
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

Νομός Μεσσηνίας               

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου  

 

                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου ως φορέας διαχείρισης του λιμένα Πύλου θα πραγματοποιήσει 

συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ISPS Λιμένα Πύλου». 

Σκοπός του ανωτέρω  είναι  προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Services – 

VAS) από το Δ.Λ.Τ προς τους χρήστες των υπηρεσιών, η οποία και αυξάνει τις οικονομικές επιδόσεις 

και την ελκυστικότητά τους σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες και αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες συνεισφοράς στην οικονομία του εκάστοτε Δήμου - Περιφέρειας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των #60.000,00# €, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη για την υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας θα 

βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου  οικ έτους 2018 

και θα προέλθει από πόρους του ΠΔΕ 2017.   

O προϋπολογισμός προέκυψε από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από το Δ.Λ.Τ. Πύλου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που περιγράφονται στη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται τα παραδοτέα του έργου προς το Δ.Λ.Τ.Π..  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΑΛΕ –ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

2.  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ 

3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Κινητές κάμερες – PTZ Dome (2 τεμάχια) 

Σταθερή κάμερα (3 τεμάχια) 

 Πανοραμική κάμερα (1 τεμάχιο) 

 Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης ( 1 τεμάχιο ) – Σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

εισόδου κεντρικού χώρου διαχείρισης Λογισμικού καταγραφής και ανάλυσης (1 



 

 

 

 

ΠΥΛΟΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

  

τεμάχιο) 

 Οθόνη Διακομιστή Λειτουργίας καταγραφής και διαχείρισης(TEM 1) 

 
Διακομιστής λειτουργίας, καταγραφής και διαχείρισης συστήματος επιτήρησης 

(ΤΕΜ 1) 

4.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

 Τριάντα (30) φορητά κιγκλιδώματα  

5.  ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 



     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

Νομός Μεσσηνίας               

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου  

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ISPS Λιμένα Πύλου». 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Ένδειξη 
Είδος 

μονάδας 

Ποσότης 

προϋ/σθ

είσα 

Τιμή 

μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΑΛΕ – 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  

 

ΤΕΜ 

 

1 

 

32.500,00 

 

  32.500,00 

2 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΕΜ 1 5.000,00 5.000,00 

3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΕΜ 3 300,00 900,00 

4 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ – 

PTZ DOME 
ΤΕΜ 2 1.000,00 2.000,00 

5 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΕΜ 1 1.300,00 1.300,00 

6 

ΟΘΟΝΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΕΜ 1 300,00 300,00 

7 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

ΤΕΜ 
1 1.000,00 1.000,00 

8 

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

 

ΤΕΜ 

1 1.500,00 1.500,00 

9 ΦΟΡΗΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 30 300,00 9.000,00 

10 

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΤΕΜ 1 6.500,00 6.500,00 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 
60.000,00€ 

ΦΠΑ  24 % 
14.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 
74.400,00€ 

 

ΠΥΛΟΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   



     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

Νομός Μεσσηνίας               

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου 

 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ISPS Λιμένα Πύλου». 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αρθρο 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου προβαίνει στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ISPS 

Λιμένα Πύλου». με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Services – 

VAS) από το Δ.Λ.Τ προς τους χρήστες των υπηρεσιών, η οποία και αυξάνει τις οικονομικές επιδόσεις 

και την ελκυστικότητά τους σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες και αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες συνεισφοράς στην οικονομία του εκάστοτε Δήμου - Περιφέρειας. 

΄Αρθρο  2ο  - Ισχύουσες  διατάξεις & Τρόπος προμήθειας 

Για  την  υλοποίηση  των  εν  λόγω  ενεργειών  εφαρμόζονται οι  διατάξεις: 

1) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».   

2) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 4) Του N. 

3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις».  

5) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

6) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  



8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 

κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.  

 Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.  

