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Διεκνοφσ υμμετοχισ
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Αποςτολή ςκαφών
Σα ςκάφθ κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονα, πλιρωσ λειτουργικά, τα οποία κα
μποροφν να επιχειροφν κάτω από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, αυτόνομα ωσ μονάδεσ και ςε
ςυνεργαςία με τα άλλα επιχειρθςιακά μζςα του Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
(Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) όπωσ αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτισ καλάςςθσ, ναυαγοςωςτικά ςκάφθ
κακϊσ και με τα επιχειρθςιακά μζςα των κρατϊν – μελϊν Ε.Ε., προκειμζνου να επαυξιςουν
τθν επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα και τθν ικανότθτα ανταπόκριςθσ για τον ζλεγχο –
αςτυνόμευςθ, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ.
Ειδικότερα τα ςκάφθ κα είναι κατάλλθλα για εκτζλεςθ αποςτολϊν:
1. Πρωτίςτωσ επιτιρθςθσ, αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ
ςτον καλάςςιο χϊρο αναφορικά με το αντικείμενο τθσ αλιείασ και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ
που τθν διζπει.
2. Αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ ,
3. ‘Ερευνασ διάςωςθσ (παροχι βοικειασ ςε κινδυνεφοντα ςτθν κάλαςςα άτομα, πλοία,
πλοιάρια, λζμβουσ ι άλλα καλάςςια μζςα και αεροςκάφθ.),

4. Επιτιρθςθσ, αςτυνόμευςθσ, πρόλθψθσ και καταςτολισ κάκε παράνομθσ πράξθσ ςτον
καλάςςιο χϊρο (π.χ. παράνομθ είςοδοσ προςϊπων, τρομοκρατία, ναρκωτικά, λακρεμπορία,
όπλα, αμμολθψία, ςπογγαλιεία, αρχαιοκαπθλία, ζλεγχοσ ταχυπλόων ςκαφϊν, λακρεμπόριο,
υποβρφχιεσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ),
5. Πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ,
6. Διενζργειασ νθοψιϊν,
7. ε κζματα δθμόςιασ τάξθσ και κρατικισ αςφάλειασ και γενικότερα για κάλυψθ
επιχειρθςιακϊν αναγκϊν που άπτεται των αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
8. ε κζματα που αφοροφν τθν Εκνικι Άμυνα τθσ χϊρασ και τθν προάςπιςθ των ελλθνικϊν
καλαςςίων ςυνόρων
Γενικζσ απαιτήςεισ
1. Σα υλικά καταςκευισ, ο εξοπλιςμόσ, τα κφρια και βοθκθτικά μθχανιματα κακϊσ και όλα
τα παρελκόμενα κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. Σα ςκάφθ και ο εξοπλιςμόσ τουσ
κα ςχεδιαςτοφν και κα καταςκευαςτοφν υπό τθν εποπτεία Νθογνϊμονα (Αναγνωριςμζνοσ
Οργανιςμόσ, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 391/2009, μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ
Νθογνωμόνων (IACS) και εξουςιοδοτθμζνοσ από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τθν Τ.Α.
Αρικ. 4113.311/01/2013 ΤΝΑ (ΦΕΚ Β’ 3049/29-11-2013) που κα αναλάβει τθν ζγκριςθ για τον
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ζκαςτου ςκάφουσ και ο οποίοσ κα διακζτει και κα εφαρμόηει
Κανόνεσ και Κανονιςμοφσ για ςκάφθ, ωσ ζκαςτο προδιαγραφόμενο).
2. Σα ςκάφθ κα ζχουν πλιρθ επιχειρθςιακι ικανότθτα ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State)
κατά Douglas 4 ςτθν ανοικτι κάλαςςα ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ ανζμου και ςε μετωπικοφσ και
εγκάρςιουσ κυματιςμοφσ. Επίςθσ θ επιβιωςιμότθτα των ςκαφϊν κα είναι εξαςφαλιςμζνθ ςε
κατάςταςθ καλάςςθσ (Sea State) κατά Douglas τουλάχιςτον 7 ςτθν ανοικτι κάλαςςα.
