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Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ Ανοικτισ Διαδικαςίασ
Διεκνοφσ υμμετοχισ
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
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18 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ
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(υμπλθρϊνεται από τθν Τπθρεςία)

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 ,
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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.
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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
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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
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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
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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
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(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται ςτοιχεία όπωσ καταςκευάςτρια
εταιρεία, μοντζλο, τεχνικά χαρακτθριςτικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)
Ναυπθγειο Swede Ship Marine AB, Sweden
Βάςθ ςχεδίαςθσ το ιδθ υπάρχον ςκάφοσ, base ship - SSM SAR 17 m PCGS class vessel προςαρμοςμζνο, άν χρειαςτεί, ςτο τζλοσ του δθμόςιου διαλόγου και με τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ
τεχνικισ προδιαγραφισ για μελλοντικό RFP με δεςμευτικζσ προςφορζσ ςτο μζγιςτο επιτρεπτό
ολικό μικοσ και τισ άλλεσ τελικζσ απαιτιςεισ.
Πλεονεκτήματα Σεχνικήσ Λφςησ
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
προϊόντοσ που δφνανται να αξιολογθκοφν κετικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)
Σο ωσ άνω ςκάφοσ ζχει καταςκευαςτεί, όπωσ και πολλά άλλα αδελφά ςκάφθ, και λειτουργεί με
επιτυχία ςε πολλζσ αντίςτοιχεσ Τπθρεςίεσ του εξωτερικοφ και του ΝΑΣΟ. Φυςικά κα
προςαρμοςτεί ςτισ τελικζσ προδιαγραφζσ κακότι, όςα μασ ζχουν προτακεί για διαβοφλευςθ
είναι τελείωσ προκαταρκτικά και πρόχειρα.
Σο ναυπθγείο ζχει πολυετι πείρα ςε παραπλιςια μεγζκθ και τφπουσ ςκαφϊν, ειδικά για αυτοφ
του είδουσ τισ αποςτολζσ και αυτζσ τισ ταχφτθτεσ, όπωσ ζχουμε επανειλθμμζνα αποδείξει. Όςον
δε αφορά τον ποιοτικό ζλεγχο υπερθφανευόμαςτε ότι οι ουθδικζσ προδιαγραφζσ είναι από τισ
καλφτερεσ – άν όχι οι καλφτερεσ – παγκοςμίωσ, είτε αυτζσ γίνονται από τον φορζα FMV του
ουθδικοφ κράτουσ και τον επιβλζποντα Νθογνϊμονα, με τουσ οποίουσ το ΤΕΝ ζχει πολφ
ικανοποιθτικι εμπειρία, είτε με άλλο ςυνδυαςμό φορζα και επιβλζπουςασ αρχισ.
Θ ουθδικι Παράκτια Άμυνα και οργάνωςθ λόγω τθσ δεδομζνθσ ακτογραμμισ και των χιλιάδων
νθςιϊν τουσ είναι θ πλζον ανεπτυγμζνθ και καλφτερα εξοπλιςμζνθ που υπάρχει. αν μζγεκοσ
Κράτουσ και πλθκυςμοφ και με εχκρικζσ απειλζσ από τθν Ανατολι από πολφ μεγαλφτερα κράτθ,
είναι παραπλιςια με τθν Ελλάδα, και ζχει αποδειχτεί πλιρωσ αποτελεςματικι, για περιςςότερο
από ζναν αιϊνα. Σο ναυπθγείο μασ δε, είναι βαςικόσ προμθκευτισ αυτισ τθσ Παράκτιασ Άμυνασ
με πολλϊν τφπων ςκάφθ.
Σζλοσ ζχουμε ευχζρεια και ικανότθτα ςυνεργαςίασ με αδελφεσ υπθρεςίεσ, εκτόσ τθσ ουθδικισ,
όπωσ ςασ ζχουμε αποδείξει.
Σεχνικά φυλλάδια Προτεινόμενησ Λφςησ
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)
Εκτόσ από τα θλεκτρονικά ζντυπα, ςε ξεχωριςτό φάκελλο ςασ επιςυνάπτουμε φυλλάδια τα οποία
δεν χρειάηονται μετάφραςθ.
- 17m Fast Rescue Vessel leaflet, βάςει του οποίου ζχει γίνει ςχεδίαςθ για τθν μελλοντικι πρόταςθ
μασ, και ζχετε ιδθ λάβει θλεκτρονικά και προδιαγραφζσ και περιγραφι.
Swede Ship catalogue Γενικόσ Κατάλογοσ που περιλαμβάνει τα κάτωκι
- Transport boat 2000
- Amphibious Troop Transport vessel
- Fast supply vessel
- Naval training vessel
- 27m Fast missile vessel
- 24m Offshore rescue craft
- 17m Fast rescue craft
- 14.3m Light weight rescue craft
- 13m Light weight rescue craft
Swede Ship brochure
Swede Ship Magazine
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Διευκρινίςεισ επί τησ Σεχνικήσ Προδιαγραφήσ του Ζργου
(υμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ)

Αποςτολή ςκαφών
Οι επιχειριςεισ τισ οποίεσ κα ενεργοφν τα ςκάφθ αυτά όπωσ περιγράφετε είναι ςτθν απόλυτθ
κρίςθ του Λ-ΕΛΛ.ΑΚΣ. Από το ναυπθγείο κα παραδοκοφν ςκάφθ, υλικά και υπθρεςίεσ οι οποίεσ κα
περιορίηονται μόνο ςτθν απόλυτθ ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ, όπωσ κα περιγράφονται ςτθ
ςυμβατικι υποχρζωςθ. Εξοπλιςμόσ, λειτουργίεσ, υπθρεςίεσ, οι οποίεσ δεν περιγράφονται ακριβϊσ
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κεωροφμε ότι δεν υπονοοφνται από τισ επικυμίεσ λειτουργίασ του ΛΕΛΛ.ΑΚΣ.
Ειδικότερα : ακολουκϊντασ τθ δικι ςασ αρίκμθςθ :
1. Παρακαλοφμε να μασ περιγράψετε μθχανιματα τα οποία ηθτάτε για υπεράςπιςθ
τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία τθσ αλιείασ.
2. Για τθν αςφάλεια ναυςιπλοϊασ τα ςκάφθ κα είναι ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ
διεκνείσ και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ. Εάν απαιτοφνται πρόςκετα αντικείμενα ι
εξοπλιςμόσ όπωσ τςαμαδοφρεσ, φανοί, κλπ. να μασ περιγραφοφν λεπτομερϊσ
3. Ζρευνα - Διάςωςθ : Εκτόσ από τουσ περιγραφόμενουσ χϊρουσ περιςυλλογισ ναυαγϊν
κλπ. παρακαλϊ περιγράψτε μασ εάν απαιτείται ναυαγοςωςτικι ικανότθτα
με αντίςτοιχο βίντςι, ςφρμα ρυμοφλκθςθσ κλπ.