 Η εργασία (αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α.), μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πύλου (Αρ. 327 του Ν. 4412/2016).   

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών 

απ’ την αρμόδια επιτροπή του Δ.Λ.Τ. Πύλου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας τεχνικής έκθεσης, αφού προηγηθεί δωδεκαήμερη (12) τουλάχιστον δημοσίευση της 

απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 2 Αρ. 327 του Ν. 4412/16, Περ. 82 της παρ. 1 και 

παρ. 3 Αρ. 377 Ν.4412/16, Αρ. 4 της Αρ. Π1/2380/2012 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β’ 3400).  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που αφορούν το σύνολο του έργου και είναι 

σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής 

έκθεσης . 

΄Αρθρο 3ο - Περιεχόμενο  υλοποίησης – Προδιαγραφές 

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική παροχή υπηρεσιών του αναδόχου αναλύεται ως εξής: 

Α) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

6.  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΑΛΕ –ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

7.  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ 

8.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Κινητές κάμερες – PTZ Dome (2 τεμάχια) 

Σταθερή κάμερα (3 τεμάχια) 

 Πανοραμική κάμερα (1 τεμάχιο) 

 Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης ( 1 τεμάχιο ) – Σύστημα ελέγχου πρόσβασης 

εισόδου κεντρικού χώρου διαχείρισης Λογισμικού καταγραφής και ανάλυσης (1 



 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΚΕΑΛΕ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΤΕΜ 1) 

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''   

τεμάχιο) 

 Οθόνη Διακομιστή Λειτουργίας καταγραφής και διαχείρισης(TEM 1) 

 Διακομιστής λειτουργίας, καταγραφής και διαχείρισης συστήματος επιτήρησης (ΤΕΜ 1) 

9.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

 Τριάντα (30) φορητά κιγκλιδώματα  

10.  ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 



 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.  

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 . 

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 .  

  



 

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 

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 

    

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 

 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 

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 

 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 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ (ΤΕΜ1) 



Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

Συγκρότηση μαγνητικής πύλης 

1 

Η προσφερόµενη συσκευή θα είναι καινούργια, 

αµεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής 

κατασκευής και θα αποτελείται από: 

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

3 
την ηλεκτρονική µονάδα τοποθέτησης στο άνω 

µέρος της πύλης  
ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

5 

Η συσκευή και η ηλεκτρονική µονάδα θα έχει την 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασία 

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

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

8 Η ευαισθησία ανίχνευσης της συσκευής θα είναι 

ρυθµιζόµενη µε 100 τουλάχιστον διαβαθµίσεις και 
ΝΑΙ   



Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

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 προγραµµάτων 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).  

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

11 
Η συσκευή θα διαθέτει ενσωµατωµένο µετρητή 

διερχοµένων ατόµων.  
ΝΑΙ   

12 Οθόνη: υψηλής φωτεινότητας LED οθόνη.  ΝΑΙ   

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.  

ΝΑΙ   

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 

ΝΑΙ   



Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. 

15 

Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα και στον 

χειρισµό της συσκευής θα περιορίζεται από 

κωδικούς πρόσβασης (password)  

ΝΑΙ   

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. 

ΝΑΙ   

17 Η συσκευή θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  ΝΑΙ   

18 
Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, 

καθώς επίσης και από τεχνικό εγχειρίδιο. 
ΝΑΙ   

19 

Η συσκευή θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικά 

∆ιεθνών Οργανισµών συµµόρφωσης της µε όλα τα 

προβλεπόµενα και άλλα διεθνή standards καθώς και 

έγκριση CE. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

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   

 
 
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 

  

 
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 
 
 
 
 
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 

  

 
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   

 

 

 

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 

  

 

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 

  

 

4. 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 

·         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     

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     

 

 

 

 

 

 

   11. Διακομιστής λειτουργίας, καταγραφής και διαχείρισης συστήματος επιτήρησης (ΤΕΜ 1) 

 
  

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     

9       Να περιλαμβάνει : Πληκτρολόγιο & ποντίκι ΝΑΙ     

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

11    
5ετή εγγύηση επιτόπου επισκευής από τον 

κατασκευαστή 
ΝΑΙ     

          

12. 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     

 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Φορητά κιγκλιδώματα (ΤΕΜ 30) 

Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 

Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα πεζών, οριοθέτησης χώρου και 

κατευθύνσεων  Jersey Type. Βάση από μπετόν και μεταλλικό 

πλαίσο με πλέγμα. 

