθμισμένο κεφάλαιο 14 του ΣΑΛΕ* 

Η αναφορά γίνεται μόνο σε παραγράφους που δυνάμεθα να κοινοποιήσουμε, και οι οποίες αποδεικνύουν την 

φιλοσοφία της αναγκαιότητας (κατ΄ακριβή αντιγραφή με πλάγια στοιχεία). 

 

* 

  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 2.1 -1 Ιουνίου 2009 

ΟΝΟΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14- ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Σελίδα 1 αττό 22 

 

1. Κάμερες Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) 

Κεφάλαιο ΣΑΛΕ 14 

14.1 Για την επίτευξη των στόχων της επιτήρησης ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης ο Υπεύθυνος 

Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό φωτισμού, φυλάκων ασφαλείας, 

συστημάτων ανίχνευσης παρείσφρησης ή εξοπλισμό επιτήρησης με κάμερες προκειμένου να επιτηρεί συνεχώς: 

> τις χερσαίες περιοχές και προσβάσεις της Λιμενικής Εγκατάστασης, 

> τις περιοχές ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης της Λιμενικής Εγκατάστασης, όπου υπάρχουν, 

> τις περιοχές αγκυροβολίας των πλοίων, τις θέσεις αναμονής τους καθώς και τις θαλάσσιες προσβάσεις 

προς την Λιμενική Εγκατάσταση. 

14.1.2 Το εν λόγω κέντρο βρίσκεται σε μια ασφαλή και προστατευμένη θέση για συνεχή 24ωρη λειτουργία 

επιτήρησης των συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας (CCTV), συστημάτων ενεργοποίησης 

συναγερμού για μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση (intrusion detection systems) και των συστημάτων εσωτερικής 
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και εξωτερικής επικοινωνίας καθώς και το συντονισμό του εμπλεκόμενου με καθήκοντα ασφαλείας προσωπικού, 

όταν υπάρχει ελλιμενισμένο πλοίο στη Λιμενική Εγκατάσταση 

 

14.1.7.1 Οθόνες απεικόνισης των επιτηρουμένων από την κάθε κάμερα περιοχών και σύστημα καταγραφής 

των δεδομένων του συστήματος επιτήρησης της Λιμενικής Εγκατάστασης που διατηρούνται το 

μέγιστον για 15 ημέρες, 

14.3 Ηλεκτρονικά Συστήματα και Εξοπλισμός Ασφαλείας 

14.3.1 Γενικά 

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης αποτελείται κυρίως από τρία κύρια 

υποσυστήματα ασφαλείας ήτοι τα υποσυστήματα ανίχνευσης, καθυστέρησης και απόκρισης. Το υποσύστημα της 

ανίχνευσης αποτελείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης (CCTV) και τη δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης 

των καμερών επιτήρησης που δρα σαν σύστημα ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (Intrusion Detection 

System - IDS). Το υποσύστημα της καθυστέρησης περιλαμβάνει την περίφραξη ασφαλείας και τους ελέγχους 

πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση. Τέλος το υποσύστημα απόκρισης αναφέρεται στις ενέργειες της Λιμενικής 

Εγκατάστασης για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος ασφαλείας με το προσωπικό ασφαλείας της καθώς και με το 

προσωπικό άλλων Κρατικών Αρχών (Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, κ.λπ.). Στο παρόν μέρος του Σχεδίου Ασφαλείας 

παραθέτουμε τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης 

14.4.1 Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) και καταγραφής 

Οι κάμερες του συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές που 

αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 14.2 (Σχέδιο 4. στην μελέτη). 

Πίνακας 14.2. Θέσεις Εγκατάστασης Καμερών CCTV 

ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ (1) ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Σ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έγχρωμη κάμερα C1 στον 

Προσήνεμο Προβλήταυ 
Προσήνεμος Προβλήτας Συνεχής Σταθερή κάμερα  

Έγχρωμη κάμερα C2 στην γωνία 

ττερίφραξης Νέου Προβλήταυ 
Περίφραξη Νέου Προβλήταυ Συνεχής Σταθερή κάμερα με δυνατότητα ανίχνευσης 

κίνησης 

Έγχρωμη κάμερα C3 στην 

ττερίφραξη του Προσήνεμου 

Προβλήταυ 

Περίφραξη και Κεντρική Πύλη 

Νέου Προβλήταυ 
Συνεχής Σταθερή κάμερα με δυνατότητα ανίχνευσης 

κίνησης 
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Έγχρωμη κάμερα CD1 στην 

Κορυφή του Πυλώνα Φωτισμού 

στον Νέο Προβλήτα 

Χερσαίος χώρος και ελλιμε-

νιζόμενα πλοία 
Συνεχής Κινητή (DOME) κάμερα με εστίαση σε 

προεπιλεγμένη θέση (patrol) και με δυνα-
τότητα ανίχνευσης κίνησης όταν χρησι-

μοποιείται σαν σταθερή χωρίς κίνηση. 

Δυο κάμερες  CS1 (έγχρωμη 

ημέρας & υπέρυθρη νύκτας) στην 

άκρη του Νέου Προβλήταυ 

(φάρος) 

Θαλάσσιες προσβάσεις στη 

Λιμενική Εγκατάσταση 
Συνεχής Διπλή κινούμενη κάμερα (έγχρωμη ημέρας & 

υπέρυθρη νύκτας) με δυνατότητα εστίασης 

στο θαλάσσιο χώρο ημέρα και νύκτα. 

    

 

14.4.1 Συστήματα Ενεργοποίησης Συναγερμού για μη Εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση (intrusion detection 

systems) 

14.4.3.1 Η Λιμενική Εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με σύστημα συναγερμών παρείσφρησης που αποτελεί 

χαρακτηριστική δυνατότητα των εγκατεστημένων καμερών για ανίχνευση κίνησης……………… 

 

14.4.3.2 Οι συναγερμοί παράνομης παρείσφρησης επιτηρούνται συνεχώς από το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας 

της Λιμενικής Εγκατάστασης εφ' όσον υπάρχει ελλιμενισμένο πλοίο στη Λιμενική εγκατάσταση. 

 

10.3.1 Προστατευτικά Εμπόδια 

10.3.2.1 Προστατευτικά εμπόδια χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τα φυσικά όρια της Λιμενικής 

Εγκατάστασης. Παράλληλα, τα προστατευτικά εμπόδια περιορίζουν, κατευθύνουν ή εμποδίζουν την 

πρόσβαση και προορίζονται να αποτελούν ένα φυσικό εμπόδιο γύρω από τη Λιμενική Εγκατάσταση. 

Σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπουν τα σενάρια των πιο μεγάλων απειλών. 

10.3.2.2 Τα φυσικά και δομικής φύσης προστατευτικά εμπόδια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

εμποδίων, ήτοι σε φυσικά και σε δομικά: 

                Τα φυσικά προστατευτικά εμπόδια αποτελούνται από βουνά, έρημες περιοχές, περιοχές υδάτων και 

άλλα    φυσικά εμπόδια τα οποία είναι σχετικά δύσκολο για κάποιον να τα διασχίσει, 

Τα δομικής φύσης προστατευτικά εμπόδια είναι αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος (όπως περιφράξεις, τοίχοι, 
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πατώματα, εμπόδια δρόμων, ή άλλες κατασκευές, 

 

10.3.2.3 Τα προστατευτικά εμπόδια προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα στη φυσική θέση μιας Λιμενικής 

Εγκατάστασης. Δημιουργούν ένα ψυχολογικό αποτρεπτικό μέσο για οιονδήποτε σκέπτεται την μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη Λιμενική Εγκατάσταση. Ακόμη, η ύπαρξή τους καθυστερεί ή ακόμα 

εμποδίζει την πρόσβαση μέσω αυτών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με μια βίαιη είσοδο προσώπων 

ή οχημάτων. Η ύπαρξη προστατευτικών εμποδίων επιδρά στον αριθμό των θέσεων ασφαλείας που 

απαιτούνται και στη συχνότητα χρησιμοποίησης της κάθε μιας απ’ αυτές. 

10.3.2.4 Προστατευτικά εμπόδια χρησιμοποιούνται για: 

> Έλεγχο πρόσβασης οχημάτων, 

> Παροχή σημείων πρόσβασης για τον έλεγχο των καρτών πρόσβασης προσώπων, 

> Δημιουργία μιας νεκρής περιοχής για τη προστασία των ελλιμενισμένων πλοίων, 

> Δυσκολία στη οπτική παρατήρηση της Λιμενικής Εγκατάστασης, 

> Καθυστέρηση στην προσπάθεια βίαιης εισόδου, 

 

 

 

Κιγκλιδώματα Πεζών, οριοθέτησης χώρου και κατευθύνσεων Jersey Type (Pedestrian Fences) με τις 

κάτωθι προδιαγραφές:  

 

Τύπου JERSEY, διαστάσεων 2 X 0,45 X 0,55 - 1,90 με βάση μπετόν και μεταλλικό πλαίσιο με πλέγμα, διαθέτει 

υποδοχές για μεταφορά με περονοφόρο ή γερανό και είναι βάρους περίπου 710-750 κιλών. 