4. Επιτιρθςθ - Αςτυνόμευςθ κλπ. τισ προδιαγραφζσ ςασ εκτόσ από τισ τρείσ (3)
βάςεισ για πολυβόλα και τουσ διάφορουσ αιςκθτιρεσ κλπ. τα οποία περιγράφονται
λεπτομερϊσ, ηθτάτε και πρόςκετο εξοπλιςμό ;; ε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ
παρακαλϊ να μασ τον περιγράψετε λεπτομερϊσ και όχι να τον υπονοείτε.
5. Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ : Όςον αφορά τθν πρόλθψθ δεν καταλαβαίνουμε
πϊσ ζνα ςκάφοσ 16-18 μζτρων κα κάνει "πρόλθψθ" από άλλα ςκάφθ πολφ
μεγαλφτερα. Όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ τα αντικείμενα και ο εξοπλιςμόσ που
χρειάηονται για να γίνει αυτι θ αντιμετϊπιςθ, είναι πάρα πολφ ογκϊδθ και ςτθν
προδιαγραφι ςασ απροςδιόριςτα. Παρακαλοφμε να μασ περιγράψετε πλιρωσ
τον εξοπλιςμό που κζλετε για να μπορζςουμε να προςδιορίςουμε και το χϊρο
αποκικευςθσ (SOPEP κλπ.).
6. Νθοψίεσ : εκτόσ αππό μπαλόνια γάντηουσ και τα δφο ςθμεία επιβίβαςθσ δεξιά και
αριςτερά ηθτάτε τίποτα πρόςκετο ;;
7. & 8. Δθμόςια Σάξθ, Κρατικι Αςφάλεια και Εκνικι Άμυνα τθσ Χϊρασ : εκτόσ από
τον εξοπλιςμό που αναφζρουμε ςτο Νο. 4 παρακαλϊ διευκρινίςτε εάν κζλετε
κάτι περιςςότερο διότι οι γενικζσ αρμοδιότθτεσ που αναφζρετε είναι αςαφείσ.

Γενικζσ Απαιτήςεισ
1. Δθλϊνουμε πλιρθ ςυμμόρφωςθ και μζχρι νεωτζρασ το Ναυπθγείο προτείνει
ωσ βάςθ ςχεδίαςθσ το προτεινόμενο ςκάφοσ, το οποίο ζχει παραχκεί ςε πολλζσ
παραλλαγζσ. Λεπτομζρειεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν επιςυναπτόμενθ θλεκτρονικι
μπροςοφρα θ οποία ζχει και video λειτουργίασ του ςκάφουσ προσ γενικι
ςασ πλθροφόρθςθ. Σο Ναυπθγείο κα μετατρζψει μόνο το μικοσ ςτα 18 μζτρα
ι ςτο μεγαλφτερο ολικό μικοσ το οποίο θ Τπθρεςία ςασ κα μασ επιτρζψει, ςυν τισ
προςαρμογζσ που χρειάηονται για άλλα ςθμεία τθσ τεχνικισ ςασ προδιαγραφισ.
2. & 3. Σα ςκάφθ κα πλθροφν πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςε
αυτζσ τισ παραγράφου.
4. Μζγιςτθ ταχφτθτα τουλάχιςτον 45 κόμβοι ςτο 80% μζγιςτθσ ιςχφοσ κυρίων μθχανϊν
ςε ιρεμθ κάλαςςα (0-2 κατά Douglas). Εφικτόσ με το ωσ άνω ςκάφοσ που
περιγράφουμε παρ'όλο που είκιςται αυτό να απαιτείται ςτο 85% (15% περικϊριο
ιςχφοσ) τθσ ιςχφοσ και όχι ςτο 80% (20% περικϊριο ιςχφοσ). Παρακαλοφμε
διευκρινίςτε γιατί ηθτάτε ςτο 80%.
5. Μζγιςτθ ςυνεχισ ταχφτθτα τουλάχιςτον 37 κόμβοι ςτο 75% μζγιςτθσ ιςχφοσ
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κυρίων μθχανϊν ςε ιρεμθ κάλαςςα (0-2 κατά Douglas). Δυςτυχϊσ αδυνατοφμε
να καταλάβουμε τον πρόχειρο υπολογιςμό ςασ διότι αν ιςχφει και το ςκάφοσ
ςυμμορφϊνεται με τισ ςυνκικεσ τθσ παραγράφου 4 ωσ άνω, θ απαίτθςθ αυτισ
τθσ παραγράφου αντιβαίνει ςτουσ γνωςτοφσ νόμουσ υδροδυναμικισ.
Και διευκρινίηουμε : Ηθτάτε αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ κατά 20% περίπου με αφξθςθ
μόνο 5% τθσ ιςχφοσ, το οποίο είναι περίπου μια ςχζςθ 4 προσ 1, ενϊ θ ςυνθκιςμζνθ
αναλογία είναι αντίςτροφα 1 προσ 3. Δθλ. για αφξθςθ 20% τθσ ταχφτθτασ
απαιτείται περίπου 60% αφξθςθ τθσ ιπποδφναμθσ και όχι 5% όπωσ ορίηετε.
Με όλο το ςεβαςμό για τθν Τπθρεςία ςασ δεν μποροφμε να μεταφζρουμε ςε
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ Προτφπων, ουθδικά Ναυπθγεία, Νθογνϊμονα και
Καταςκευαςτζσ Κ.Μ. τζτοιεσ τεχνικζσ αςυναρτθςίεσ, για να μθν γινόμαςτε ρεηίλι
διεκνϊσ.
6. Οικονομικι ταχφτθτα 30 κόμβοι : Εδϊ ορίηεται θ κατάςταςθ ιρεμθσ κάλαςςασ ωσ
3-4 κατά Douglas. ε αντιδιαςτολι ςτο 4 & 5 ανωτζρω, θ κατάςταςθ ιρεμθσ
κάλαςςασ ορίηεται ςε 0-2 κατά Douglas. Όπωσ καταλαβαίνετε και οι δφο οριςμοί
δεν είναι ταυτόχρονα εφαρμόςιμοι και κζλουμε να κάνετε διόρκωςθ και ςωςτό
οριςμό, διότι νομίηουμε ότι απευκυνόμεκα ςτο Λιμενικό ϊμα το οποίο δεν
νοείται να κάνει τόςο λάκοσ οριςμοφσ.