ΝΑΙ 

  

2 Διαστάσεις  : 2x0,45x0,55-1,90  ΝΑΙ   

3 Θα διαθέτει υποδοχές για μεταφορά με περονοφόρο ή γερανό.  ΝΑΙ 
  

4 Βάρος : 710-750 kg περίπου. ΝΑΙ   

 

1. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 



Α/Α Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 Τρεις ανεξάρτητες τουαλέτες Ανδρών/Γυναικών/ΑΜΕΑ ΝΑΙ   

2 

Η κάλυψη και τα χωρίσματα των τουαλετών θα γίνει 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  

ΝΑΙ   

Τα πάνελ θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :                                                                                                   

Κατασκευασμένα με ειδικές απολήξεις πλήρους σύνδεσης μεταξύ 

τους ηχομονωτικά και θερμομονωτικά 

NAI   

Χάλυβας βάσης S 235 ή S275 ΝΑΙ   

3 
Η κάθε τουαλέτα θα φέρει παράθυρο αλουμινίου διαστάσεων 

περίπου 40x40 cm με μονό τζάμι ανοιγόμενο 
ΝΑΙ   

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  

ΝΑΙ   

5 

Τρεις νιπτήρες  πορσελάνης πλάτους περίπου 50 cm 

εφοδιασμένοι με  χαρτοθήκες , σαπουνοθήκες  και μπαταρίες 

χρωμίου με δυνατότητα μίξης ζεστού-κρύου νερού  

ΝΑΙ   

6 

Πλήρη εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση 

αποχέτευσης με εξαρτήματα και σωληνώσεις PVC μέχρι Ø12 

μέχρι την έξοδο του οικίσκου  

ΝΑΙ   



7 Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση  ΝΑΙ   

 

Αρθρο  4ο – Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  

Η συμμετοχή στη διαγωνιστική ή μη διαδικασία προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος (νομικό πρόσωπο, 

σχήμα ή σύμπραξη)   είναι πλήρως ενήμερο της παροχής Υπηρεσίας  και αποδέχεται όλους τους 

όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επίδοση της προσφοράς 

από τον υποψήφιο  Πάροχο  αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 

προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της 

αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να 

ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης. 

Σημειωτέο, δεν είναι αποδεκτή επί ποινής αποκλεισμού η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρης της 

εργασίας του αναδόχου σε εξωτερικούς συνεργάτες ή υπεργολάβους  

 

Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: 

 Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει, με ποινή 

αποκλεισμού την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του 

(εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο 

ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 της παρούσας, 

εφόσον κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 



Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 

και διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους. 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, με χωριστή 

υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 

τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Λ.Τ.Πύλου για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

 

o Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου αναδόχου 

 Επιχειρηματική δομή  

 Τομείς δραστηριότητας 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα 

 

o Ο  υποψήφιος  ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει σχετικές υπηρεσίες αναγνωρισμένης ποιότητας 

που μπορούν να επιβεβαιωθούν με πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο ή ισοδύναμο ή 

καλύτερο.  

o Άδεια του Ν.2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εν ισχύ 

o Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου με ημερομηνία έκδοσης μέχρι έξι(6) μήνες από την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

o Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος θα συμμετάσχει οργανωτικά, διοικητικά και συντονιστικά σε όλες 

τις φάσεις και διαδικασίες υλοποίησης του έργου, οφείλει να διαθέτει Ομάδα Έργου αποτελούμενη 