3. Σο υλικό καταςκευισ των ςκαφϊν κα είναι από ειδικά κράματα αλουμινίου ι ειδικά
ενιςχυμζνα ςυνκετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ι FRP-GRP ι
ςυνδυαςμό των ανωτζρω υλικϊν, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από το Νθογνϊμονα
καταςκευαςτικά (CONSTRUCTIONAL) ςχζδια. Σα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ κα είναι
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του Νθογνϊμονα.
4. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα των ςκαφϊν ςτισ δοκιμζσ κα είναι τουλάχιςτον 45 κόμβοι ςε
κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου ςτο 80 % τθσ μεγίςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των Κ.Μ. με κακαρι
γάςτρα και ςε ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
5. Θ μεγίςτθ ςυνεχισ ταχφτθτα των ςκαφϊν κα είναι τουλάχιςτον 37 κόμβοι ςε κατάςταςθ
πλιρουσ φόρτου ςτο 75 % τθσ μεγίςτθσ ςυνεχοφσ ιςχφοσ των Κ.Μ. με κακαρι γάςτρα και ςε
ιρεμθ κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 0-2 κατά Douglas).
6. Θ οικονομικι ταχφτθτα των ςκαφϊν, με τθν οποία υπολογίηεται θ ακτίνα ενεργείασ, κα
είναι τουλάχιςτον 30 κόμβοι ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου με κακαρι γάςτρα και ςε ιρεμθ
κάλαςςα (κατάςταςθ κάλαςςασ 3-4 κατά Douglas).
7. Θ ακτίνα ενεργείασ κα είναι τουλάχιςτον 500 ν.μ. με τθν οικονομικι ταχφτθτα των ςκαφϊν
ςε κατάςταςθ πλιρουσ φόρτου. Για τον υπολογιςμό τθσ κα λθφκεί υπόψθ θ ταυτόχρονθ
λειτουργία των κυρίων μθχανϊν και των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν (Θ/Η) των οποίων θ
λειτουργία είναι απαραίτθτθ ςε κατάςταςθ πλεφςθσ. Θα φζρει κατάλλθλεσ δεξαμενζσ
καυςίμου προκειμζνου ανταποκρίνονται ςε ανωτζρω απαίτθςθ και προςαυξανόμενεσ 15%
επιπλζον για λόγουσ αςφάλειασ.
8. Θ αυτονομία των ςκαφϊν ςε εφόδια, πόςιμο νερό, τρόφιμα κ.λ.π. κα είναι τουλάχιςτον 2
θμζρεσ για 20 άτομα.
9. Σο πλοίο κα διακζτει δυνατότθτα ενδιαίτθςθσ για ζξι (06) άτομα πλιρωμα. Θα παρζχει
μεταφορικι ικανότθτα 20 ατόμων.
10. Ο ναυτιλιακόσ ,ραδιοτθλεπικοινωνιακόσ, ραδιοναυτιλιακόσ εξοπλιςμόσ των πλοίων κα
είναι ςφγχρονοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
11. Πυροςβεςτικά – ςωςτικά μζςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
12. Οι προβλεπόμενοι από το ΔΚΑ 72 φανοί ναυςιπλοΐασ, κακϊσ και τα προβλεπόμενα
ςιματα.

13. Σουλάχιςτον ζνασ (01) προβολζασ ζρευνασ – εντοπιςμοφ/αναγνϊριςθσ υψθλϊν
δυνατοτιτων και ιςχφοσ τφπου led.
14. Θα διακζτουν ζκαςτο, ζνα (01) πλιρωσ λειτουργικό ςτακεροποιθμζνο
τθλεκατευκυνόμενο ςφςτθμα ςτθν πλϊρθ για τοποκζτθςθ βαρζωσ πολυβόλου 0,50’’ ,
κατάλλθλο για καλάςςια χριςθ και δυο (02) κατάλλθλεσ βάςεισ για τοποκζτθςθ ελαφροφ
πολυβόλου- 7,62mm, ςε κατάλλθλα ςθμεία εκατζρωκεν των ςκαφϊν , ϊςτε να καλφπτουν το
πλοίο κατά 360Ο .