7. Ακτίνα ενζργειασ 500 ΝΜ : Βάςει του οριςμοφ Οικον. Σαχφτθτασ τον οποίο ορίηετε
ωσ βάςθ υπολογιςμοφ, αυτό δίνει περίπου 17 ϊρεσ δθλ. κάτι περιςςότερο από
μιςι μζρα.
8. Αυτονομία δφο (2) θμερϊν : εφικτό εφ'όςον δεν ςυνδυάηεται με τθν ακτίνα
ενζργειασ θ οποία είναι 17 ϊρεσ.
9. Ενδιαίτθςθ 6 ατόμων και μεταφορικι ικανότθτα 20 ατόμων : Παρακαλϊ διευκρινίςτε
αν ςτα 20 άτομα περιλαμβάνονται τα 6 του πλθρϊματοσ. Ο λόγοσ που
ηθτάμε αυτι τθ διευκρίνιςθ είναι ότι κάναμε ζρευνα αγοράσ και δεν υπάρχει
ςκάφοσ 16-18 μζτρων το οποίο να ζχει τον όγκο να μεταφζρει 20 άτομα ςυν
6 άτομα πλιρωμα με πλιρθ ενδιαίτθςθ και ταχφτθτα 45 κόμβουσ.
Για διευκρίνθςθ παρακαλοφμε πείτε μασ εάν ο τρόποσ κακιςμάτων για πρόςκετα
άτομα όπωσ ςτα επίςθσ ςουθδικά CB90 τα οποία είχαμε προμθκεφςει ςτθν
Τπθρεςία ςασ ςτο παρελκόν, είναι ικανοποιθτικόσ.
10. & 11. & 12. & 13. Εφικτι θ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
14. α) τακεροποιθμζνθ βάςθ πολυβόλου 0,50" : Παρακαλϊ διευκρινίςτε εάν
δζχεςτε τοποκζτθςθ μπροςτά από τισ καμπίνεσ, το οποίο δίνει καλφτερθ
ςτόχευςθ αλλά με κάποιουσ περιοριςμοφσ ςτον χϊρο.
β) 2 κατάλλθλεσ βάςεισ 7,62 mm : Παρακαλϊ διευκρινίςτε ότι με τον οριςμό
"κατάλλθλεσ" εννοείται αυτό που ςυνικωσ ονομάηουμε χειροκίνθτο tilt & pan
ι εννοείτε κάτι άλλο.
15. Γζφυρα διακυβζρνθςθσ : Σο προτεινόμενο ςκάφοσ ζχει πλιρθ ςυμμόρφωςθ και
επί πλζον αντικραδαςμικι καταςκευι. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν αυτό είναι
απαίτθςθ ι όχι.
16. Κόντρα γζφυρα : Σεχνικι ςυμμόρφωςθ εφικτι με προςαρμογι ςε πιο ανοικτό
τφπο γζφυρασ για Μεςογειακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ αντί Αρκτικζσ/Βαλτικισ.
17. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε τα κάτωκι : Α) Με παράδοςθ 20 Κ.Μ. γιατί ηθτάτε
4 αμοιβζσ δθλ. 20% αμοιβά και τί ςχζςθ ζχει αυτό με προμθκευτι Ναυπθγείο
το οποίο δεν καταςκευάηει μθχανζσ. Προτείνουμε το κόςτοσ των αμοιβϊν να
γίνει ςε ξεχωριςτι προςφορά και με τιμι μονάδοσ ϊςτε θ Τπθρεςία ςασ να
μπορεί να διαλζξει αυτό που κζλει. Σο Ναυπθγείο και οι ςχεδιαςτζσ ζχουν
παραδόςει εκατοντάδεσ ςκάφθ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του ΝΑΣΟ και Τπθρεςίεσ
άλλων Κρατϊν χωρίσ καμμία από τισ αδελφζσ ςασ Τπθρεςίεσ να ζχει
τζτοιεσ απαιτιςεισ.
Β) 4 αμοιβά ςυςτιματα πρόωςθσ : ιςχφουν ωσ και τα ανωτζρα Α και επί πλζον
διευκρινίςτε αν απαιτείτε εκτόσ από τουσ ζλικεσ και άξονεσ και ςτθν περίπτωςθ
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water jet ακριβϊσ τα αμοιβά που ηθτάτε.
18. "Ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ Ελλθνικϊν Θαλαςςϊν" : Παρακαλοφμε διευκρινίςτε τί
ακριβϊσ εννοείτε γιατί αυτό ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι τελείωσ αςαφζσ.
Π.χ. Εάν ζχετε φάςμα Ελλθνικϊν Θαλαςςϊν το οποίο απαιτείται να λάβουμε
υπόψθ ςτθν μελζτθ, εάν όχι αυτι θ παράγραφοσ να απαλειφκεί απο τθν
ςυμβατικι προδιαγραφι.
19. Τπάρχει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με μοντζλο πρωτότυπο και πολλά ςκάφθ ςε
λειτουργία για πλιρθ τεκμθρίωςθ.

κάφοσ
1. & 2. : Κατανοθτό και πλιρθσ ςυμμόρφωςθ.
3. Χϊροι εργαςίασ : Παρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν εννοείτε αντιολιςκθτικζσ
επιφάνειεσ και ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ.
4. Ο νθογνϊμονασ δεν κάνει αποδεκτζσ (approve) τζτοιεσ μελζτεσ απλϊσ τισ ςφραγίηει
για ενθμζρωςθ (for reference) διότι δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι κανονιςμοί
νθογνϊμονα. Εφ'όςον το ηθτάτε κα ρωτιςουμε τον νθογνϊνομα και κα
επανζλκουμε.
5. & 6. Πλιρθσ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
7. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε τί εννοείτε πρόςκετα μεταλλικά μζρθ τα οποία δεν καλφπτοναι
από τθν παράγραφο 6 ωσ ανωτζρω.

Πρόωςη - Εξοπλιςμόσ Μηχανοςταςίου
1. Να γίνει διευκρίνθςθ του ςυνολικοφ χρόνου λειτουργίασ ανά ζτοσ με το ΣΒΟ των
8000 ωρϊν. Όπωσ το περιγράφετε αυτό απαιτεί λειτουργία 22 ϊρεσ ανά θμζρα
πράγμα μθ εφικτό κακότι τα περιςςότερα ςκάφθ ςασ κακϊσ και άλλων υπθρεςιϊν
ζχουν λειτουργία κάτω από 10 ϊρεσ τθν θμζρα. Σθν τελευταία μάλιςτα φορά που
είχαμε παρόμοια ανταλλαγι διαλόγου μασ είχατε δϊςει 1500 ϊρεσ ανά ζτοσ δθλ.