 

Δ.1.β Τεχνική Περιγραφή  

 

Προβλέπουμε την χρήση ενός αρθρωτού συστήματος διαχείρισης της πρόσβασης, με την δυνατότητα να 

λειτουργεί πάνω σε μια ανοικτή πλατφόρμα διασύνδεσης, ώστε στο μέλλον, να το επεκτείνουμε αναλογικά με 

τον αυξανόμενο όγκο εργασιών της λιμενικής εγκατάστασης και να προσθέτουμε σε αυτό, νέα αναγκαία 

υποσυστήματα. Με τον τρόπο αυτόν σε αυτή την φάση εφαρμογής ο φορέας δεν θα δεσμευτεί  σε σταλίες  

κεφαλαίων, αλλά θα έχει την δυνατότητα μέσα από την σταδιακή εφαρμογή του, να προβεί  στην είσπραξη του 

τέλους ασφάλειας, το οποίο και θα επενδύσει  δια μέσου της  επέκτασης του συστήματος, στην ενίσχυση της 
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ασφάλειας.  

Η τοποθέτησή μας αντικατοπτρίζει πλήρως το πνεύμα της Υπουργικής Απόφασης  3113.11/2007. 

 

Αναφερόμαστε σε ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες ασφάλειας της 

εγκατάστασης, αλλά θα συλλέγει και παραμετροποιεί στοιχεία τα οποία η διοίκηση του λιμενικού ταμείου θα 

δύναται να επεξεργάζεται, για την διαμόρφωση της οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής του φορέα. 

 

Τα στελέχη του λιμενικού ταμείου θα εκπαιδευτούν στην χρήση του συστήματος, και οι διαδικασίες εφαρμογής  

ασφάλειας που προσδιορίζονται στο σχέδιο, θα εφαρμοστούν μέσα από την λειτουργικότητά του. Θα συνταχθεί 

μελέτη εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας προσαρμοζόμενη  στον αυτοματισμό του συστήματος, και θα γίνει 

αναθεώρηση του σχεδίου ασφάλειας, λόγω του ότι η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα μειώσει τα λειτουργικά 

κόστη εφαρμογής και επιτήρησης. 

 

Οι διορθωτικές και συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν δια μέσου των παρακάτω προμηθειών – 

έργων. 

 

1. Κάμερες Κλειστού Κυκλώματος Καταγραφής και Παρακολούθησης   (CCTV)  

 

Η χρήση ενός ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της προσβασιμότητας με την ευρεία 

έννοια που της προσδίδεται είτε αυτή αφορά φυσική πρόσβαση είτε πρόσβαση σε εικονοποιημένες 

πληροφορίες (κάμερες).  

Οι κάμερες θα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας τριών υποσυστημάτων ασφαλείας. Ένα  υποσύστημα που θα 

έχει την δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης και  επιτήρησης και θα δρα σαν σύστημα ανίχνευσης μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (Intrusion Detection System - IDS). Το υποσύστημα της καθυστέρησης 

περιλαμβάνει την περίφραξη ασφαλείας και τους ελέγχους πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση. Τέλος το 

υποσύστημα απόκρισης αναφέρεται στις ενέργειες της Λιμενικής Εγκατάστασης για την αντιμετώπιση ενός 

συμβάντος ασφαλείας με το προσωπικό ασφαλείας της καθώς και με το προσωπικό άλλων Κρατικών Αρχών 

(Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, κ.λπ).  

 

2. Μαγνητική Πύλη Διέλευσης και Ελέγχου Επιβατών  
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Εντός του οικίσκου επιβατών θα τοποθετηθεί μαγνητική πύλη ανίχνευσης όπλων και απαγορευμένων από τον 

κώδικα ασφαλείας αντικειμένων.  

 

 

 

 

 

3.  Περίφραξη Ζώνης Ελεγχόμενης Πρόσβασης  

 

Η χερσαία ζώνη της λιμενικής εγκατάστασης του φορέα, η οποία υπόκειται στις διαδικασίες του κώδικα ISPS 

θα περιφραχθεί περιμετρικά με μεταλλική κατασκευή η οποία θα ορίζει την δηλωμένη στο σχέδιο ασφαλείας 

περιορισμένη ζώνη προσβασιμότητας. Η δε υδάτινη ζώνη θα επιτηρείται από κάμερα ασφαλείας.  

 

4. Ενοποιημένος Οικίσκος ελέγχου και αναμονής  Επιβατών και ΚΕΑΛΕ   

Δυο οικίσκοι ενοποιημένοι σε έναν, για  έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών αυτών κατά την είσοδο τους 

στον χώρο της ζώνης ISPS με σκοπό να επιβιβαστούν στα πλοία και στα υδροπλάνα. Οι επιβάτες θα έχουν την 

δυνατότητα να παραμένουν στον χώρο μέχρι και τον τελικό έλεγχο των εισιτήριων και ζύγιση των αποσκευών 

τους. Ο χώρος θα επιτηρείται από κάμερες παρακολούθησης.  

 

5. Αυτόνομες Μεταφερόμενες Τουαλέτες  

Κατασκευή ειδικού οικίσκου τουαλετών με πρόβλεψη και για χρήση από ΑΜΕΑ. 

 

  Δ.2 Επιμέρους έργα 

 

Δ.2.1 Κάμερες Κλειστού Κυκλώματος Καταγραφης και Παρακολουθησης   (CCTV) 

Στη Λιμενική Εγκατάσταση Πύλου θα εγκατασταθούν τρείς (3) σταθερές κάμερες υψηλής ανάλυσης και με 

δυνατότητα λήψης εικόνας με συνθήκες απόλυτου σκοταδιού, Κινητές κάμερες – PTZ Dome (2 τεμάχια) και 

Πανοραμική κάμερα (1 τεμάχιο) 

  

Η εικόνα από όλες τις κάμερες θα μεταδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας του Λιμένα, αλλά και σε άλλους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
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Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης από όλες τις κάμερες, για καταστάσεις συναγερμού 

μέσω ηχητικής και οπτικής σήμανσης. 

 

H καταγραφή της εικόνας των καμερών θα γίνεται σε κεντρικό διακομιστή (server) σε 24ωρη βάση και με 

διάρκεια καταγραφής έως δεκατεσσάρων (14) ημερών, όπως ορίζει ο νόμος.  

 

Το καταγραφικό σύστημα θα ελέγχεται από ένα ενοποιημένο λογισμικό διαχείρισης και ανάλυσης της εικόνας 

των καμερών (Video Analytics).  

 

Ενδεικτικά οι κάμερες θα πρέπει να φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Κινητές κάμερες – PTZ Dome (2 τεμάχια) 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

 

1 

Ανάλυση καταγραφής: 

1080p (1920χ1080) στα 50fps 

 

ΝΑΙ 

  

 

2 

Τύπος αισθητήρα τουλάχιστον: 

1/2  CMΟS 

 

ΝΑΙ 

  

3 Ταχύτητα κλείστρου: από 1/3s έως 1/10000s ΝΑΙ   

 

 

 

4 

Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας (μέγιστες 

αποδεκτές τιμές): 

0.001 Luχ (F1.S,AGC ΟΝ) στην έγχρωμη 

και 0.002 Luχ (F1.S,AGC ΟΝ) στην ασπρόμαυρη 

λειτουργία 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

5 

Λειτουργία Day/Νight με ενσωματωμένο φίλτρο 

αποκοπής υπερύθρων (ICR), αποσυρόμενο κατά 

τη νυκτερινή λειτουργία 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

6 

Οπτικό Zoom τουλάχιστον: 45χ με Auto-Focus 

και 

μέγιστο εστιακό μήκος (focal length) 

τουλάχιστον 150mm 

 

 

ΝΑΙ 

  

7 Ψηφιακό ζουμ τουλάχιστον 16χ ΝΑΙ   
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8 

Ενσωματωμένα ή εξωτερικά IR για φωτισμό σε 

απόσταση τουλάχιστον 300m και αυτόματη 

προσαρμοζόμενη γωνία ανάλογα με το οπτικό 

zoom 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

9 

Αυτόματη κίνηση κάμερας όταν ακολουθεί 

κινούμενο αντικείμενο, κρατώντας το στο κέντρο 

της εικόνας (Auto-Tracking) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

10 

Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης βίντεο 

(Video Analytics), οι οποίοι θα είναι δυνατόν να 

ενεργοποιούν αυτόματα το ηχείο. 

