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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 
το πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας Ν.3622/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το ν.4150/2013), με την οποία μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η ΕΚ Ο 65/2005 περί 
Ενίσχυσης της Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, οι τρεις λιμενικές 
εγκαταστάσεις  που αποτελούν τον Λιμένα Μυκόνου, υποχρεούνται, ως εγκεκριμένες 
από την ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ/ΕΛ.ΑΚΣ-Λ/ΤΝΑ Λιμενικές Εγκαταστάσεις Τποδοχής 
Κρουαζιέρας και εν γένει πλοίων διεθνών πλοών, να εγκαταστήσουν και 
λειτουργήσουν κατάλληλο ύστημα Ασφαλείας Επιτήρησης, Ελέγχου και 
Επικοινωνιών, σε εφαρμογή των προβλέψεων των χεδίων Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (.Α.Λ.Ε.) και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 
Ασφαλείας τους. 
τόχος του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που δύναται να 
προσφέρει το λιμάνι σε πλοία, φορτία και επιβάτες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν 
στην επίβλεψη, διαχείριση και ρύθμιση της ενδολιμενικής κυκλοφορίας, στη μέριμνα 
για την πλοήγηση, ρυμούλκηση, παραβολή και αγκυροβόληση των πλοίων, στην 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, στη διακίνηση 
επιβατών, οχημάτων και φορτίων, στην εξυπηρέτηση του εφοδιασμού και της 
συντήρησης των πλοίων, στην ηλεκτρονική πληροφόρηση και γενικά στην 
εξυπηρέτηση κάθε χρήστη του λιμένα. Κύριος στόχος, διατηρώντας πάντα τον 
παράγοντα ασφάλεια (security) σε υψηλό επίπεδο, είναι η βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ενδιαφερομένων μερών και των χρηστών στις υπηρεσίες των 
θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών. Οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, με 
απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα Μυκόνου και την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους χρήστες του. 
Μια σημαντική συνιστώσα των αποδοτικών και ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών 
αποτελεί και το επίπεδο της προσβασιμότητας τόσο των χρηστών των λιμενικών 
υπηρεσιών, όσο και όλων των ενδιαφερομένων με τη γενικότερη λιμενική 
λειτουργία. 
Η προσβασιμότητα φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία), οχημάτων, εμπορευμάτων, εφοδίων, πληροφοριών και κεφαλαίων που 
δυσχεραίνεται εξαιτίας υφιστάμενων προβλημάτων, αποτρέπει πελάτες από την 
χρήση των λιμενικών υπηρεσιών και επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα και τη θέση 
του λιμένα στο περιβάλλον που προαναφέρθηκε.  
Οι βασικές παράμετροι για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι οποίες 
λαμβάνονται υπόψη, είναι οι εξής :  
 
Η ανάπτυξη διαδικασιών και συστημάτων προσβασιμότητας, που στηρίζονται στη 
χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με στόχο τη 
βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των διαφόρων κατηγοριών 
χρηστών, χωρίς έκπτωση στις απαιτήσεις ασφάλειας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
τις μεταβαλλόμενες λειτουργικές συνθήκες σε περιπτώσεις καταστάσεων επειγόντων 
- εκτάκτων περιστατικών και ανωμαλιών. 
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το πλαίσιο αυτό, ο εξοπλισμός για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή  
Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, θα 
περιλαμβάνει: 

1. ΤΣΗΜΑΣΑ CCTV : Εξοπλισμός καμερών κλειστού κυκλώματος 

αποτελούμενος από 19 σταθερές κάμερες εξωτερικού χώρου και 3 

τηλεχειριζόμενες κάμερες εξωτερικού χώρου, σε συνδυασμό με μονάδα 

καταγραφής και σταθμό παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος 

2. ΤΣΗΜΑΣΑ ACCESS CONTROL ΜΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΕΡΓΑΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΩΝ ΠΡΟΒΑΗ (Port 

Community & Accessibility). ύστημα  ελέγχου  επιβατών και χρηστών της 

εγκατάστασης με κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας και 

λογισμικό υψίστης ασφάλειας, καθώς και διαδικασιών ελέγχου δηλωτικών 

εγγράφων των υπόχρεων στον κώδικα ISPS πλοίων.  