15. Θ Γζφυρα διακυβζρνθςθσ κα είναι κλειςτι, υπερυψωμζνθ και θ κζςθ και θ καταςκευι
τθσ κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται επαρκισ ορατότθτα.
16. Θα φζρει κόντρα γζφυρα, άνωκεν τθσ γζφυρασ διακυβζρνθςθσ με όλο τον απαραίτθτο
ναυτιλιακό –ραδιοτθλεπικοινωνιακό-ραδιοναυτιλιακό εξοπλιςμό.
17. Με τθν παράδοςθ των δζκα (10) περιπολικϊν ςκαφϊν, να εξαςφαλίηεται και παράδοςθ
τεςςάρων (04) αμοιβϊν Κ/Μ ιδίου τφπου με τισ προωςτιριεσ Κ/Μ κακϊσ και τεςςάρων
ηευγϊν (04) ςυςτθμάτων πρόωςθσ.
18. Θ ςχεδίαςθ αποδεδειγμζνα να ζχει λάβει υπ’ όψιν τθσ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των
Ελλθνικϊν καλαςςϊν.
19. Να ζχει καταςκευαςκεί τουλάχιςτον πρωτότυπο ςκάφοσ βαςιςμζνο είτε ςτθν
προτεινόμενθ ςχεδίαςθ είτε ςε παραπλιςια, από τθν οποία να προκφπτει τεκμθριωμζνα θ
επιτυχισ μετάβαςθ ςτθν προτεινόμενθ.
κάφοσ
1. Θ ςτεγανι υποδιαίρεςθ των ςκαφϊν κα ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
2. Σο κατάςτρωμα κα είναι κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ πλοίων ανάλογου τφπου. Θα
εξαςφαλίηεται (α) θ αντιολιςκθτικότθτα, (β) θ ταχεία αποςτράγγιςθ των υδάτων, (γ) θ
προςταςία δικτφων και ςωλθνϊςεων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία επί
αυτοφ.
3. Σα δάπεδα των χϊρων των ςκαφϊν που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν διζλευςθ ι και
εργαςία του πλθρϊματοσ κα ζχουν αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
4. τα ςκάφθ κα υπάρχει κατάλλθλθ μελζτθ αποδοχισ Νθογνϊμονα, για τθν εξαγωγι των
κυρίων μθχανϊν ,θλεκτρομθχανϊν και μειωτιρων/ρεβερςασ .
5. Σα ςκάφθ κα φζρουν εξοπλιςμό αγκυροβολίασ και πρόςδεςθσ ςφμφωνα με τουσ
κανονιςμοφσ του Νθογνϊμονα.
6. Θα εξαςφαλίηεται πλιρθσ ενεργι κακοδικι προςταςία των ςκαφϊν, ςφμφωνα με ειδικι
μελζτθ εγκεκριμζνθ από τον Νθογνϊμονα
7. Θα υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ από θλεκτρόλυςθ όλων των μεταλλικϊν μερϊν και
εξαρτθμάτων των ςκαφϊν, ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ εγκεκριμζνθ από τον Νθογνϊμονα.
8. Σα ςκάφθ να διακζτουν πλιρθ εξοπλιςμό αλεξικζραυνου και αντικεραυνικισ προςταςίασ .
9. Σα ςκάφθ να διακζτουν πλιρθ ενεργθτικι αντιδιαβρωτικι προςταςία ςτα ςθμεία
ειςαγωγισ κάλαςςασ (αναρροφιςεισ κάλαςςασ).
Πρόωςη-Εξοπλιςμόσ Μηχανοςταςίου
1. Θ ιςχφσ πρόωςθσ των ςκαφϊν κα εξαςφαλίηεται από τουλάχιςτον δφο (02) κφριεσ μθχανζσ
DIESEL ναυτικοφ τφπου, αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου (με προβλεπόμενο χρόνο
λειτουργίασ ανά ζτοσ μεταξφ γενικϊν επιςκευϊν ΣΒΟ άνω των 8.000 ωρϊν) που πλθροφν τισ
απαιτιςεισ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων προτφπων, με μειωτιρεσ, αναςτροφείσ φοράσ
περιςτροφισ, άξονεσ και ζλικεσ, κατάλλθλεσ για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν
χαρακτθριςτικϊν.