Οι υποστηριζόμενοι έξυπνοι αλγόριθμοι θα 

πρέπει 

να είναι κατ ελάχιστο οι: Tripwire, Perimeter, 

Loitering, Crowd, Parking Detection 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

11 

Να διαθέτει τις παρακάτω έξυπνες 

ειδοποιήσεις/συναγερμούς: Motion detection, 

Mask Alarm, Port Alarm, Νetwork Disable 

Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

12 

Οριζόντια περιστροφή: 360 μοίρες endless 

Κατακόρυφη περιστροφή: τουλάχιστον 200 

μοίρες σταθερά ή με Auto-Flip 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

13 

Ταχύτητα περιστροφής: τουλάχιστον 200 μοίρες 

ανά δευτερόλεπτο 

 

ΝΑΙ 

  

 

14 

Τουλάχιστον τα παρακάτω υποστηριζόμενα 

πρωτόκολλα συμπίεσης: H.26S και H.264 

(Encoding with Baseline/Main/High Profile) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

15 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής 

πρωτόκολλα: 

IPν4/IPν6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1χ/ Qos/ FTP/ 

SMTP/ UPnP/ SΝMP/ DΝS/ DDΝS/ ΝTP/ 

RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ IGMP/ ICMP/ DHCP/ 

PPPoE 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

17 

Να υποστηρίζει τις εξής ψηφιακές δυνατότητες 

κατ  ελάχιστο: BLC, HLC, AGC και ψηφιακή 

μείωση θορύβου: 3D-DΝR 

 

 

ΝΑΙ 
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18 

Λειτουργία αντιστάθμισης μειωμένης ποιότητας 

εικόνας λόγω ομίχλης (Smart Defog) 

 

ΝAI 

  

 

19 

Λειτουργία δυναμικής απόκρυψης (Dynamic 

Priνacy Masking) μέχρι και 24 περιοχών της 

εικόνας 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

20 

Λειτουργία ευρείας δυναμικότητας WDR 

τουλάχιστον 120dB 

 

ΝΑΙ 

  

 

21 

Υποστηριζόμενος αριθμός προκαθορισμένων 

θέσεων (Preset) τουλάχιστον 300 σημείων 

 

ΝΑΙ 

  

22 Σύνδεση δικτύου: 10/100 Mbit, RJ4S Connector ΝΑΙ   

 

23 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 Cruise (με 

τουλάχιστον 32 presets ανά cruise) και 8 Pattern 

(με τουλάχιστον 180s memory το κάθε ένα) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

24 

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων προσβάσεων: 

Έως 

και 10 χρήστες 

 

ΝΑΙ 

  

25 Να υποστηρίζει τουλάχιστον PTZ Position 

Display 

ΝΑΙ   

 

26 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους συναγερμού 

(Alarm Input) και 2 εξόδους συναγερμού (Alarm 

Οutput) 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

27 

Λειτουργία εγγραφής σε ενσωματωμένη κάρτα 

Secure Digital με υποστηριζόμενη χωρητικότητα 

τουλάχιστον 128GB 

 

 

ΝAI 

  

28 Συμβατή ως προς ΟΝVIF ΝΑΙ   

 

29 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 

-30oC έως +S0oC Υγρασία: έως 9S% RHG 

 

 

ΝΑΙ 

  

30 Να διαθέτει υαλοκαθαριστήρα  (wiper) NAI   

30 Προστασία: IP67 ΝΑΙ   

31 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE και FCC ΝΑΙ   

 

32 

Να ενσωματώνει προστασία κυκλώματος TVS 

6000V και προστασία Lightning και Surge για 

τουλάχιστον 4000V 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

33 

Να περιλαμβάνεται και βάση στήριξης κάμερας 

σε 

τοίχο ή κολώνα με όλα τα παρελκόμενά της 

 

ΝΑΙ 
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2. Σταθερή κάμερα (3 τεμάχια) 

 
Α/Α 

 
Περιγραφή 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

 
1 

Ανάλυση καταγραφής: 
8 MP (3840(H)x2160(V) 
(15fps@4K(3840×2160), 
25/30fps@3Mp(2304×1296) 

 
ΝΑΙ 

  

2 Τύπος αισθητήρα τουλάχιστον: 1/2.5” 8Megapixel 
progressive scan CMOS 

ΝΑΙ   

 
 
 
3 

Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας (μέγιστες 
αποδεκτές τιμές): 
0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 
0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 
0Lux/F1.4(IR on) 

 
 
 
ΝΑΙ 

  

 
4 

Λειτουργία Day/Νight με ενσωματωμένο φίλτρο 
αποκοπής υπερύθρων (ICR), αποσυρόμενο κατά τη 
νυκτερινή λειτουργία 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
 
5 

Τηλεχειριζόμενος motorized φακός αυτόματης εστίασης 
(Auto Focus) και αυτόματης ίριδας (Auto Iris με DC Driνe) 
και με εύρος ρύθμισης από 2.7mm~12mm κατ ελάχιστο. 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
6 

Ενσωματωμένα ή εξωτερικά IR για φωτισμό σε απόσταση 
τουλάχιστον 50m. 

 
ΝΑΙ 

  

 
7 

Να υποστηρίζει λειτουργία Corridor Format για 
μακρόστενη εικόνα στον κάθετο άξονα 

 
ΝΑΙ 

  

 
8 

Να υποστηρίζει λειτουργία ηλεκτρονικής σταθεροποίησης 
εικόνας (Electronic Image Stabilizer - EIS) 

 
 
ΝΑΙ 
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9 

Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης βίντεο 
(Video Analytics). 
Οι υποστηριζόμενοι έξυπνοι αλγόριθμοι θα πρέπει να 
είναι κατ  ελάχιστο οι: 
Tripwire / Perimeter / Crowd / Fast Moνing / Loitering / 
Parking / People Counting / Scene Change / Blur Image / 
Abnormal Audio 

 
 
 
 
 
ΝΑΙ 

  

 
 
10 

Να διαθέτει τις παρακάτω έξυπνες 
ειδοποιήσεις/συναγερμούς: 
Motion Detection / IP Conflict / MAC Conflict / Port Alarm 
/ Mask Alarm / Νetwork off-line 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
11 

Τουλάχιστον τα παρακάτω υποστηριζόμενα 
πρωτόκολλα συμπίεσης: H.26S / H.264 (Encoding with 
Baseline/Main/High Profile) και MJPEG 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
 
12 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής πρωτόκολλα: 
IPν4 / IPν6 / HTTP / 802.1χ / FTP / SMTP / UPnP / SΝMP / 
DΝS / DDΝS / ΝTP / RTSP / TCP / UDP / DHCP / PPPoE 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
 
13 

Να υποστηρίζει τις εξής ψηφιακές δυνατότητες 
κατ ελάχιστο: 
BLC, HLC, AGC και ψηφιακή μείωση θορύβου: 3D- DΝR 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
14 

Λειτουργία αντιστάθμισης μειωμένης ποιότητας 
εικόνας λόγω ομίχλης (Smart Defog) 

 
ΝAI 

  

 
15 

Λειτουργία απόκρυψης (Priνacy Mask) μέχρι και 4 
περιοχών της εικόνας 

 
ΝΑΙ 

  

 
16 

Τεχνολογία μεταβλητής ποιότητας ψηφιοποίησης 
εικόνας (RΟI encoding) σε τουλάχιστον 4 περιοχές για 
μικρότερο μέγεθος εικόνας καταγραφής 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
17 

Λειτουργία ευρείας δυναμικότητας WDR 
τουλάχιστον 120dB 

 
ΝΑΙ 
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18 

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων προσβάσεων: Έως 
και 4 χρήστες 

 
ΝΑΙ 

  

 
19 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους συναγερμού 
(Alarm Input), 1 έξοδο συναγερμού (Alarm Οutput), μία 
θύρα 10/100Mbit Ethernet (RJ4S). 