3-4 ϊρεσ τθν θμζρα. Σζλοσ πείτε μασ τί εννοείται "Διεκνϊσ αναγνωριςμζνων
προτφπων" κακότι κάκε αναγνωριςμζνοσ καταςκευαςτισ ζχει τα δικά του πρότυπα.
2. Σεχνικά εφικτό το αξονικό ςφςτθμα που προτείνετε.
3. Water jet : Σί εννοείτε "δφναται να εξεταςτεί". Σο επιτρζπετε ι όχι ς'αυτι τθν
προμικεια ςκαφϊν ;
4. Πλιρθσ τεχνικι ςυμμόρφωςθ εφικτι αλλά κα ιταν καλφτερα να μασ πείτε τισ
ακριβείσ δοκιμζσ που απαιτείτε να εκτελεςτοφν.
5. Εφικτι θ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
6. Εφικτι θ τεχνικι ςυμμόρφωςθ εφόςον επιπροςκζτωσ μασ ορίςετε τον ακριβι
αρικμό και τφπο του φορθτοφ οπλιςμοφ που αναφζρετε. ϋΟπωσ γνωρίηετε από
προθγοφμενεσ παρουςιάςεισ που ζχουμε κάνει ςτθν Τπθρεςία ςασ, ςκάφθ αυτοφ
του τφπου μποροφν να ζχουν φορθτό οπλιςμό πιςτόλια και τουφζκια μζχρι και
πυραφλουσ heal fire. Παρακαλϊ διευκρινίςτε.

Βοηθητικά Μηχανήματα και Δίκτυα
1. Δεξαμενζσ κλπ. : Πλιρθσ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
2. Αντλίεσ κλπ. : Πλιρθσ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.

Ηλεκτρολογική Εγκατάςταςη
Είναι δυνατι θ πλιρθσ τεχνικι ςυμμόρφωςθ εφ'όςον λάβετε υπ'όψιν ότι κα επιβαρφνει όλεσ τισ
θλεκτρικζσ φάςεισ του κυρίωσ πίνακα ςτο 240 του μζγιςτου θλεκτρικοφ φορτίου.

Επιπλζον Εξοπλιςμόσ και Τπηρεςίεσ ςε ζκαςτο ςκάφοσ
1. φςτθμα αιςκθτιρων : Χρειάηονται ςθμαντικζσ διευκρινίςεισ. Α) θ επικοινωνία του
FLIR το οποίο προχποκζτετε ςτουσ ωσ άνω αιςκθτιρεσ είναι ικανό να επικοινωνεί
με το ςφςτθμα διαχείριςθσ μάχθσ. Αλλά οι λεπτομζρειεσ εξαρτϊνται από τον
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ακριβι ολπιςμό που θ Κυβζρνθςθ απαιτεί και ςυνικωσ είναι προμικεια κρατικι
(GFE - Government Furnished Equipment) οπότε παρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ
τί ακριβϊσ κα προμθκευτείτε για να υπάρχει εφικτι επικοινωνία.
Β) Θ γεωμετρία τθσ τοποκζτθςθσ κα χρειαςτεί ξεχωριςτι μελζτθ όταν κα ζχουμε
τισ λεπτομζρειεσ του GFE οπλιςμοφ.
Γ) Διευκρινίςτε μασ ςε ζνα τόςο μικρό και χαμθλό ςκάφοσ πϊσ υπολογίηετε ακριβϊσ
τθν ικανότθτα ςε ςτόχο 5 x 5 μζτρα και ςε απόςταςθ 15 χιλιομζτρων θμζρα και
νφχτα. Όπωσ ςασ ζχουμε πει με λεπτομζρεια ςε προθγοφμενο παραπλιςιο δθμόςιο
διάλογο ακόμθ και για μεγαλφτερα ςκάφθ από αυτό, το ηθτοφμενο δεν είναι εφικτό
ςτα 15 χιλιόμετρα. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε.
2. Παρακαλοφμε δϊςτε μασ τισ ακριβείσ προδιαγραφζσ για "κατάλλθλθ πιςτοποίθςθ".
3. Εφικτι τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
4. Εφικτι τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
5. υνικωσ το κρυπτογραφικό τμιμα είναι GFE. Οπότε διευκρινίςτε μασ τί κα προμθκεφςετε:
Α) Αλγόρικμοσ παρακαλϊ διευκρινίςτε Β) ΑES : Παρακαλοφμε διευκρινίςτε
τί κα προμθκεφςει το Ναυπθγείο και τί θ Τπθρεςία ςασ.

Λογιςμικό Διαχείριςησ
1. Παρακαλϊ διευκρινίςτε για πόςουσ ςτόχουσ εννοείτε όταν λζτε "πολλαπλοί ςτόχοι".
2. Θ παράγραφοσ αυτι είναι αςυνεπισ διότι δεν ζχετε ορίςει ωσ μζροσ τθσ προμικειασ
ςφςτθμα ECDIS, χωρίσ προδιαγραφζσ και χωρίσ να διευκρινίηετε πόςεσ οκόνεσ
κζλετε. Οι δυνατότθτεσ που ηθτάτε χωρίσ ECDIS και τουσ κατάλλθλουσ θλεκτρονικοφσ
χάρτεσ είναι αδφνατθ. Επί πλζον για να είναι ςυμβατι με τθν υπόλοιπθ Τπθρεςία ςασ
τί θλεκτρονικοφσ χάρτεσ κζλετε C/MAP, TRANSAS, κλπ.
3. Δεν μπορεί να γίνει ςυμμόρφωςθ εάν δεν μασ δϊςετε τα ςτοιχεία που ηθτιςαμε ςτθ
παράγραφο 1 του προθγουμζνου κεφαλαίου.
4. Δεν είναι εφικτι θ επιβεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ να διευκρινιςτοφν τα ECDIS.
5. Εφικτι θ τεχνικι ςυμμόρφωςθ.
6. Σα Ναυπθγεία δεν παρζχουν ςυνδζςεισ INTERNET βάςει του καταςτατικοφ τουσ. Εάν
επιμζνει θ Τπθρεςία ςασ οφτωσ ι άλλωσ κα το ηθτοφςαμε από τθν COSMOTE και
αδυνατοφμε να καταλάβουμε πϊσ είναι δυνατόν ζνα ουδικό ναυπθγείο να πετφχει
καλφτερουσ όρουσ από τθν Τπθρεςία ςασ.
7. Ομοίωσ ωσ ανωτζρω. Θα επικοινωνιςουμε με τθν COSMOTE και κα επανζλκουμε.