2. Σα αξονικά ςυςτιματα κα είναι ευκείασ μετάδοςθσ. Σο ςκάφοσ κα φζρει αντίςτοιχο
αρικμό ελίκων με τισ Κ/Μ ςτακεροφ ι μεταβλθτοφ βιματοσ εντόσ δακτυλίου.
3. Ωσ ςφςτθμα πρόωςθσ δφναται να εξεταςτεί και το ςφςτθμα υδροπρόωςθσ.

4. Σα ςκάφθ κα ζχουν αφενόσ αυξθμζνεσ ελικτικζσ ικανότθτεσ, και αφετζρου δυνατότθτα
πλοφ ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςτολι τουσ. Θα υπάρχει
δυνατότθτα πλεφςθσ των ςκαφϊν και με μόνο μία κφρια μθχανι.
5. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα εκκίνθςθσ-κράτθςθσ των κυρίων μθχανϊν από τθν γζφυρα και
το μθχανοςτάςιο με χριςθ προειδοποιθτικισ - αςφαλιςτικισ διάταξθσ και χειριςμοφ
ανάγκθσ. Θα είναι δυνατι θ αςφάλιςθ των χειριςτθρίων για αποφυγι ατυχθματικισ κίνθςθσ.
6. Κατάλλθλοι αποκθκευτικοί χϊροι για τα ανταλλακτικά φόρτου, υλικά καταςτρϊματοσ,
φορθτό οπλιςμό (με εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ) και λοιπό εξοπλιςμό.
Βοηθητικά Μηχανήματα και Δίκτυα
1. Όλεσ οι δεξαμενζσ και τα ςτεγανά των ςκαφϊν κα ζχουν κατάλλθλεσ ανκρωποκυρίδεσ,
ενδεικτικά, καταμετρθτικά, εξαεριςτικά και εςωτερικζσ κλίμακεσ κακόδου και κατάλλθλθ
ςιμανςθ με μεταλλικζσ πινακίδεσ.
2. Θα διατίκενται δφο (2) τουλάχιςτον θλεκτροκίνθτεσ αντλίεσ κυτϊν / πυρκαγιάσ
κατανεμθμζνεσ ςτο πλοίο ζτςι ϊςτε τουλάχιςτον θ μια αντλία να είναι πάντα διακζςιμθ ςε
οποιαδιποτε περίπτωςθ κατάκλυςθσ δφο ςτεγανϊν διαμεριςμάτων.
Ηλεκτρολογική Εγκατάςταςη
Θα φζρει τουλάχιςτον δφο (02) θλεκτρομθχανζσ, εκάςτθσ δυνάμενθσ να καλφψει το 120%
του μζγιςτου θλεκτρικοφ φορτίου.

Επιπλζον Εξοπλιςμόσ και Τπηρεςίεσ ςε ζκαςτο ςκάφοσ
Ο εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει επίςθσ :
1. Ζνα ςφςτθμα αιςκθτιρων που κα είναι τοποκετθμζνο ςτον ιςτό των ςκαφϊν με
δυνατότθτα περιςτροφισ – με ορατότθτα κατά 360ο , τελευταίασ τεχνολογίασ ( 3θσ γενιάσ ) ςε ειδικι τουλάχιςτον 3 axis stabilized βάςθ και κα περιλαμβάνει : hd αιςκθτιρα κερμικισ
απεικόνιςθσ (ζγχρωμο) και full hd κάμερα θμζρασ, μεγάλων αποςτάςεων CCD/ICCD camera
και ζνα αποςταςιόμετρο laser. Ελάχιςτθ απόςταςθ αναγνϊριςθ - εντοπιςμοφ ςτόχου 5x5
μζτρων με τουσ ανωτζρω αιςκθτιρεσ τα 15 χιλιόμετρα θμζρα και νφκτα περιμετρικά των
ςκαφϊν. Θ κονςόλα χειριςμοφ των αιςκθτιρων κα βρίςκεται εντόσ τθσ γζφυρασ του
ςκάφουσ . Θ λειτουργία του κα είναι αυτόματθ και χειροκίνθτθ κατόπιν επιλογισ . Σο
ςφςτθμα αιςκθτιρων κα μπορεί να λειτουργεί ςε κατάςταςθ καλάςςθσ (SEA STATE)
τουλάχιςτον κατά DOUGLAS 4 και κα ζχει επιβιωςιμότθτα τθν ίδια με των ςκαφϊν.