 
 
ΝΑΙ 

  

 
20 

Λειτουργία εγγραφής σε ενσωματωμένη κάρτα MicroSD 
με υποστηριζόμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 128GB 

 
 
ΝAI 

  

21 Συμβατή ως προς ΟΝVIF ΝΑΙ   

22 Τροφοδοσία: DC12 V / PoE (802.3af) ΝΑΙ   

 
23 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 
-20oC έως +S0oC Υγρασία: έως 9S% RHG 

 
 
ΝΑΙ 

  

24 Προστασία: IP67 -  IK10 ΝΑΙ   

25 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE και FCC ΝΑΙ   

 
26 

Να ενσωματώνει προστασία κυκλώματος TVS 
6000V και προστασία Lightning και Surge 

 
ΝΑΙ 

  

 
27 

Να περιλαμβάνεται και βάση στήριξης κάμερας 
σε τοίχο ή κολώνα με όλα τα παρελκόμενά της 

 
ΝΑΙ 

  

 

3. Πανοραμική κάμερα (1 τεμάχιο) 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

 

1 

Ανάλυση καταγραφής: 

12M(4000×3000)/ 8M(2880×2880)/ 6M(2880×2160)/ 

3M(2048x1536)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/ 

CIF(352×288/352×240) 

 

 

ΝΑΙ 

  

2 Τύπος αισθητήρα τουλάχιστον: 1/1.7’’ 12 MP 

 

ΝΑΙ   
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3 

Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας (μέγιστες 

αποδεκτές τιμές): 

0.001Lux/F2.8( Color,1/3s,30IRE) 

0.01Lux/F2.8( Color,1/30s,30IRE) 

0Lux/F2.8(IR on) 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

4 

Λειτουργία Day/Νight με ενσωματωμένο φίλτρο 

αποκοπής υπερύθρων (ICR), αποσυρόμενο κατά τη 

νυκτερινή λειτουργία 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

5 

Ενσωματωμένα ή εξωτερικά IR (τουλάχιστον 3) για 

φωτισμό σε απόσταση τουλάχιστον 10m. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

6 

Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι ανάλυσης βίντεο 

(Video Analytics). 

Οι υποστηριζόμενοι έξυπνοι αλγόριθμοι θα πρέπει να 

είναι κατ  ελάχιστο οι: 

Tripwire / Intrusion 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

7 

Να διαθέτει τις παρακάτω έξυπνες 

ειδοποιήσεις/συναγερμούς: 

Heat Map 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

8 

Τουλάχιστον τα παρακάτω υποστηριζόμενα 

πρωτόκολλα συμπίεσης: H.26S / H.264 (Encoding with 

Baseline/Main/High Profile) και MJPEG 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

9 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής πρωτόκολλα: 

IPν4 / IPν6 / HTTP / 802.1χ / FTP / SMTP / UPnP / SΝMP 

/ DΝS / DDΝS / ΝTP / RTSP / TCP / UDP / DHCP / PPPoE 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

10 

Να υποστηρίζει τις εξής ψηφιακές δυνατότητες 

κατ ελάχιστο: 

BLC, HLC, AGC και ψηφιακή μείωση θορύβου: 3D- DΝR 

 

 

ΝΑΙ 
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11 

Προστασία: IP67 -  IK10  

ΝΑΙ 

  

 

12 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους συναγερμού 

(Alarm Input), 2 εξόδους συναγερμού (Alarm Οutput 

 

 

ΝΑΙ 

  

13 Συμβατή ως προς ΟΝVIF ΝΑΙ   

14 Τροφοδοσία: DC12 V / PoE (802.3af) ΝΑΙ   

 

15 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 

-30oC έως +60oC Υγρασία: έως 9S% RHG 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

Δ.2.1.α Επιτήρηση θαλάσσιας ζώνης 

 

Για την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής της Λιμενικής Εγκατάστασης όπως αναφέρεται στο παράρτημα του 

Σχεδίου Ασφαλείας θα εγκατασταθεί σύστημα
  

που θα καταγράφει εικόνα όλο το 24ωρο, σε οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες και με πάρα πολύ χαμηλό φωτισμό. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν  

 

Δ.2.1.α Διακομιστής λειτουργίας, καταγραφής και διαχείρισης συστήματος επιτήρησης 

 
  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

1       
Επεξεργαστής κατ’ελάχιστον : Core i3 7100Κ @ 4GHz ή 

ανώτερο 
ΝΑΙ     

2       Motherboard:     Chipset Intel® B250 ή νεότερο ΝΑΙ     

3       Κάρτα οθόνης: Ενσωματωμένα γραφικά Intel ΝΑΙ     

4       

Δίσκος Λειτουργικού 1x 120GB SSD  SATA3  ΝΑΙ     

Δίσκος Καταγραφής βίντεο: 1x 4TB SATA3 ΝΑΙ     

5       Μνήμη: 8GB DDR4 ΝΑΙ     

6       Τροφοδοτικό:  80 PLUS EPA, ENERGY STAR ΝΑΙ     

7       Λειτουργικό σύστημα: Ubuntu Linux ΝΑΙ     

8       Να περιλαμβάνει : DVD-RW ΝΑΙ     
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9       Να περιλαμβάνει : Πληκτρολόγιο & ποντίκι ΝΑΙ     

10    Κάρτα δικτύου: 1x 10/100/1000 Mbit ΝΑΙ     

11    
5ετή εγγύηση επιτόπου επισκευής από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ     

          

Οθόνη Διακομιστή Λειτουργίας καταγραφής και διαχείρισης(TEM 1) 

  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

1 

Οθόνη: 27’’ Full HD (1920x1080p) με IPS Panel,  Antiglare 

επίστρωσης Υποστήριξη HDMI / Diplay Port / VGA , 

υψηλής ανταπόκρισης 6ms 

ΝΑΙ   
 

2    
3ετή εγγύηση επιτόπου επισκευής από τον 

κατασκευαστή  
ΝΑΙ     

 

Δ.2.1.β Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης ( 1 τεμάχιο ) – Σύστημα ελέγχου πρόσβασης εισόδου 

κεντρικού χώρου διαχείρισης Λογισμικού καταγραφής και ανάλυσης (1 τεμάχιο) 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

1 
Το λογισμικό να έχει αρχιτεκτονική ανοικτής πλατφόρμας 

με δυνατότητα επέκτασης (modules). 
ΝΑΙ     

2 Να περιλαμβάνει άδεια χρήσης για 6 κάμερες. ΝAI     

3 
Υποστήριξη κάμερών διαφορετικών κατασκευαστών και 

να είναι πιστοποιημένο με Οnνif. 
ΝΑΙ     

4 

Να χρησιμοποιεί λογική Client/Server χωρίς περιορισμό 

στον αριθμό των συνδεδεμένων Clients με δυνατότητα 

τουλάχιστον 7 ταυτόχρονων συνδέσεων. 

ΝΑΙ     

5 
Υποστήριξης διαδραστικού χάρτη για άμεση επιλογή 

κάμερας. 
ΝΑΙ     

6 

Υποστήριξη Video Analytics που θα εξασφαλίζουν κατ’ 

ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες: 

ΝΑΙ     
·         Εγκατάλειψη αντικειμένου 

·         Εξαφάνιση αντικειμένου 
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·         Παραβίαση γραμμής με  συγκεκριμένη κατεύθυνση 

ή αμφίδρομα 

·          Παραβίαση διπλών γραμμών με συγκεκριμένη 

κατεύθυνση ή αμφίδρομα. 

·         Ανίχνευση δημιουργίας ουράς λόγω κίνησης  

·         Αλλαγή φόντου εικόνας 

·         Μείωση ποιότητας εικόνας 

·         Ανίχνευση έναρξης κίνησης και παύσης κίνησης 

  

·         Ανίχνευση άσκοπης παρουσίας σε απαγορευμένη 

περιοχή 

·         Αυτόματη αναγνώριση εναλλαγής φόντου για 

ελαχιστοποίηση ψευδοσυναγερμών. 

·         Αναγνώριση και παράβλεψης σκιών 

·         Καταμέτρηση ατόμων (κάθετα ή όχι) 

χρησιμοποιώντας 3D κάμερες. 

·         Σταθεροποίηση εικόνας κάμερας 

7 

Υποστήριξη καταγραφής   όλων των σημείων των 

κινουμένων αντικειμένων / προσώπων με σκοπό την 

γρήγορη επεξεργασία και ανεύρεση εγγεγραμμένων 

σκηνών με χρήση παραμέτρων σε γραφικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ     

8 
Υποστήριξη εύκολης αναζήτησης αντικειμένου σε 

συγκεκριμένη περιοχή και εμφάνιση γραφήματος.  
NAI     

9 
Yποστήριξη Αυτόματου zoom PTZ καμερών σε κινούμενα 

αντικείμενα ή πρόσωπα. 
ΝΑΙ     

10 Υποστήριξη πολλαπλών ροών εικόνας ανά κάμερα. ΝΑΙ     

11 
Υποστήριξη εφαρμογής μαζικών ρυθμίσεων σε ομάδες 

συνδεδεμένων καμερών. 
ΝΑΙ     

12 

Υποστήριξη προβολής των καμερών σε ομάδες 

επιλέξιμες κατά το πλήθος των προβαλλόμενων καμερών 

καθώς για τον αριθμό τους από το χρήστη. 