κατ’ ελάχιστον από τις ακόλουθες ειδικότητες: 

 Ένα στέλεχος,  απόφοιτο Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στις Ναυτιλιακές Σπουδές και 

Μεταπτυχιακές Σπουδές, με αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία σε Αξιολογήσεις 

Ασφάλειας Λιμενικών εγκαταστάσεων και Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 

( με αναφορά του ονόματος του στην κατατεθείσα ΑΑΛΕ στην ΔΕΔΑΠΛΕ). Το εν λόγω 

στέλεχος επιπλέον, να διαθέτει και την απαιτούμενη εκπαίδευση ΥΑΛΕ IMO 

modelcourse 3.21 (Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης) από πιστοποιημένο 

ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα εκπαίδευσης  όπως ορίζεται από τον νόμο 3879/2010 Περί 

δια βίου μάθησης, με εμπειρία σε θέματα Διαχείρισης Φυσικής Ασφάλειας , Ασφάλειας 

Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS ως Υπεύθυνος Έργου. 



 Ένα στέλεχος, απόφοιτο Πανεπιστημίου, Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και πιστοποιημένος ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής 
Εγκατάστασης. 

 Ένα στέλεχος, διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογα έργα ως Υπεύθυνο τεχνικής υποδομής 
συστήματος που θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή, εγκατάσταση, συντήρηση και 
καλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, επιφυλάσσεται να εξακριβώσει την ακρίβεια των αναφερόμενων 

πληροφοριών, εάν το κρίνει, με οποιοδήποτε μέσο. 

Άρθρο 5
ο
 Υποβολή προσφορών 

 

1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία παραλαβής των προσφορών είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2.Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..  

για την προμήθεια/υπηρεσία : «……………….» 

με αναθέτουσα αρχή το Δ.Λ.Τ.Πύλου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

3.Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

•ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» .  

•ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

•ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 



 

4.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5.Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6.Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7.Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 6ο: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

1.Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο 

ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

o δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

o πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη 



o Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 της παρούσας, 

εφόσον κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους. 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως, με χωριστή 

υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 

τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Λ.Τ.Πύλου για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Ο  υποψήφιος  ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει σχετικές υπηρεσίες αναγνωρισμένης 

ποιότητας που μπορούν να επιβεβαιωθούν με πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο ή 

ισοδύναμο ή καλύτερο .  

 Άδεια του Ν.2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εν ισχύ 

 Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου με ημερομηνία έκδοσης μέχρι έξι(6) μήνες από 

την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

3.Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης,  

 

4.Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σημειωτέο, δεν είναι αποδεκτή επί ποινής αποκλεισμού η ανάθεση τμήματος ή ολόκληρης της 

εργασίας του αναδόχου σε εξωτερικούς συνεργάτες ή υπεργολάβους  

 



Η Ε.Δ.Δ έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να 

καλέσει τους υποψηφίους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συμπληρώσουν» τα υποβληθέντα στοιχεία 

του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 

«αποσαφήνιση» εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη 

υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων 

στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 7ο: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1.Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 

υλικού/παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

2.Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3.Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4.Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5.Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Αρθρο 8ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Α. Πάροχος (ανάδοχος)  

Ο ανάδοχος δεν δικαιούνται ουδεμίας αμοιβής εάν εκτέλεσε εν μέρει μόνον την υπηρεσία, 

οποιουδήποτε μέγεθος και εάν είναι αυτή η μερική εκτέλεση , ή δεν εκτέλεσε αυτή σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας, την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, υποχρεούνται δε 

στην περίπτωση αυτή να αποδώσει μετά σχετικής όχλησης του εργοδότη κάθε ποσόν που τυχόν θα 

έχει λάβει στο μεταξύ διάστημα και το μέρος του εκτελεσθέντος απ' αυτόν υπηρεσίας θα παραμένει 

προς όφελος του εργοδότη, ο οποίος διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα του να θεωρήσει ως 

μη εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο και να απαιτήσει αποζημίωση για την ανόρθωση κάθε 

θετικής ή αποθετικής ζημιάς ήθελε συμβεί σ' αυτόν, από την εξ υπαιτιότητας του αναδόχου μη 

προσήκουσα και σύμφωνα με την παρούσα και τις αρχές της καλής πίστεως, των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών εκτέλεση της άνω υπηρεσίας. 