Πιςτοποίθςθ κατά MIL-STD 810 και MIL-STD 461.
2. Μια φορθτι κερμικι κάμερα για περιβάλλον κάλαςςασ κατάλλθλα πιςτοποιθμζνθ
υψθλϊν δυνατοτιτων.
3. Ζνα (01) Marine Radar X Band (solid state) με ζγχρωμθ LCD μονάδα ενδείξεων με
τουλάχιςτον 12 inch διαγϊνιο, δυνατότθτα υποτφπωςθσ ςτόχων.
4. Ο χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα, αυτόματθσ εςτίαςθσ ςυςτθμάτων καμερϊν, ςε ςτόχο
που εντοπίηεται από το radar, και εγκλωβιςμοφ του ςτόχου αυτοφ προσ αναγνϊριςθ
(λειτουργία slave).
5. ε ζκαςτο ςκάφοσ κα τοποκετθκεί μια ςυςκευι (ςτακμόσ) AIS (Automatic Identification
System) - Secure Mode , θ οποία κα διακζτει κατόπιν επιλογισ λειτουργίεσ STANDARD mode
(κανονικι λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted)
κακϊσ και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των τριϊν λειτουργιϊν. Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ
λειτουργία SILENT mode, θ ςυςκευι λειτουργεί μόνο ωσ δζκτθσ, χωρίσ να εκπζμπει καμία
πλθροφορία, ενϊ κατά τθ λειτουργία SECURE mode, θ ςυςκευι εξακολουκεί να λειτουργεί
κανονικά ωσ δζκτθσ, ενϊ παράλλθλα μεταδίδει κρυπτογραφθμζνεσ πλθροφορίεσ AIS, οι
οποίεσ εμφανίηονται μόνο ςτο ςφςτθμα του ΚΕΠΙΧ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. και ςτα πλοία - ςκάφθ Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. που διακζτουν αντίςτοιχο εξοπλιςμό (ο οποίοσ υποςτθρίηει κρυπτογράφθςθ). Θ

λειτουργία SECURE mode (ENCRYPTED) κα διακζτει τουσ παρακάτω δφο αλγόρικμουσ, με
δυνατότθτα επιλογισ:
α) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ Blowfish (128bit) που να ςυνεργάηεται πλιρωσ με τθν
υπάρχουςα ςιμερα υποδομι δικτφου AIS του ΤΝΑΝΠ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (ΚΕΠΙΧ/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ, Κζντρα
Διοίκθςθσ Λιμζνων, τακμοί βάςθσ, τακμοί πλοίων).
β) Αλγόρικμο Κρυπτογράφθςθσ AES (Advance Encryption System).
Λογιςμικό διαχείριςησ
1. Σο Λογιςμικό Διαχείριςθσ κα δίνει τθ δυνατότθτα ενοποίθςθσ των ειςερχόμενων
δεδομζνων από τουσ εγκατεςτθμζνουσ αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του
radar, του ςυςτιματοσ AIS και των ςυςτθμάτων αιςκθτιρων/ καμερϊν ςε πολλαπλζσ
θλεκτρονικζσ οκόνεσ (όςεσ απαιτθκοφν) βαςιςμζνεσ ςε θλεκτρονικό ναυτικό χάρτθ, και ςε
πραγματικό χρόνο αλλά και ςε επανάλθψθ (playback), των ςθμείων και των κινιςεων
πολλαπλϊν ςτόχων.
2. Επίςθσ κα δίνει τθ δυνατότθτα, αυτόματα και ςυνεχόμενα να ακολουκεί επιλεγμζνουσ
ςτόχουσ, να κακορίηει τθ κζςθ τουσ και τθν πορεία τουσ όπωσ επίςθσ και να παρζχει οπτικό
και θχθτικό ςυναγερμό όταν κάποιοσ ςτόχοσ ειςζλκει ςτθν προκακοριςμζνθ περιοχι
παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ.