ΝΑΙ     

13 Υποστήριξη σταθερών και πανοραμικών καμερών. ΝΑΙ     

14 
Υποστήριξη παρακολούθησης των καμερών μέσω 

Smartphone ή/και Tablet. 
ΝΑΙ     
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15 

Να υποστηρίζει έλεγχο μέσω ενοποίησης με συστήματα 

και συσκευές 3
ων 

κατασκευαστών, ενσωματωμένα στη 

πλατφόρμα server χωρίς την ανάγκη χρήσης ξεχωριστού 

server διαχείρισης. 

ΝΑΙ     

16 

Δυνατότητα μέσω προσθήκης επέκτασης υποστήριξη 

αναγνωστών ελέγχου πρόσβασης ενός σημείου εισόδου-

εξόδου με πλήρη διαχείριση μέσα από την ίδια  

πλατφόρμα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετης εγκατάστασης 

προγράμματος διαχείρισης των μονάδων ελέγχου 

διαχείρισης πρόσβασης. 

ΝΑΙ     

17 
Δυνατότητα μέσω προσθήκης επέκτασης να ενοποιεί και 

να ελέγχει πίνακες ασφαλείας.  
ΝΑΙ     

18 
Δυνατότητα μέσω προσθήκης επέκτασης να υποστηρίξει 

video wall.  
ΝΑΙ     

19 

Υποστήριξη (offline analytics) εισαγωγής αρχείου βίντεο 

και εκτέλεσης οποιουδήποτε κανόνα video analytics σε 

συνδυασμό με δημιουργία αντίστοιχων ενεργειών. 

ΝΑΙ     

20 

Υποστήριξη αναπαραγωγής συμβάντων Video analytics 

και ταυτόχρονης παραμετροποίησης τους με άμεσο 

έλεγχο των καινούργιων ρυθμίσεων στο αποθηκευμένο 

βίντεο . 

ΝΑΙ     

21 
Δυνατότητα μέσω προσθήκης επέκτασης, υποστήριξη 

αυτόματης αναγνώρισης πινακίδας (ANPR). 
ΝΑΙ     

22 

Δυνατότητα μέσω προσθήκης επέκτασης, υποστήριξη 

καταγραφής της οθόνης του χειριστή σαν ροή βίντεο IP 

κάμερας. 

NAI     

23 

Υποστήριξη αυτόματης αλλαγής ανάλυσης και συμπίεσης 

ροής εικόνας IP κάμερας κατά την παρακολούθηση 

καμερών, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα την 

επιλεγμένη διάταξη. 

NAI     

24 

Υποστήριξη απευθείας εγκατάστασης (native installation) 

και λειτουργίας της πλατφόρμας σε λειτουργικό σύστημα 

Linux. 

ΝΑΙ     

25 

Υποστήριξη αποστολής σημάτων σε ανεξάρτητη 

πλατφόρμα επεξεργασίας και διαχείρισης σημάτων 

εικόνας ή σε ΚΛΣ.  

ΝΑΙ     
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Δ.2.2 Μαγνητική πύλη  

 

Α/Α Περιγραφή 

Συγκρότηση μαγνητικής πύλης 

1 
Η προσφερόµενη συσκευή θα είναι καινούργια, αµεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής 

κατασκευής και θα αποτελείται από: 

2 
την πύλη ανίχνευσης των εισερχοµένων η οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και µόνο 

ατόµου, µε ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος 70cm και ελάχιστο ωφέλιµο ύψος 200cm. 

3 την ηλεκτρονική µονάδα τοποθέτησης στο άνω µέρος της πύλης  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

4 
Η τάση και η συχνότητα λειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να είναι 220VAC, 50Hz. Η κατανάλωση 

ρεύµατος δεν θα υπερβαίνει τα 50VA. 

5 
Η συσκευή και η ηλεκτρονική µονάδα θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος χώρου από -20ο C έως +55οC. 

6 

Η συσκευή θα συνοδεύεται από µπαταρία αυτόµατης φόρτισης και µεταγωγής για την περίπτωση 

διακοπής του ρεύµατος από τη ∆ΕΗ η οποία θα δίνει αυτονοµία λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον (30) 

λεπτών. Μόλις επανέλθει η οµαλή τροφοδοσία ρεύµατος από το δίκτυο της ∆ΕΗ, η πύλη θα λειτουργεί 

κανονικά ενώ ταυτόχρονα θα επαναφορτίζει την µπαταρία µε το ενσωµατωµένο σύστηµα φόρτισης. 
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7 

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα βασίζεται σε παλµικό ή συνεχές µαγνητικό πεδίο ελεγχόµενο µε 

ψηφιακή τεχνολογία, το οποίο µαγνητικό πεδίο θα πρέπει να έχει ανάλογη κατανοµή εντός της πύλης 

έτσι ώστε η ανίχνευση να γίνεται οµοιόµορφα και ανεξάρτητα από: α) τη θέση του προς ανίχνευση 

αντικειµένων επί του ατόµου (πχ δεξιό ή αριστερό θυλάκιο, πάνω ή κάτω µέρος του σώµατος και β) την 

αξονική θέση του αντικειµένου επί του ελεγχόµενου ατόµου σύµφωνα µε την διαδικασία πιστοποίησης 

βαθµονόµησης της µαγνητικής πύλης στο πρότυπο ανίχνευσης EU STD 2. 

8 

Η ευαισθησία ανίχνευσης της συσκευής θα είναι ρυθµιζόµενη µε 100 τουλάχιστον διαβαθµίσεις και 

τουλάχιστον 20 προγράμματα. Τα προγράµµατα ανίχνευσης που θα παραδοθούν προεγκατεστηµένα 

στην συσκευή και θα πρέπει να εµφανίζονται στην οθόνη της κεντρικής ηλεκτρονικής µονάδας θα 

περιέχουν τουλάχιστον τα Ευρωπαϊκά standards EU STD 1, EU STD 2, EU STD 3, τα Αµερικανικά NIJ 

0601.02 Μεγάλου Μεγέθους Όπλα, NIJ 0601.02 Μεσαίου Μεγέθους Όπλα και τουλάχιστον ένα standard 

για την ανίχνευση µικρής λεπίδας τύπου Half Cutter Blade. Προκειµένου να καλυφθούν και µελλοντικές 

απαιτήσεις ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων χωρίς την προµήθεια νέου εξοπλισµού, η συσκευή θα 

πρέπει να διαθέτει και δυνατότητα πρόσθεσης τουλάχιστον άλλων (10) νέων προγραµάτων ανίχνευσης. 

9 

Η συσκευή θα έχει ένδειξη συναγερµού (ALARM) η οποία θα είναι, οπτική (φωτεινή ένδειξη) ανάλογη 

προς το µέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειµένου και θα εµφανίζεται σε στήλη φωτοδιόδων (LEDS) και 

ηχητική µε συναγερµό που θα ρυθµίζεται - καθορίζεται κατά βούληση από τον χειριστή, τόσο σε ένταση 

όσο και σε χροιά (τόνος).  
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10 

Η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να «υποδεικνύει» µε την µέγιστη ακρίβεια στον χειριστή και σε 

τουλάχιστον 20 ζώνες σε ποιο ύψος και σε ποια πλευρά (δεξιά, αριστερά, µέσον) επί του διερχοµένου 

ατόµου βρίσκεται το ανιχνευθέν αντικείµενο ή αντικείµενα (πολλαπλός συναγερµός). Αυτό θα 

επιτυγχάνεται µε την αφή στήλης φωτοδιόδων (LEDS) και στις δύο κατακόρυφες στήλες της. 

11 Η συσκευή θα διαθέτει ενσωµατωµένο µετρητή διερχοµένων ατόµων.  

12 Οθόνη: υψηλής φωτεινότητας LED οθόνη.  

13 
Η συσκευή θα πρέπει να είναι τελείως ακίνδυνη για το γενικό κοινό (χειριστές και διερχόµενους), τα 

άτοµα µε καρδιακό βηµατοδότη, τις εγκύους και τα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης.  

14 

Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτει παρεµβολές από εξωτερικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ανεξαρτήτως 

του επιπέδου ευαισθησίας στην οποία λειτουργεί και να δουλεύει απρόσκοπτα σε δύσκολο 

ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. 

15 
Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα και στον χειρισµό της συσκευής θα περιορίζεται από κωδικούς 

πρόσβασης (password)  

16 
Η συσκευή θα έχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών και κάθε φορά που θα εκκινεί, θα κάνει αυτοµάτως 

αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβληµα του οποίου ο εντοπισµός θα απεικονίζεται στην οθόνη. 