8. Φορθτόσ εξοπλιςμόσ. Σα αντικείμενα που περιγράφετε δεν ζχουν ουδεμία ςχζςθ με
Ναυπθγείο. Προτείνουμε να γίνουν GFE ι ξεχωριςτι οικονομικι πρόταςθ και θ
Τπθρεςία ςασ να διαλζξει από όπου κζλει.
9. Ρουχιςμόσ. Δεν είναι κανονικι προμικεια ναυπθγείου. Θ πρόταςι μασ είναι όπωσ
και για τθν παράγραφο 8.

Εκπαίδευςη Προςωπικοφ
1. Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ πλθρϊματοσ βάςει των 6 ατόμων ανά ςκάφοσ ςυν
ζνασ πρόςκετοσ λογικόσ αρικμόσ είναι κατανοθτι και εφικτι. Από τθν άλλθ θ
ζκφραςθ "εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ" είναι αςαφισ και ατζρμων
και αδυνατοφμε να ςυμμορφωκοφμε εάν δεν γίνει λεπτομερισ περιγραφι των
ατόμων και του βακμοφ εκπαίδευςθσ. Όςον αφορά τθν μετακίνθςθ ζχουμε κάνει
ιδθ πρόβλεψθ για εκπαίδευςθ ςτον Πειραιά, το οποίο πλθροί τισ απαιτιςεισ ςασ,
αλλά χρειάηεται να γνωρίηουμε τον ακριβι αρικμό των προσ εκπαίδευςθ ατόμων.
2. Παρακαλοφμε και πάλι να μασ διευκρινίςετε τί εννοείτε λζγοντασ "επί πλζον τεχνικό
προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ". Δθλ. τον πλιρθ αρικμό ςυν αυτοφσ που ονομάηετε
τεχνικοφσ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ.

Δοκιμζσ
Θα κζλαμε να ςασ αναφζρουμε ότι για όλα τα ναυπθγεία παγκοςμίωσ ςτα οποία προςκζτει και
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ο υπογράφων με τουσ ςυναδζλφουσ του τθν εμπειρία τουσ με παραλαβζσ πάνω από 200
ςκαφϊν ανά τον κόςμο, θ παράδοςθ και παραλαβι είναι ταυτόςθμθ και γίνεται ςτον ίδιο χρόνο
και τόπο, και υπογράφεται το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ (protocol of
delivery and acceptance FDA). Ο υπονοοφμενοσ διαχωριςμόσ τόπου και χρόνου παράδοςθσ από
τθν παραλαβι είναι βάςει Ναυτικοφ Δικαίου και πεπραγμζνων παράτυποσ και παράνομοσ και
αντιβαίνει μεταξφ άλλων τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ.
Παρ'όλ'αυτά επικοινωνοφμε με τουσ Νομικοφσ υμβοφλουσ τθσ εταιρείασ ϊςτε να βρεκεί μία
λφςθ θ οποία να είναι ςυμβατι με τθν ναυτιλιακι πρακτικι και χωρίσ να αντιβαίνει το Διεκνζσ
Δίκαιο.
Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των δοκιμϊν είναι πλιρωσ ςυμβατζσ με τισ δυνατότθτεσ του
προτεινόμενου ςκάφουσ.

Εγγφηςη
Μασ προτείνετε εγγφθςθ τριϊν ετϊν από τθν παραλαβι. Θ ςυνθκιςμζνθ εγγφθςθ είναι ζνα
ζτοσ. Παρ'όλ'αυτά οριςμζνεσ περιοριςμζνεσ φορζσ ζχουμε καταφζρει και διετι εγγφθςθ.
Είμαςτε ςε επαφι με όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ εκτόσ Ναυπθγείου (Κυρίων μθχανϊν,
θλεκτρομθχανϊν, κλπ.) ϊςτε να καταφζρουμε να ςασ ικανοποιιςουμε με τριετείσ εγγυιςεισ και
κα επανζλκουμε επ'αυτοφ.
Θ Τπθρεςία ςασ ηθτάει επιπρόςκετο ςυμβόλαιο τεχνικισ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ για 3,5
και 10 χρόνια μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ κάκε ςκάφουσ με αντίςτοιχθ δεςμευτικι προςφορά.
Διευκρινίςτε εάν το πρόςκετο κόςτοσ τθσ πενταετοφσ ςυντιρθςθσ κα είναι κριτιριο ι όχι.
Όπωσ μασ ενθμερϊνετε θ υπογραφι είναι ςτθν ευχζρεια του Αρχθγείου Λ/ΕΛΛ.ΑΚΣ.
Αντιςτοίχωσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ ςυνεργαηόμενθ εταιρεία με το ναυπθγείο με τθν οποία
ςασ είχαμε προμθκεφςει άλλα ταχφπλοα ςκάφθ, ζχει αναλάβει ςε ςυνεργαςία μεταξφ ιδιωτικοφ
τομζα και δθμοςίου τθν τεχνικι διαχείριςθ του όλου του Ναυςτάκμου τθσ αδελφισ ςασ
Τπθρεςίασ τθσ ουθδίασ. Ωσ εκ τοφτου υπάρχει μεγάλθ εμπειρία ςε τζτοια κζματα για να
αναλάβει το Ναυπθγείο τζτοια υποχρζωςθ, πλθν όμωσ χρειαηόμαςτε περιςςότερο χρόνο να
εξετάςουμε το κζμα με τουσ βαςικοφσ προμθκευτζσ των ςκαφϊν και φυςικά τθν μεταφορά
τεχνογνωςίασ και ςυνεργαςίασ ςτθν Ελλάδα. Σο Ναυπθγείο ηθτάει τθν κατανόθςθ τθσ
Τπθρεςίασ ςασ γι'αυτόν τον πρόςκετο χρόνο.

Σόποσ - Χρονοδιάγραμμα παράδοςησ καφών
Θ παράδοςθ των ςκαφϊν εντόσ 18 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι εφικτι από το
Ναυπθγείο.
Πλθν όμωσ ς'αυτι τθν παράγραφο ειςζρχονται τρία καινά δαιμόνια τα οποία δεν ζχουν οριςτεί
κακόλου ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ι. Σί ςθμαίνει οριςτικι παραλαβι ; Τπάρχει και άλλθ παραλαβι εκτόσ τθσ οριςτικισ ;
Παρακαλϊ διευκρινίςτε.
ΙΙ. Παρακαλϊ πϊσ είναι δυνατόν να ςυηθτάμε για οριςτικι παραλαβι χωρίσ να ζχουν
γίνει οι δοκιμζσ, όπωσ υπονοείτε. το χρόνο των 18 μθνϊν περιλαμβάνουμε και τισ
δοκιμζσ ςτον τόπο ναυπιγθςθσ.