 

Β. Της αναθέτουσας   



1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου οφείλει να παρέχει  τις διαθέσιμες πληροφορίες και 

στοιχεία στον Πάροχο. 

2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου είναι υποχρεωμένο, εφόσον βεβαιωθεί η  καλή εκτέλεση 

των υπηρεσιών –εργασιών,  να καταβάλει   τις  ανάλογες αμοιβές.   

                                       

΄Αρθρο  9ο - Προϋπολογισμός 

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας ανέρχεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εξήντα 

χιλιάδων ευρώ #60.000,00# €, μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24% (#14.400# €). Άρα η  

συνολική  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ # 

74.400#  €. 

Η δαπάνη για την υλοποίηση  της   ανωτέρω  προμήθειας  θα βαρύνει αποκλειστικά τον  

προϋπολογισμό της ΠΝΑΙ του τρέχοντος έτους (Κ.Α. ............) και θα προέλθει από πόρους του. 

 Πάσης φύσεως κρατήσεις και έξοδα υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην του Φ.Π.Α. που 

βαρύνει την ΠΝΑΙ 

 

Αρθρο 10ο– Εγγυήσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών  και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 



περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

I. την ημερομηνία έκδοσης,  

II. τον εκδότη,  

III. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

IV. τον αριθμό της εγγύησης,  

V. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

VI. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

VII. τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

VIII. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

IX. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

X. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει  το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Λ.Τ.Πύλου. και   

XI. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν: 

1. Τον τίτλο παροχής των υπηρεσιών.  

2. Το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση το Δ.Λ.Τ.Πύλου. 

υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.  



Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής  διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

στ. Οι υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Π. μπορούν να επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

΄ 

΄Αρθρο  11ο - Τρόπος  Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου, μετά την οριστική 

παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων κατόπιν της έγκρισης και ενυπόγραφης αποδοχής του 

Προέδρου), και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

Δ.Λ.Τ.Π.. 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει 

το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται 

Ο Πάροχος  υπόκειται σε όλους τους- βάσει των κειμένων διατάξεων,-φόρους, τέλη και κρατήσεις, 

που ισχύουν.    

 

΄Αρθρο  12ο– Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης. 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής:  

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δ.Λ.Τ.Πύλου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης 

και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Πύλου, κατόπιν εισήγησης της 

αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.   

 Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης.   



 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο 

όργανο του Δ.Λ.Τ.Πύλου  

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 13o - Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης ή  κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δ.Λ.Τ. Πύλου η σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Πάροχος μετά την ανακοίνωση ανάθεσης  καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ΔΛΤΝ, σε χρόνο 

όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της 

σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 

προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις.   

Ο Πάροχος  πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών οφείλει να καταθέσει 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  και  σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας  της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην  περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση 

που η σύμβαση διαιρείται σε διακριτές φάσεις και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, 

τμηματικά, η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του 

σταδίου που παραλήφθηκε οριστικά, εφόσον τούτο μπορεί να εκτιμηθεί. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η αποδέσμευση της 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους  όρους της παρούσας  και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 



α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Οι προς παροχή υπηρεσίες  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

ια. Την παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της τεχνικής έκθεσης  που με την προσφορά του 

αποδέχεται ο Ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 

στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Πρόεδρο ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο 

Αντιπρόεδρο. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί χρονικά εφόσον  συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και μετά  από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΠΥΛΟΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 

 