17 Η συσκευή θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  

18 Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, καθώς επίσης και από τεχνικό εγχειρίδιο. 



39 

19 
Η συσκευή θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικά ∆ιεθνών Οργανισµών συµµόρφωσης της µε όλα τα 

προβλεπόµενα και άλλα διεθνή standards καθώς και έγκριση CE. 

 

Δ.2.3 Περίφραξη  

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα πεζών, οριοθέτησης χώρου και κατευθύνσεων Jersey Type (Pedestrian Fences) 

με τις κάτωθι προδιαγραφές:  

 

Τύπου JERSEY, διαστάσεων 2 X 0,45 X 0,55 - 1,90 με βάση μπετόν και μεταλλικό πλαίσιο με πλέγμα. Θα 

διαθέτει υποδοχές για μεταφορά με περονοφόρο ή γερανό και θα είναι βάρους περίπου 710-750 κιλών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ : 30 

  

Α/Α Περιγραφή 

1 Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα πεζών, οριοθέτησης χώρου και κατευθύνσεων  Jersey Type. Βάση από 

μπετόν και μεταλλικό πλαίσο με πλέγμα. 

2 Διαστάσεις  : 2,00x0,45x0,55-1,90  

3 Θα διαθέτει υποδοχές για μεταφορά με περονοφόρο ή γερανό.  

4 Βάρος : 710-750 kg περίπου. 
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Εικόνα 1. Κιγκλίδωμα Jersey Type 

 

Δ.2.4 Προδιαγραφές Αίθουσας Αναμονής Επιβατών-  Προδιαγραφές Καμπίνας ΚΕ 

Για τους επιβάτες του λιμανιού της Πύλου προβλέπεται ΚΕΑΛΕ σε χώρο κατάλληλο που θα υποδειχθεί από 

την υπηρεσία .  

Για τον σχεδιασμό της αίθουσας έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι είναι διατηρητέα περιοχή και θα πρέπει η 

κατασκευή να μην επηρεάζει κατά το δυνατόν , το περιβάλλον . Έχει επιλεγεί ως λύση μια ελαφρά κατασκευή 

μερικώς διαφανής όπως περιγράφεται στην συνέχεια και κατά το υπόλοιπο μέρος (χώρος γραφείου) αδιαφανής 

. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα όπως ο χώρος του γραφείου και ο χώρος της αιθούσης να μπορούν να 

ξεχωρίσουν ως δύο αυτοτελείς κατασκευές όπως και να μπορούν να συνεργάζονται τοποθετημένες η μία δίπλα 

στην άλλη . Η μετακίνησή τους θα γίνεται με ανάρτηση από συγκεκριμένα σημεία και μέσω διάταξης 

εξαρτήματος H ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι ιμάντες ή τα συρματόσχοινα με το σώμα της κατασκευής .     

 

ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΑΛΕ 

 

 

 Περιγραφή αίθουσας ''διαφανούς''   

 Η αίθουσα θα κατασκευαστεί από σκελετό αλουμινίου ανοδιωμένου με ελάχιστη ανοδίωση 16μικρά ή 

ανοξείδωτου χάλυβα για πλήρη προστασία από το υγρό-αλμυρό περιβάλλον ή και έγχρωμο με ίδιας αντοχής 

βαφή RAL σε χρωματισμό μετά από σύμφωνη γνώμη με την υπηρεσία και ποιότητας  Τ60-63 ή 430 

κατηγορίας 2 αντίστοιχα.  
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Οι συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων θα πραγματοποιούνται με ειδικά τεμάχια και σύσφιξη μεταξύ τους με 

ανοξείδωτους κοχλίες Μ8 και Μ10 για αύξηση της αναπτυσσόμενης τριβής σύνδεσης και χωρίς συγκολλήσεις.  

Η κάλυψη θα γίνει με πάνελ πάχους κατ' ελάχιστο 60mm με εσωτερική επιφάνεια όψης λευκής ή έγχρωμης. Τα 

πάνελ θα έχουν εξωτερικά φύλλα μεταλλικά πάχους 0,4mm και εσωτερικά διογκωμένη πολυστερίνη ή 

πολυουρεθάνη πυκνότητας 40
±2

 Kg/m³ με τα απαραίτητα κατάλληλα τελειώματα άκρων περιμέτρου για 

ασφαλή σύνδεση . 

Περιμετρικά η αίθουσα θα καλυφθεί με τοιχώματα από γυαλί . Σε ότι αφορά τις σταθερές επιφάνειες (ΟΨΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ)  θα κατασκευαστούν από triplex ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος ατυχήματος σε 

περίπτωση θραύσης από οποιαδήποτε αιτία (θραύεται αλλά δεν καταρρέει) . Οι γυάλινες επιφάνειες θα 

καλυφθούν από κατάλληλη μεμβράνη για τον περιορισμό της φωτεινότητας (fumee). 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ανοίγματα θα κατασκευαστούν ως πτυσσόμενα με κατάλληλο μηχανισμό αλουμινίου 

και από ψημένο γυαλί ώστε σε περίπτωση θραύσης να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος ατυχήματος γιατί θα 

μετατρέπεται το φύλλο σε σκόνη . 

Η στερέωση των φύλλων της ''φυσούνας'' στον αντίστοιχο σκελετό θα γίνεται κατά κύριο λόγω με διάτρηση της 

γυάλινης επιφάνειας για τους κοχλίες σύσφιξης .   

Όλα τα φύλλα της ''φυσούνας'' θα φέρουν σύστημα ασφάλισης έναντι ανέμου (stop) όπως και θα τοποθετηθεί 

και κλειδαριά για την ασφάλιση της αιθούσης όταν δεν χρησιμοποιείται. Η πόρτα της επαφής με το γραφείο θα 

διαμορφωθεί από πάνελ πολυουρεθάνης κατ' ελάχιστο 40mm και αντίστοιχο υαλοστάσιο  με του γραφείου για 

άμεση επικοινωνία των χώρων . 

 Δάπεδο αιθούσης 

Θα κατασκευαστεί δάπεδο σε όλη την επιφάνεια της αιθούσης από πάνελ πάχους άνω των 40mm επί του 

οποίου θα βιδωθεί  κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1,8cm. Το σύνολο θα είναι στερεωμένο σε σχάρα δοκών 

διατομής OHS 40x80x4 κατ' ελάχιστον από χάλυβα γαλβανισμένο ή βαμμένο με διπλή στρώση βάσης 

αντισκωρικής, στερεωμένη στην επιφάνεια σκυροδέματος . 

Επικάλυψη του συνόλου της επιφάνειας του δαπέδου με αντιολισθητικό δάπεδο  συνθετικό πάχους 

τουλάχιστον 4mm, υλικό κολλημένο με κόλλα στην επιφάνεια του κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

 Περιγραφή του γραφείου 

Το γραφείο θα κατασκευαστεί από σκελετό αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα όπως και ο σκελετός της 

αιθούσης .  

Στον σκελετό θα προσαρμοστούν κατάλληλης διατομής εξαρτήματα σε όλο το μήκος επαφής με τα πάνελ των 

χωρισμάτων για την πλήρη και ασφαλή στερέωσή τους στον σκελετό .  

Τα πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από δύο μεταλλικά φύλλα πάχους 0,4mm και ενδιάμεσα θα έχουν 

διογκωμένη πολυστερίνη ή πολυουρεθάνη πυκνότητας 40
±2

Kg/m³ . Η εξωτερική πλευρά θα έχει την όψη λευκή 

ή έγχρωμη και η εσωτερική κατά προτίμηση επίπεδη πλήρως σε χρώμα λευκό , ή ότι επιλεγεί από την υπηρεσία 

. 
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Η κάλυψη του γραφείου θα γίνει με πάνελ πάχους κατ' ελάχιστο 80mm με εσωτερική επιφάνεια όψης λευκής ή 

έγχρωμης. Τα πάνελ θα έχουν εξωτερικά φύλλα μεταλλικά πάχους 0,4mm και εσωτερικά διογκωμένη 

πολυστερίνη ή πολυουρεθάνη πυκνότητας 40
±2

Kg/m³ με τα απαραίτητα κατάλληλα τελειώματα άκρων 

περιμέτρου. 

Το γραφείο θα έχει δύο παράθυρα με κούφωμα αλουμινίου και φύλλα συρόμενα απλού τζαμιού στις απέναντι 

πλευρές διαστάσεων 100x120 cm  και μια  θύρα διαστάσεων περίπου 80x220 cm για επικοινωνία με την 

αίθουσα . Θα υπάρχει και εσωτερικό παράθυρο διαστάσεων 100x120 cm  με απλό συρόμενο τζάμι για τον 

έλεγχο της αιθούσης . 