ΙΙΙ. Θ Τπθρεςία ςασ επανειςάγει τον διαχωριςμό του τόπου και χρόνου παράδοςθσ με
ξεχωριςτό τόπο και χρόνο παραλαβισ. Αυτό όπωσ ςασ είπαμε και ανωτζρω είναι
δφςκολο να υποςτθριχτεί και περιμζνουμε να διευκρινιςτεί. Σαυτόχρονα με αυτό
απαιτείτε οι τελικζσ δοκιμζσ να γίνουν ςτον Πειραιά το οποίο προχποκζτει διπλζσ
δοκιμζσ ςτο ξζνο Ναυπθγείο και μετά ςτον Πειραιά. Αυτό όπωσ καταλαβαίνει θ
Τπθρεςία ςασ δεν είναι ςυμβατό με τθν ναυτιλιακι πρακτικι εκτόσ από τα νομικά
προβλιματα που αναφζραμε. Επί πλζον ειςάγεται θ πικανότθτα να υπάρχει, ςε
περίπτωςθ διπλϊν δοκιμϊν ςτο Ναυπθγείο και ςτον Πειραιά, απόκλιςθ ανάμεςα
ςτισ δοκιμζσ ςτο εξωτερικό και ςτισ δοκιμζσ ςτον Πειραιά για οποιοδιποτε λόγο.
Εάν λοιπόν ιςχφει αυτό που υπονοείτε (διπλζσ δοκιμζσ) ταυτόχρονα πρζπει να
διευκρινιςτεί ο ρόλοσ του Νθογνϊμονα και λοιπϊν εμπειρογνωμόνων ςτον τελικό
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κακοριςμό των δυνατοτιτων των ςκαφϊν.
Εν κατακλείδι τα ανωτζρω δθλϊνουν ακραία προκατάλθψθ εναντίον Ναυπθγείου
του εξωτερικοφ και μάλιςτα χϊρασ πολφ φιλικισ απζναντι ςτθν Ελλάδα και ειδικά
ςτο Λ/ΕΛΛ.ΑΚΣ. οπότε ο μελλοντικόσ διαγωνιςμόσ εφ'όςον και όταν γίνει, δεν
μπορεί να κεωρθκεί οφτε ανοικτόσ οφτε διεκνισ.
Μζροσ 2ο
'αυτό το μζροσ μετά από ςυηιτθςθ με τουσ τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ μασ ςε ουθδία και Ελλάδα
ςασ παρακζτουμε γενικζσ απόψεισ και ηθτοφμε διευκρινίςεισ που είναι αναγκαίεσ εφ'όςον ο
διαγωνιςμόσ κεωρείται ανοικτόσ και διεκνισ.
1. Εφ'όςον είναι διεκνισ διαγωνιςμόσ πρζπει να υπάρχει κείμενο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα
ειδικά μάλιςτα για το ναυτιλιακό υλικό το οποίο ςτθν πλειοψθφία του ορίηεται με τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και κανονιςμοφσ ςτα Αγγλικά.
2. Επίςθσ ςε ζνα διεκνι διαγωνιςμό και μάλιςτα για το είδοσ των ςκαφϊν, ςυνικωσ ιςχφει το
διεκνζσ Ναυτικό ι Αγγλικό Δίκαιο και Διαιτθςία. τθν παροφςα περίπτωςθ είναι δυνατόν να
χρθςιμοποιθκεί Διεκνζσ Δίκαιο και Διαιτθςία ςτον Πειραιά όπου υφίςταται οργανιςμόσ
ναυτικισ διαιτθςίασ ;
3. Αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα είναι μία διεκνισ ςφμβαςθ. Πρζπει ωσ εκ τοφτου να γίνει
κακαρόσ οριςμόσ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από τθν δικι μασ πλευρά είμαςτε ξεκάκαροι
ότι πρόκειται για να Ναυπθγεία SWEDE SHIP AB ουθδίασ. Από τθν δικι ςασ πλευρά ςε διάφορα
ςθμεία των ανακοινϊςεϊν ςασ αναφζρεςτε ςτθν Τπθρεςία, ςτον Φορζα, ςτο Τπουργείο, ςτο
Αρχθγείο του Λ.. κλπ. Θα ςασ παρακαλοφςαμε, άν γίνεται, να μασ ορίςετε ςυγκεκριμζνθ
ονομαςία για αποφυγι παρεξθγιςεων ειδικά μάλιςτα διότι κα πρζπει να το μεταφράςουμε ςε
ξζνθ γλϊςςα. Για ζνα μόνο ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν νοοφνται πολλαπλοί οριςμοί. Μζχρι να
μασ ορίςετε εςείσ επακριβϊσ, κα χρθςιμοποιοφμε για τθν δικι ςασ ςυμβαλλόμενθ πλευρά τθν
λζξθ "Τπουργείο".
4. Επίςθσ χρειαηόμαςτε ξεκάκαρο οριςμό των εννοιϊν που ζχουν χρονικι ςυμβατικι ουςία : ςε
διαφορετικά ςθμεία των κειμζνων ςασ αναφζρεςτε ςε παραλαβι, παράδοςθ, οριςτικι
παραλαβι, κλπ. Οφτε ςτο διεκνζσ Ναυτιλιακό Δίκαιο, οφτε και ςτθν Ε.Ε., από τθν οποία
προζρχεται ςθμαντικό μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ και ςτθν οποία φυςικά υπάγεται θ Ελλθνικι
Δθμοκρατία, οι παραπάνω όροι δεν ζχουν νόθμα και ακόμθ περιςςότερο δεν ζχουν νόθμα ςτθν
ναυτιλιακι πρακτικι. Θ παραλαβι και θ παράδοςθ είκιςται να είναι ταυτόχρονεσ και ςυνικωσ
ορίηονται από "Πρωτόκολλο Παραλαβισ και Αποδοχισ" (Protocol of Delivery and Acceptance).
5. Θ ναυπιγθςθ πλοίων/ςκαφϊν είναι μία ςυνεχισ και όχι ςτιγμιαία καταςκευαςτικι πράξθ, και
οι ωσ άνω νόμοι και πρακτικι τθν ζχουν ορίςει ςαφϊσ. Ωσ εκ τοφτου θ επίβλεψθ και ο
αντίςτοιχοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ είναι και αυτά ςυνεχι. Άρα
και το Τπουργείο ςασ κα πρζπει να μασ ορίςει τθν αντίςτοιχθ ομάδα επίβλεψθσ που κα
εκτελζςει αυτι τθν εργαςία για τθν δικι ςασ πλευρά.