 
 ΤΣΗΜΑ CCTV 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΕΜ) 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

ΣΑΘΕΡΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 19 

ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 3 

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ 1 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΜΕΡΨΝ 1 

ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΕΙΣΟΤ 
ΚΤΚΛΨΜΑΣΟ 

1 

ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΜΕΡΨΝ 7 

ETHERNET SWITCH 1 

ΕΡΓΑΙΕ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ, ΔΙΚΣΤΨΗ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΑΜΕΡΨΝ 

1 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 

 
 ΤΣΗΜΑ ACCESS CONTROL 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΕΜ) 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ  

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΛΙΜΕΝΑ   

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 3 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ 1 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ 
ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 

1 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΨΝ 1 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ ΓΡΑΥΕΙΩΝ 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ Η/Τ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ 1 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ  1 

ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΘΤΡΑ 3 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 3 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 

ΥΟΡΗΣΟ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ 3 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΨΝ 1 

ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ  1 

20REQ007901808 2020-12-21



  5 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΕΜ) 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΑΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 

 
Επιπλέον, μία μονάδα καταγραφής των σημάτων των καμερών καθώς και σταθμός 
παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος. 
Σο προβλεπόμενο σύστημα επί ποινή αποκλεισμού θα έχει τη δυνατότητα 
διασύνδεσης με το λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών λιμένα προσφέροντας 
πρόσβαση στις κάμερες του συστήματος μέσω αυτού, καθώς και με το λογισμικό 
ελέγχου πρόσβασης πεζών και οχημάτων. 
Σο προβλεπόμενο σύστημα συμπληρώνεται από του στύλους εγκατάστασης των 
καμερών, καθώς και από την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα ορθής λειτουργίας της, με σκοπό τη διασύνδεση των 
καμερών και της κεντρικής εγκατάστασης, καθώς και την τροφοδοσία του 
συστήματος. 
Σο σύστημα θα υποστηρίζεται από UPS σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές 
και θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία και διαθεσιμότητα. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται 
ενδεικτικά σε 121.800,00€ πλέον ΥΠΑ 24% (29.232,00€) ήτοι συνολικά 151.032,00€, 

συμπεριλαμβανομένης των εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης των υλικών στις 
εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους [Δ.Λ.Σ. Μυκόνου, Κ.Α 00-7131.0001 
«Εξοπλισμός Η/Μ ΚΨΔΙΚΑ ΙSPS» 2020 (0,00€) και 2021 (76.756,00€) και Κ.Α 00-
7131.0002 «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων ασφαλείας» 2020 (0,00€) και 2021 (74.276,00€) 
[CPV : 34998000-9 & 72262000-9]. 
 
2. ΚΟΠΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ  

τόχος της μελέτης είναι η προμήθεια των συστημάτων ελέγχου παρείσφρησης και 
καταγραφής των διακινούμενων φορτίων, ατόμων και οχημάτων εντός των ζωνών 
περιορισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης, η αναγκαιότητα των οποίων κατά είδος 
και ποσότητα, προκύπτει από το εγκεκριμένο υπό του ΤΕΝ σχέδιο ασφαλείας, το 
οποίο εκπονήθηκε βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004 και της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ 56/11/02/2004 Νόμος 36622/200/  Τπ.Απ 4434.1/01/2008).  
 
το λιμένα Μυκόνου , και πιο συγκεκριμένα στο χώρο ISPS του νέου λιμένα, πρόκειται να 
εγκατασταθούν τα αναφερόμενα στην τεχνική μελέτη  συστήματα, με σκοπό τη διασφάλιση 
της συνεχούς επιτήρησης, την επίτευξη αυξημένης ασφάλειας για τους χρήστες του λιμένα 
και την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών ασφαλείας, που προκύπτουν από τη 
χρήση του λιμένα. 
 

Σο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου  και ειδικότερα οι λιμενικές εγκαταστάσεις του 

Παλαιού και Νέου Λιμένα  έχουν υποστεί, τακτικές επιθεωρήσεις συμμόρφωσης με την 

κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων από 

τις αρμόδιες κρατικές αρχές λιμενικής ασφαλείας, καθώς και από την αρμόδια επιτροπή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τον ελέγχων αυτών, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης 

και επικαιροποίησης  του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης με ηλεκτρονικά 