Το γραφείο θα έχει δύο πόρτες διαστάσεων 0,8x2,20m περίπου από πάνελ πάχους 40mm και περιθώριο και 

κούφωμα αλουμινίου .  

Τα δάπεδο θα κατασκευαστεί όπως και στην αίθουσα . 

 Κλιματιστικό 

Στον χώρο του γραφείου θα τοποθετηθεί  κλιματιστικό για τις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης όταν οι καιρικές 

συνθήκες το απαιτήσουν μέχρι 9.000Btu. 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση 

 Θα γίνει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ. Οι διακόπτες θα 

ευρίσκονται εντός του γραφείου , σε ότι αφορά τη ρευματοδότηση του γραφείου . Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα 

είναι ξεχωριστή για το γραφείο και για την αίθουσα. 

 Φωτισμός 

Ο χώρος της αιθούσης θα φέρει δύο τουλάχιστον φωτιστικά σημεία οροφής για τον φωτισμό του χώρου της 

αιθούσης και δύο φωτιστικά οροφής στο χώρο του γραφείου όπως και δύο ρευματολήπτες τοποθετημένοι σε 

ύψος 90cm από το δάπεδο . Φωτιστικό τύπου θυέλλης θα τοποθετηθεί εξωτερικά πάνω από την πόρτα εισόδου . 

 Σεισμικότητα 

Προκρίνεται η ποιότητα των μεγάλων υαλοπινάκων triplex για προστασία από κάθε τυχαίο βίαιο κτύπημα ή 

δόνηση οποθενδήποτε και αν προέρχεται (κίνηση μεγάλου μηχανήματος πλησίον ή σεισμός) .  

Η κατασκευή από αλουμίνιο ή ανοξείδωτου χάλυβα θα έχει πλήρη προστασία έναντι οποιασδήποτε σεισμικής 

δόνησης όπως και από επιδράσεις του θαλασσινού περιβάλλοντος. 

Θα υποβληθούν σχετικές  μελέτες αρχιτεκτονικές και στατικές σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες επί ποινή 

αποκλεισμού .  

  



43 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  Απάντηση 
Παραπομπή 

Τεκμηρίωσης 

  Γενικά        

1 
Διαστάσεις: 2,60 μέτρα πλάτος με 7,6 μέτρα μήκος και μέγιστο εσωτερικό 

ελεύθερο ύψος 2,40 μέτρα ±1% διαιρούμενο 
ΝΑΙ 

    

2 

Σκελετό αλουμινίου ανοδιωμένου με ελάχιστη ανοδίωση 16μικρά για πλήρη 

προστασία από το υγρό-αλμυρό περιβάλλον ή και έγχρωμο με ίδιας αντοχής βαφή 

RAL σε χρωματισμό και ποιότητας  Τ60-63 ή  ανοξείδωτος χάλυβας 430 (κατηγορία 

2) 

ΝΑΙ 

  

ISO 9001 

3 

Οι συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων θα πραγματοποιούνται με ειδικά τεμάχια 

αλουμινίου και σύσφιξη μεταξύ τους με ανοξείδωτους κοχλίες Μ8 και  Μ10, χωρίς 

ουδεμία κόλληση, για αύξηση της αναπτυσσόμενης τριβής σύνδεσης , αλουμίνιο  

Τ60-63 Ανοξείδωτος χάλυβας 430 (κατηγ. 2) 

ΝΑΙ 

  

ISO 14001 

4 

Η κάλυψη θα γίνει με πάνελ πάχους κατ' ελάχιστο 60mm με εξωτερική επιφάνεια 

χρώματος λευκού ή έγχρωμη. Τα πάνελ θα έχουν εξωτερικά φύλλα μεταλλικά 

πάχους 0,4mm και εσωτερικά διογκωμένη πολυστερίνη ή πολυουρεθάνη 

πυκνότητας 40
±2

Kg/m³ με τα απαραίτητα κατάλληλα τελειώματα άκρων 

περιμέτρου 

ΝΑΙ 

    

5 

Τα πάνελ θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :                                                                                                                         

§ Κατασκευασμένα με ειδικές απολήξεις πλήρους σύνδεσης μεταξύ τους 

ηχομονωτικά και θερμομονωτικά ΝΑΙ 

    § Χάλυβας βάσης St 235 ή St 275 

6 

Δάπεδο 

ΝΑΙ 

    

§ OSB3 πάχους άνω των 15mm κατά ΕΝ300 

§ Αντιολισθητικό δάπεδο πάχος μέγιστο 4 mm   

§ Αντοχή σε καύση Cfl-S1 ελάχιστη 

§ Αντιολισθητικότητα  μέχρι R10  

§ Σοβατεπιά πλαστικά ή ξύλινα 
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7 

Περιμετρικά η αίθουσα θα καλυφθεί με τοιχώματα από γυαλί. Οι σταθερές 

επιφάνειες θα κατασκευαστούν από triplex ώστε να μην υπάρχει κανένας 

κίνδυνος ατυχήματος σε περίπτωση θραύσης από οποιαδήποτε αιτία (θραύεται 

αλλά δεν καταρρέει) ενώ τα υπόλοιπα ανοίγματα θα κατασκευαστούν ως 

πτυσσόμενα με κατάλληλο μηχανισμό αλουμινίου και από ψημένο γυαλί ώστε σε 

περίπτωση θραύσης να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος ατυχήματος γιατί θα 

μετατρέπεται το φύλλο σε σκόνη. 

 Η στερέωση στον μηχανισμό θα γίνει με διάτρηση της γυάλινης επιφάνειας . Στην 

γυάλινη επιφάνεια θα επικολληθεί μεμβράνη περιορισμού της φωτεινότητας ( 

fumee) 

Όλα τα φύλλα της ''φυσούνας'' θα φέρουν σύστημα ασφάλισης έναντι ανέμου 

(stop) όπως και θα τοποθετηθεί και κλειδαριά για την ασφάλιση της αιθούσης 

όταν δεν χρησιμοποιείται. Η πόρτα της επαφής με το γραφείο θα διαμορφωθεί 

από πάνελ πολυουρεθάνης κατ' ελάχιστο 40mm και αντίστοιχο υαλοστάσιο  με 

του γραφείου για άμεση επικοινωνία των χώρων . 

 

 

ΝΑΙ 

    

8 
Η αίθουσα θα φέρει πόρτα για την επικοινωνία με τον χώρο του γραφείου από 

πάνελ σε κούφωμα και πλαίσιο αλουμινίου. 
ΝΑΙ 

    

9 

Στρώση δαπέδου με κοντραπλακέ θαλάσσης πάχους 18mm δαπέδου με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά :                                                                 • Πυκνότητα : 650 

kg/m3 

ΝΑΙ 

    

• Πάχος : 4.0 - 40 (mm) 

• Διαστάσεις : 1250 X 2500 (mm) 

• Κόλλα : Ε1/WBP 

• Class : BB/CP – BB/BB 

Επικάλυψη του συνόλου της επιφάνειας του δαπέδου με αντιολισθητικό δάπεδο  

συνθετικό πάχους τουλάχιστον 4mm, υλικό κολλημένο με κόλλα στην επιφάνεια 

του κόντρα πλακέ θαλάσσης.  

 

 

10 

Η αίθουσα γραφείου θα φέρει δύο παράθυρα με κούφωμα αλουμινίου και φύλλα 

συρόμενα απλού τζαμιού στις απέναντι πλευρές διαστάσεων περίπου 100x120 cm 

και υαλόφρακτο παράθυρο ελέγχου διαστάσεων περίπου 120x100 cm με 

συρόμενα φύλλα απλού τζαμιού. 

Η αίθουσα γραφείου θα έχει δύο πόρτες διαστάσεων 0,8x2,20m περίπου από 

πάνελ πάχους 40mm και περιθώριο και κούφωμα αλουμινίου . 

ΝΑΙ 
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11 

Προκρίνεται η ποιότητα των μεγάλων υαλοπινάκων triplex για προστασία από 

κάθε τυχαίο βίαιο κτύπημα ή δόνηση οποθενδήποτε και αν προέρχεται (κίνηση 

μεγάλου μηχανήματος πλησίον ή σεισμός).  

ΝΑΙ 

    

Η πλήρης κατασκευή από αλουμίνιο θα έχει πλήρη προστασία έναντι 

οποιασδήποτε σεισμικής δόνησης.      

Να υποβληθεί σχετική μελέτη που να αποδεικνύει την αντοχή έναντι της 

ανεμοπίεσης ως ανοικτού και κλειστού χώρου , όπως έναντι κάθε σεισμικής 

δόνησης.     