6. Σαυτόχρονα να μασ οριςκοφν ο αρικμόσ ατόμων και θ αρμοδιότθτα του κακενόσ με
δεςμευτικι υποχρζωςθ υπογραφισ για τον ποιοτικό ζλεγχο. Ενθμερωτικά ςε αυτό το ςτάδιο
διαβοφλευςθσ να μασ ορίςετε περίπου το χρονικό διάςτθμα παρουςίασ ενόσ εκάςτου ςτο
Ναυπθγείο κατά τθν περίοδο των 18 μθνϊν κακϊσ επίςθσ και τθν περίοδο των αδειϊν τουσ.
7. Οι δοκιμζσ ςτο λιμάνι (harbour acceptance tests) και οι δοκιμζσ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα (sea
trials acceptance tests) κεωροφνται αναπόςπαςτα τμιματα τθσ καταςκευισ και εντόσ του
18μινου που απαιτείτε, και εκτελοφνται ςτα αντίςτοιχα Ναυπθγεία. Παρακαλϊ διευκρινίςτε
μασ γιατί ηθτάτε ξεχωριςτζσ δοκιμζσ ςτο Λιμάνι του Πειραιά, δθλ. ςτθν περίπτωςθ ξζνου
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ναυπθγγείου όπωσ εμείσ υπονοείτε διπλζσ δοκιμζσ ;
Επιπροςκζτωσ θ επιβλζπουςα ομάδα ςασ ςτο Ναυπθγείο, αυτοφσ τουσ 18 μινεσ, κα είναι
εξουςιοδοτθμζνθ να δζχεται και να υπογράφει τισ επί μζρουσ επικεωριςεισ και δοκιμζσ ;
8. Οι αποςτολζσ των ςκαφϊν είναι πάντοτε ςτθν πλιρθ ευχζρεια του Τπουργείου. Όςον αφορά
όμωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν γίνεται να υπονοείτε εξοπλιςμόσ χωρίσ αυτόσ να
περιγράφεται επακριβϊσ ς'αυτζσ. Παράδειγμα 1ον: Ηθτάτε ναυαγοςωςτικζσ αποςτολζσ τισ
οποίεσ εμείσ κάνουμε ςυνικωσ με βίντςι, γερανό ι γάντηο (Q.R. Hook). Εςείσ όμωσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ αναφζρετε ναυαγοςωςτικζσ αποςτολζσ χωρίσ όμωσ να αναφζρετε κανζνα
ναυαγοςωςτικό εξοπλιςμό οφτε βίντςι οφτε γερανό οφτε κάτι άλλο. Σί ζχετε υπϋόψιν ςασ ;
Παράδειγμα 2ον: Αναφζρεςτε ςε αντιρρυπαντικζσ αποςτολζσ. Αυτζσ χρειάηονται ςυγκεκριμζνα
υλικά και εξοπλιςμό τα οποία δυςτυχϊσ ζχουν όγκο και πιάνουν πάρα πολφ χϊρο. τισ
προδιαγραφζσ ςασ δεν αναφζρεται κακόλου παραπλιςιοσ εξοπλιςμόσ οφτε ςε είδοσ οφτε και ςε
ποςότθτα. Σί ζχετε υπόψιν ςασ γι'αυτό ;
9. Νθογνϊμονεσ. Όπωσ ζχουμε αναφζρει ιδθ, θ καταςκευι γίνεται βάςει επίβλεψθσ από το
Νθογνϊμονα DNV ο οποίοσ όπωσ γνωρίηετε ζχει ενωκεί με τον GL και τϊρα ονομάηεται DNV/GL.
Είναι βαςικό μζλοσ του IACS και είναι εξουςιοδοτθμζνοσ από τθν Ελλάδα να πραγματοποιεί
όλων των ειδϊν τισ μελζτεσ και επιβλζψεισ ςχετικά με τισ ναυπθγιςεισ. ϋΟμωσ πρζπει να
οριςκοφν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν και οι ακριβείσ
δείκτεσ να ορίηονται με ςαφινεια. Κυρίωσ να αποςαφθνιςτεί εάν κα ακολουκθκεί ο κϊδικασ
ςκαφϊσ υψθλισ ταχφτθτασ (High Speed Code) ι όχι και ςτθν αρνθτικι περίπτωςθ ποιοί ακριβϊσ
κϊδικεσ κα ακολουκθκοφν.
10. ε ςκάφθ 16-18 μζτρων μικουσ και με περιοριςμζνθ ακτίνα δράςθσ, όπωσ ορίηεται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ςυνθκιςμζνο πλιρωμα είναι 2 με 4 άτομα. Εςείσ ηθτάτε πλιρωμα 6
ατόμων και 20 επιβαίνοντεσ, τα οποία κεωροφμε μάλλον υπερβολικά για τόςο μικρό ςκάφοσ.
Παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε και πόςεσ καμπίνεσ απαιτείτε για τα 6 άτομα πλιρωμα.
Επίςθσ εάν οι 20 επιβαίνοντεσ πρζπει να είναι ςε κλειςτό χϊρο ι δφνανται να είναι ςτο
κατάςτρωμα.
11. Λογιςμικό. Θ περιγραφι που μασ δίνετε είναι πολφ αςαφισ. Θα κζλαμε να μασ δοκοφν
υποδείγματα ι/και παραδείγματα για να μασ βοθκιςουν να αντιλθφκοφμε τί ηθτάτε.
12. Χρόνοσ παράδοςθσ. Δεν μποροφμε να το καταλάβουμε. τον χρόνο παράδοςθσ είναι
διεκνϊσ αποδεκτό να περιλαμβάνονται και οι δοκιμζσ όπωσ αναφζραμε πιο πάνω (παρ. 7) και
αυτό εννοφμε κι εμείσ. Όμωσ αναφζρετε και άλλεσ ζννοιεσ ς'αυτι τθν παράγραφο και κζλουμε
τισ κάτωκι διευκρινίςεισ : (α) Σί κα πει οριςτικι παραλαβι ; Πρόκειται να υπάρξει και άλλθ
παραλαβι ; Παρακαλοφμε διευκρινίςτε. (β) Σί κα πει τελικζσ δοκιμζσ ; Τπονοείτε ότι κα
υπάρξουν και προςωρινζσ δοκιμζσ ; Εκτόσ από τισ απαντιςεισ ςτα (α) και (β) οι ζννοιεσ αυτζσ κα
πρζπει να ορίηονται ςαφϊσ ςτθν φμβαςθ. Θα κζλαμε, ει δυνατόν, αυτοί οι οριςμοί να μασ
δοκοφν από τϊρα και όχι να μείνουν ςε εκκρεμότθτα. ασ υπενκυμίηουμε ξανά ότι ςτθν ίδια
παράγραφο αναφζρεςτε ςτον Φορζα και ςτθν Τπθρεςία : Ποιά είναι θ διαφορά ;
13. Δοκιμζσ ςτον Πειραιά. ε περίπτωςθ που αλθκεφει θ υπονοοφμενθ ζννοια διπλϊν δοκιμϊν,
και ςτον χϊρο του Ναυπθγείου και ςτον Πειραιά, διαμαρτυρόμεκα διότι δθμιουργεί χονδροειδι
ανιςότθτα μεταξφ Ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν ναυπθγείων και αντιβαίνει του διεκνοφσ ναυτικοφ
δικαίου και των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε. από τθν οποία προζρχεται ςθμαντικό μζροσ τθσ
χρθματοδότθςθσ.