Απεικόνιςθ περιςτατικοφ ςε πραγματικό χρόνο:
α) Απεικόνιςθ θλεκτρονικοφ ναυτικοφ χάρτθ,
β) Διανυςματικά ςφμβολα εντοπιςμοφ ςτόχου,
γ) Εργαλεία μζτρθςθσ ςτόχου (απόςταςθ, πορεία, τομι ςτόχου, κλπ.),
δ) Ηϊνθ προειδοποίθςθσ ,
ε) Οπτικι και θχθτικι προειδοποίθςθ για ςτόχουσ που ειςζρχονται ι/και πλθςιάηουν
απαγορευμζνθ περιοχι,
ςτ) Εντοπιςμόσ/παρακολοφκθςθ ςτόχου και καταγραφι/αναπαραγωγι περιςτατικοφ,
η) Βοικθμα υπολογιςμοφ τομισ, το οποίο επιτρζπει ςτον χειριςτι να κακορίςει τθν
πορεία/ταχφτθτα από ζνα περιπολικό ςκάφοσ ςτον ςτόχο/απειλι .
Ενςωμάτωςθ ςτακμϊν AIS για τθν εμφάνιςθ όλων των ςκαφϊν που είναι εξοπλιςμζνα με AIS
εντόσ τθσ περιοχισ κάλυψθσ.
3. Δυνατότθτα αυτόματθσ εςτίαςθσ τθσ κάμερασ ςε ςτόχο που εγκλωβίηεται από το radar
προσ αναγνϊριςθ.
4. φςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων και εικόνασ των ανωτζρω αιςκθτιρων και radar μζςω
των δορυφορικϊν ςυςκευϊν (δορυφορικι κεραία , δορυφορικό τθλζφωνο κ.α.) και μζςω
GPRS των ςκαφϊν ςτο Κζντρο Επιχειριςεων Λ-ΕΛΑΚΣ. Σα δεδομζνα κα παρουςιάηονται
πάνω ςε ψθφιακό χάρτθ ςτθ μορφι διαδρομϊν – waypoints , αλφαρικμθτικϊν χαρακτιρων
ι διαγραμμάτων.
5. υςκευι καταγραφισ video των εικόνων από τουσ αιςκθτιρεσ.
6. Να παρζχεται ςυμβόλαιο πενταετίασ με τουσ καλυτζρουσ όρουσ αναπροςαρμογισ για
απεριόριςτο internet 4G.
7. Να παρζχεται ςυμβόλαιο πενταετίασ με τουσ καλυτζρουσ όρουσ αναπροςαρμογισ για 2
ϊρεσ δορυφορικισ ςφνδεςθσ το μινα, ανά πλοίο.
8. Να παρζχεται επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ: 06 αδιάβροχα κινθτά τθλζφωνα (ip67) ανά πλοίο
- τελευταίασ τεχνολογίασ κακϊσ και 06 ruggedized tablets προοριηόμενα να καλφψουν
ανάγκεσ πλθρϊματοσ (επικοινωνία – αποκικευςθ νομοκεςίασ/αρχείων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ,
αντίςτοιχα). Ομοίωσ 1 ruggedized laptop ανά πλοίο με δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τον λοιπό
εξοπλιςμό των ςκαφϊν.
9. Να παρζχεται ανά μζλοσ πλθρϊματοσ ζκαςτου ςκάφουσ ςετ ενδιαίτθςθσ (χιτϊνια παντελόνια-υποδιματα- φόρμεσ – μπουφάν ψφχουσ / αντιανεμικό / αδιάβροχο ).

Εκπαίδευςη Προςωπικοφ
1. Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ ςτθ λειτουργία, το χειριςμό, τθν ςυντιρθςθ
και τισ επιςκευζσ των ςυςτθμάτων των ςκαφϊν κα γίνει με μζριμνα και μζςα του
προμθκευτι. Θ δαπάνθ μετακίνθςθσ – παραμονισ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κα
βαρφνει αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
2. Θ εκπαίδευςθ αυτι κα είναι κεωρθτικι και πρακτικι και κα ςυμμετάςχουν τα μζλθ του
πλθρϊματοσ των ςκαφϊν και επιπλζον τεχνικό προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ, που κα
γνωςτοποιθκεί ζγκαιρα ςτον προμθκευτι από αυτιν. το προςωπικό αυτό κα
περιλαμβάνονται και τεχνικοί τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
εντοπίηουν/επιδιορκϊνουν τισ ςχετικζσ βλάβεσ.