12 
Η αίθουσα γραφείου θα έχει δύο πόρτες διαστάσεων 0,80x2,20m περίπου από 

πάνελ πάχους 40mm και περιθώριο και κούφωμα αλουμινίου .  
ΝΑΙ 

    

  
Ηλεκτρική εγκατάσταση  

Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ 
ΝΑΙ 

    

13 

Φωτιστικά οροφής τουλάχιστον ένα για  κάθε χώρο με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΝΑΙ 

    

Τύπος LED : High Power SMD 

Τάση λειτουργίας : 220 V 

Κατανάλωση : 20 watt 

Φωτεινότητα : 1460 lumens 

Προσδόκιμο ζωής λαμπτήρα : 30000 ώρες 

Χρώμα φωτός : 4200Κ 

Γωνία δέσμης : 120 μοίρες 

Διαστάσεις (mm) : 225 x 225 x 21 

Διαστάσεις Χώνεψης (mm) : 205 x 205 

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και το driver 

14 Διακόπτες λειτουργίας όλοι εσωτερικά της αίθουσας και του γραφείου ξεχωριστά ΝΑΙ     

15 Ρευματολήπτες δαπέδου με μία πρίζα σούκο και μία πρίζα RJ 45 στην αίθουσα  ΝΑΙ     

16 

Κλιματιστικό μηχάνημα χώρου γραφείου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:                                                                                                   

Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 9.000 (3.700-14.000) 

ΝΑΙ 

    

Θερμική Απόδοση (Btu/h) 9.000 (3.000-14.400) 

Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα ε ΕΝ14825) 

Φορτίο Σχεδιασμού στην Ψύξη (kW) 3.5 
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 Ενεργειακή Κλάση στην Ψύξη Α++ 

 SEER (Ψύξη) 6.1 

Φορτίο Σχεδιασμού στην Θέρμανση (Θερή Ζώνη-Ελλάδα) (Kw) 2.9 

Ενεργειακή Κλάση στην Θέρμανση (Θερή Ζώνη-Ελλάδα) Α++ 

SCOP (Θέρμανση – Θερή Ζώνη – Ελλάδα) 4.6 

Φορτίο Σχεδιασμού στην Θέρμανση (Μέση Ζώνη- Κεντρική Ευρώπη) (kW) 2.6 

Ενεργειακή Κλάση στην Θέρμανση (Μέση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) Α+ 

SCOP (Θέρμανση – Μέση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) 4.0 

Τάση / Συχνότητα / Φάση (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 

Ρεύμα Λειτουργίας (Α) 5.5(0.4-6.9) 

Ρεύμα Λειτουργίας (Α) 5.0(0.6-6.6) 

Κατανάλωση (Ψύξη) (W) 1.256 (100-1.580) 

Κατανάλωση (Θέρμανση) (W) 1.154 (130-1.510) 

Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή) (m3/h) 520/420/340 

Στάθμη Θορύβου Εσ. Μον. (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή) (dB(A)) 26/32/38 

Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μον. (dB(A)) 55 

Ηχητική Ισχύς Εσ. Μον. (dB(A)) 53 

Ηχητική Ισχύς Εξ. Μον. (dB(A)) 60 

Τύπος Συμπιεστή ROTARY 

Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου 1/4΄΄/3/8΄΄ 

Διαστάσεις ΠxΒxY (mm) Εσωτ. Μον. 800x188x275 

Διαστάσεις ΠxΒxY (mm) Εξωτ. Μον. 770x300x555 

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) 7.2/25.5 

Ψυκτικό Υγρό R410A/800g 

Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (oC) 

Ψύξη -15~50 

Θέρμανση -15~30 
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17 

Πυροσβεστικό σημείο σκόνης οροφής με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:                                                                         

Χωρητικότητα : 12Kg 

ΝΑΙ 

    

Κατασβεστική ικανότητα : A B C 

Υλικό κατάσβεσης : ABC 40% Ξηρά Σκόνη 

Θερμοκρασία λειτουργίας :  -20°C μέχρι 60°C 

Πίεση δοκιμής : 26bar 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση :  18,00bar 

Όγκος εξοπλισμού : 14,00Lt 

Υλικό δοχείου : St12 

Ύψος δοχείου : 255mm 

Διάμετρος δοχείου : 300 ± 1 mm 

Σπείρωμα λαιμού : 30 x 1.5 mm 

Βαφή : RAL 3000 

Προσεγγ. Μεικτό βάρος : 12,00Kg 

Προσεγγ. Διαστάσεις : 404 x 300 mm 

Κυβικά Κάλυψης : 20m3 ή εναλλακτικά 10m2 για ύψος 1.5~2m από το σημείο 

κατάσβεσης 

Συσκευασία : Ατομική Συσκευασία 

18 

Σύστημα συναγερμού                                                                                                                                                             

Εξωτερική σειρήνα                                                                                                                                                              

Upload / download και τηλεχειρισμό  

ΝΑΙ 

    

4 ενσύρματες ζώνες που μπορούν να διαμορφωθούν με διπλασιασμό σε 8 

Καταγραφή 128 συμβάντων 

Επιλογή αυτόματου οπλισμού σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ημέρας 

15 Κωδικοί χρήστη (τετραψήφιοι ή εξαψήφιοι) 

Ενσωματωμένο μόνιτορ τηλεφωνικής γραμμής 

4 προγραμματισμένες έξοδοι σκανδαλισμού 

Μέχρι 10 ρελέ 

2 πλήρως προγραμματισμένα timers εισόδου 

SIA Χαρακτηριστικά ψευδο-συναγερμού 
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 Εποπτεία συναγερμού 

Χρονικός συναγερμός για πυρανίχνευση  

19 

Στερεά μεταλλική βάση ποιότητας S 275 τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

    

Βαμμένη με Primer και διπλή στρώση χρώματος για επιφανειακή προστασία . 

Το σύνολο της μεταλλικής βάσης θα πρέπει να είναι ανυψωμένο κατά τουλάχιστον 

3cm για την απρόσκοπτη διέλευση-υδάτων . 

Θα προστεθούν γάντζοι ανύψωσης 

 

Σχέδιο 5. 
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Σχέδιο 6. 

 

 
Σχέδιο 7. 

 

 
 
Σχέδιο 8. 

 

 



50 

 
 
Σχέδιο 9. 

 

 
Σχέδιο 10. Κάτοψη σχάρας βάσης 
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Δ.2.5 Τουαλέτες  

 

Η αίθουσα αναμονής θα εξυπηρετείται από ανεξάρτητες τουαλέτες, όπως στο σχέδιο, κατασκευασμένες από 

σκελετό αλουμινίου και πάνελ πολυουρεθάνης και θα είναι σε μικρή απόσταση (καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας)  

ώστε να ευρίσκονται κοντά σε σύστημα αποχέτευσης. 

 

Α/Α Περιγραφή 

1 Τρεις ανεξάρτητες τουαλέτες Ανδρών/Γυναικών/ΑΜΕΑ 

2 

Η κάλυψη και τα χωρίσματα των τουαλετών θα είναι με πάνελ πάχους κατ' ελάχιστο 60mm με εξωτερική επιφάνεια όψης 

σαγρέ σοβά . Τα πάνελ θα έχουν εξωτερικά φύλλα μεταλλικά πάχους 0,4mm και εσωτερικά διογκωμένη πολυστερίνη ή 

πολυουρεθάνη πυκνότητας 40Kg/m³ με τα απαραίτητα κατάλληλα τελειώματα άκρων περιμέτρου  

Τα πάνελ θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :                                                                                                                        § 

Κατασκευασμένα με ειδικές απολήξεις πλήρους σύνδεσης μεταξύ τους ηχομονωτικά και θερμομονωτικά 

§ Χάλυβας βάσης S 235 ή S275 

3 Η κάθε τουαλέτα θα φέρει παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων περίπου 40x40 cm με μονό τζάμι ανοιγόμενο 

4 
Δύο λεκάνες πορσελάνης διαστάσεων Π 35,5 και Υ 71,6 cm και μια διαστάσεων Π 40 και Υ 45cm για χρήση ΑΜΕΑ , με 

αντίστοιχο καπάκι , πλαστικό καζανάκι ενσωματωμένο και χαρτοθήκη πορσελάνης  
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5 
Τρεις νιπτήρες  πορσελάνης πλάτους περίπου 50 cm εφοδιασμένοι με  χαρτοθήκες , σαπουνοθήκες  και μπαταρίες χρωμίου με 

δυνατότητα μίξης ζεστού-κρύου νερού  

6 
Πλήρη εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση αποχέτευσης με εξαρτήματα και σωληνώσεις PVC μέχρι Ø12 

μέχρι την έξοδο του οικίσκου  

7 Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση  

 

 

Σχέδιο 11. Κάτοψη Τουαλετών  

 