14. Οικονομικοί όροι. Α) Παρακαλοφμε δϊςτε μασ λεπτομζρειεσ για χρθμοτοδότθςθ ΕΣΘΑ 20142020. Β) Σρόποι πλθρωμισ: υπάρχει υπόδειγμα ;
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15. τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ υπάρχουν κεφάλαια/παράγραφοι για εξοπλιςμό και υπθρεςίεσ
οι οποίεσ δεν ζχουν καμμία ςχζςθ με ναυπθγεία όπωσ είμαςτε εμείσ. Διευκρινίηουμε : Σί νόθμα
ζχει ουθδικό ναυπθγείο να υπογράψει ςφμβαςθ με τον ΟΣΕ/COSMOTE για 5 χρόνια για
παροχι ραδιοτθλεφωνίασ και internet όπου όμωσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν κα είναι το
Ναυπθγείο μασ αλλά το Τπουργείο και ο κρατικόσ/θμικρατικόσ ΟΣΕ/COSMOTE. Νομίηουμε ότι
είναι ςωςτότερο και πλζον εφικτό να ςυμβλθκεί απευκείασ το Τπουργείο ςασ με τον
ΟΣΕ/COSMOTE ι με οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία τθλεπικοινωνιϊν εςείσ επιλζξετε. Επίςθσ
παραπλιςιοσ, άςχετοσ για ναυπθγεία, εξοπλιςμόσ απαιτείται, όπωσ ρουχιςμόσ, κινθτά
τθλζφωνα, tablets, lap tops. Επιπροςκζτωσ δεν είμαςτε βζβαιοι εάν ςε διαγωνιςμό ναυπιγθςθσ
επιτρζπεται από τον Νόμο θ προςάρτθςθ και προμικεια τόςο διαφορετικϊν υλικϊν, είτε ςτθν
Ελλάδα είτε ςτθν ουθδία.
16. Όλα τα ςκάφθ κα ζχουν εξοπλιςτεί με εργαλεία και αμοιβά για απεριόριςτουσ πλόεσ όπωσ
ορίηεται από τον Νθογνϊμονα και τον IACS. Πζραν αυτϊν δεν καταλαβαίνουμε τί νόθμα ζχουν
τα υπερβολικά πρόςκετα αμοιβά που ορίηετε όπωσ : 4 αμοιβζσ κφριεσ μθχανζσ, 4 αξονικά
ςυςτιματα, 4 μειωτιρεσ, κλπ. Νομίηουμε ότι κα ιταν καλφτερο και πιο ξεκάκαρο το Τπουργείο
ςασ να αγοράςει κατευκείαν από τον καταςκευαςτι αυτά τα αμοιβά χωρίσ τθν μεςολάβθςθ του
Ναυπθγείου το οποίο δεν είναι ο πραγματικόσ καταςκευαςτισ των μθχανϊν, κλπ. και επιπλζον
κα αυξθκεί και θ τελικι τιμι.
17. Εφ'όςον το Τπουργείο ςασ επιμζνει ςτθν προμικεια των όςων αναφζρονται ςτισ παραγρ. 15
και 16 ανωτζρω, προτείνουμε να γίνει ξεχωριςτι πρόταςθ και κοςτολόγθςθ επιπλζον τθσ
ναυπιγθςθσ ακριβϊσ όπωσ ηθτάτε και για τθν φμβαςθ υντιρθςθσ. Ενθμερωτικά και μόνον
κατά προςζγγιςθ, όλα αυτά τα ζξτρα μθ προερχόμενα από τθν ναυπιγθςθ επιβαρφνουν το
κόςτοσ με περί τα 2 εκατομ. ευρϊ ςχεδόν όςο είναι το κόςτοσ του προχπολογιςμοφ ςασ για ζνα
ςκάφοσ. Θεωροφμε απαραίτθτο οι υπθρεςίεσ και ο εξοπλιςμόσ που αναφζρονται ςτισ παραγρ.
15 και 16 ανωτζρω δεν κα υπολογίηονται ςτθν βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του
ναυπθγείου κακότι αφοροφν αντικείμενα τελείωσ άςχετα με το ναυπθγείο.
18. Σζλοσ όςον αφορά τθν εγγφθςθ 3 ετϊν που απαιτείτε, υπάρχει πρόβλθμα με τον οριςμό
ομαλισ λειτουργίασ εφ'όςον πρόκειται για ςτρατιωτικζσ ι αςτυνομικζσ λειτουργίεσ όπωσ ςε
αυτά τα ςκάφθ και αμφιβάλλουμε εάν όλοι οι καταςκευαςτζσ του εξοπλιςμοφ κα το δεχκοφν.
Εμείσ είμαςτε ςε ςυνεχι επαφι με τουσ προμθκευτζσ και ηθτιςαμε για λογαριαςμό ςασ
επζκταςθ του χρόνου εγγφθςθσ, από τον ςυνικθ 1 χρόνο ςε 3 χρόνια, και κα επανζλκουμε.
Θζλουμε όμωσ να μασ πείτε ςε περίπτωςθ που κάποιοι καταςκευαςτζσ αρνθκοφν, τί λφςθ
προτείνετε.
Εκτιμϊμενο κόςτοσ προςφερόμενθσ λφςθσ
για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω.
Προτεινόμενοσ Χρόνοσ Παράδοςθσ για κάκε
είδοσ από τα ανωτζρω
Τπαγωγι είδουσ ςε Εναρμονιςμζνα Πρότυπα
για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω

Σο κόςτοσ κα υπολογιςτεί μετά τθν
δθμοςίευςθ
τθσ
οριςτικισ
Σεχνικισ
Προδιαγραφισ.
18 μινεσ.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
(αναγράφονται πρότυπα/πιςτοποιιςεισ)
ΝΑΙ
Βάςει κανονιςμϊν Νθογνϊμονα DNV/GL και
ακριβϊσ των standards όπωσ αυτά κα
ορίηονται
ςτθν
οριςτικι
Σεχνικι
Προδιαγραφι.
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