Δοκιμζσ
Για τθν απόδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ και ςυμμόρφωςθσ ζκαςτων ςκαφϊν με τισ
απαιτιςεισ του Φορζα , κα εκτελεςκοφν δοκιμζσ -ζλεγχοι-επικεωριςεισ ςτον τόπο
παραλαβισ (με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι) ϊςτε μετά τθν επιτυχι περάτωςι τουσ να
ακολουκιςει θ παραλαβι των ςκαφϊν. Όλεσ οι δοκιμζσ των ςκαφϊν κατά τθν παραλαβι
τουσ κα λαμβάνουν χϊρα παρουςία των εκπροςϊπων του νθογνϊμονα και επιτροπισ
εμπειρογνωμόνων τθσ Τπθρεςίασ.
Εγγφηςη
Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για κάκε ςκάφοσ και τον εξοπλιςμό
του, κακϊσ και διατιρθςθσ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων του όπωσ αναφζρονται,
ιςχφοσ τουλάχιςτον τριϊν (03) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ του. Ομοίωσ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα κα είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνικι
υποςτιριξθ (& ςυντιρθςθ) του ςκάφουσ και του εξοπλιςμοφ του ςφμφωνα με τα εγχειρίδια
του καταςκευαςτι/ων. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεωτικά πρζπει να δεςμευτεί ςτθν
τεχνικι προςφορά του ότι κα παρζχει ςυμβόλαιο τεχνικισ υποςτιριξθσ (& ςυντιρθςθ ) για
κάκε πλοίο και του εξοπλιςμοφ αυτοφ, υποβάλλοντασ αναλυτικό ςχζδιο για 3 - 5 και 10
χρόνια, το οποίο κα αφορά τθν περίοδο μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ. Σο κόςτοσ του
ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ που κα δεςμεφει τον ανάδοχο για 5 χρόνια πρζπει να αναφζρεται
ρθτά ςτθν οικονομικι προςφορά. θμειϊνεται ότι οι όροι του ςυμβολαίου κα είναι
τουλάχιςτον αυτοί τθσ εγγφθςθσ, ενϊ θ υπογραφι του κακϊσ και θ διάρκεια του είναι ςτθν
ευχζρεια του Α.Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.
Σόποσ-Χρονοδιάγραμμα παράδοςησ καφών
Σο ζργο κα ολοκλθρωκεί εντόσ δεκαοχτϊ (18) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των δεκαοχτϊ (18)
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. τον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο
χρόνοσ οριςτικισ παραλαβισ κακϊσ και αυτόσ των τελικϊν δοκιμϊν. Σόποσ παράδοςθσ όπου
κα διενεργθκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ ορίηεται το λιμάνι του Πειραιά.

Προτεινόμενη Σεχνική Λφςη
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται ςτοιχεία όπωσ καταςκευάςτρια
εταιρεία, μοντζλο, τεχνικά χαρακτθριςτικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ ΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Πλεονεκτήματα Σεχνικήσ Λφςησ
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
προϊόντοσ που δφνανται να αξιολογθκοφν κετικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)

Σεχνικά φυλλάδια Προτεινόμενησ Λφςησ
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)

Λοιπζσ Προτάςεισ
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ)
Εκτιμϊμενο κόςτοσ προςφερόμενθσ λφςθσ
για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω.
Προτεινόμενοσ Χρόνοσ Παράδοςθσ για κάκε
είδοσ από τα ανωτζρω
Τπαγωγι είδουσ ςε Εναρμονιςμζνα Πρότυπα
ΝΑΙ/ΟΧΙ
για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω
(αναγράφονται πρότυπα/πιςτοποιιςεισ)

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου εύναι ςημαντικϊ ανεπαρκόσ για 10 ςκϊφη.
Υπενθυμύζουμε ότι ο προηγούμενοσ διαγωνιςμόσ (αρ. 12/2012) προ 5 ετών για 6
περιπολικϊ εύχε προώπολογιςμό 14 Μ€, δηλαδό περύπου 2,3 Μ€/τεμ. Ο χαμηλόσ
προώπολογιςμόσ, που και τότε εύχαμε επιςημϊνει ςτην Υπηρεςύα, εύχε εμποδύςει
μεγϊλεσ εταιρεύεσ του κλϊδου να ςυμμετϊςχουν ςτο διαγωνιςμό, με αποτϋλεςμα
τη γνωςτό ατυχό κατϊληξη τησ προμόθειασ.
Η παρούςα προμόθεια για 10 ςκϊφη ιδύων διαςτϊςεων με εκεύνα του
προηγουμϋνου, ϋχει προώπολογιςμό 26 Μ€, δηλαδό 2,6 Μ€/τεμ. Εκ πρώτησ
όψεωσ μπορεύ να φαύνεται επαρκόσ. Όμωσ, ςτην παρούςα προμόθεια υπϊρχουν
δύο παρϊγοντεσ που αυξϊνουν το κόςτοσ των ςκαφών ςημαντικϊ:
α) ϋχει ςυμπεριληφθεύ ϋνασ ναυτικόσ πύργοσ 12,7 mm ανϊ ςκϊφοσ που αυξϊνει το
κόςτοσ κατϊ περύπου 500.000 €/τεμ και
β) ϋχει αυξηθεύ ςημαντικϊ η ταχύτητα των ςκαφών. Απαιτεύται τώρα ταχύτητα
45 κόμβων ςτο 80 % τησ μϋγιςτησ ιςχύοσ ϋναντι 30 κόμβων ςτο 100% τησ μϋγιςτησ
ιςχύοσ ςτο διαγωνιςμό 12/2012. Αυτό ςυνεπϊγεται ςημαντικϊ μεγαλύτερεσ
κύριεσ μηχανϋσ και ςυνεπώσ ακριβότερεσ.
Επιπλϋον ασ ληφθεύ υπόψη ότι ϋχουν περϊςει 5 χρόνια από τον διαγωνιςμό του
2012 και ςτο μεταξύ οι τιμϋσ των υλικών και υποςυςτημϊτων ϋχουν ανϋβει.
Για τόςο υψηλϋσ ταχύτητεσ, το μόκοσ 16-18 μ του ςκϊφουσ εύναι ανεπαρκϋσ, κατϊ
το Ιταλικό ναυπηγεύο Intermarine SpA με το οπούο ςυνεργαζόμαςτε. Θα ϋπρεπε
να προβλϋπεται μόκοσ περύ τα 22 μ για να υπϊρχει ςταθερότητα ςτο ςκϊφοσ.
Κατϊ μεύζονα λόγο όταν υπϊρχει απαύτηςη αςφαλούσ μεταφορϊσ 20 ναυαγών,
επιπλϋον του πληρώματοσ κλπ φορτύων.
Εξ ϊλλου ςτον προηγούμενο διαγωνιςμό για ςκϊφη με την ύδια απαύτηςη, ο
μειοδότησ προςϋφερε ςκϊφοσ 25 μ μόκουσ (ϋναντι του ελαχύςτου των 17 μ) ώςτε
να υπϊρχει επαρκόσ χώροσ και ευςτϊθεια.
Το Iταλικό ναυπηγεύο Intermarine, εϊν παραμεύνει ο προώπολογιςμόσ ανϊ ςκϊφοσ
ωσ ϋχει ςόμερα (2,6 Μ€), δεν θα μπορϋςει εκ νϋου να ςυμμετϊςχει. Προτεύνεται η
Υπηρεςύα να εξετϊςει ό να αυξηθεύ ο προώπολογιςμόσ ό να μειωθεύ ο αριθμόσ των
ςκαφών και ςε κϊθε περύπτωςη να αφαιρεθεύ από το αντικεύμενο τησ προμόθειασ
ο ναυτικόσ πύργοσ.