μέσα νέας τεχνολογίας (απαίτηση .Α.Λ.Ε.). 
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Η παρούσα μελέτη περιγράφει την αναγκαιότητα και εγκατάσταση υλικοτεχνικής 
υποδομής συστημάτων ελέγχου παρείσφρησης και καταγραφής διακίνησης  στις 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, και κατά συνέπεια τη μέθοδο συμμόρφωσης της 
Λιμενικής Εγκατάστασης με τις απαιτήσεις σε μέσα και μέτρα για τον έλεγχο 
πρόσβασης οχημάτων, επιβατών και χρηστών, της εγκατάστασης, καθώς και τη 
διαλειτουργικότητα και διασύνδεση του συστήματος επιτήρησης  με αυτό των 
πληροφοριών δηλωτικών εγγράφων των πλοίων, και ειδικά αυτών της κρουαζιέρας 
( pre-arrival, passengers list, crew list κ.τ.λ.) η αναγκαιότητα των οποίων κατά είδος 
και ποσότητα, προκύπτει από το εγκεκριμένο υπό του ΤΕΝ σχέδιο ασφαλείας, το 
οποίο εκπονήθηκε βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004 και της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ 56/11/02/2004 Νόμος 36622/200/  Τπ.Απ 4434.1/01/2008).  
Επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επεκτασιμότητας του 
προδιαγραφέντος λειτουργικού συστήματος, βάση των μελλοντικών αναγκών και 
σταδιακών επενδύσεων, η χρηματοδότηση των οποίων θα προκύπτει από την 
είσπραξη του υφιστάμενου τέλους ασφάλειας  
Με την ορθή εφαρμογή του ΑΛΕ, και βάσει της παρακάτω Τπουργικής απόφασης, 
προκύπτει για το  Δ.Λ.Σ. Μυκόνου αύξηση των εσόδων δια μέσου της είσπραξης του 
ασφαλιόσημου. 
Βασική προϋπόθεση στην  απόφαση είναι η ορθή εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας, 
με απαράβατο όρο την εγκατάσταση και  λειτουργία των συστημάτων ελεγχόμενης 
πρόσβασης.  

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

8. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής 
Αρχής, χρονικής διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την αίρεση ότι δεν έχουν 
μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της, ότι (α) διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας 
Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), και (β) διαθέτει το απαιτούμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο, 
προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1. 

9. Η παρούσα ισχύει από 01-01-2018. 

 

3. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Ο Λιμένας Μυκόνου αποτελείται από τη Λιμενική εγκατάσταση του Παλαιού 
Λιμένα, την Λιμενική εγκατάσταση του Νέου Λιμένα και την Λιμενική 
εγκατάσταση της Νήσου Δήλου. Ο Νέος Λιμένας δέχεται πλοία που εφαρμόζουν 
τον Κώδικα ISPS και λάντζες που εξυπηρετούν πλοία που εφαρμόζουν τον Κώδικα 
ISPS. Ο Παλαιός Λιμένας δέχεται λάντζες που εξυπηρετούν την διακίνηση 
επιβατών πλοίων που εφαρμόζουν τον Κώδικα ISPS.  Η Λιμενική εγκατάσταση της 
Δήλου δέχεται  ημερόπλοια, τα οποία μεταφέρουν τους επισκέπτες από τις δυο 
άλλες εγκαταστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο της νήσου, και λάντζες από τα 
αγκυροβολημένα πλησίον σε αυτήν κρουαζιερόπλοια.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χήμα 1 
 

 
Ο Νέος Λιμένας Μυκόνου διακρίνεται σε δύο περιοχές:  
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Μια τεχνητή νησίδα και την περιοχή της ξηράς. την τεχνητή νησίδα συναντάται 
μία περιοχή στην οποία υπάρχει περίφραξη, είσοδος, διαμορφωμένο κρηπίδωμα, 
υποδομές και εξυπηρετούνται τα κρουαζιερόπλοια. Σο κύριο κρηπίδωμα είναι το 
ανατολικό όπου παραβάλλονται τα κρουαζιερόπλοια, ενώ στο βόρειο κρηπίδωμα 
υπάρχουν θέσεις ελλιμενισμού μεγάλων θαλαμηγών.  το υπόλοιπο τμήμα 
υπάρχουν θέσεις αναμονής οχημάτων και στο κύριο κρηπίδωμα (ανατολικό) 
παραβάλλονται Ε/Γ – Ο/Γ πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια εσωτερικού, 
φορτηγά πλοία και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης κίνησης κρουαζιερόπλοια. 
το Νέο Λιμένα Μυκόνου παραβάλλονται και  πλοία Κατηγορίας Α΄  το χήμα 1 
παρουσιάζεται ο Νέος Λιμένας. 
 
το χήμα 2 παρουσιάζεται η χωροταξική διάταξη της ζώνης Διεπαφής 4,  όπου 
εφαρμόζεται ο κώδικα ISPS και οι διαδικασίες Schengen. το Νέο Λιμένα Μυκόνου 
τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν έλεγχο των διακινούμενων επιβατών και 
οχημάτων  στην είσοδο της Ζώνης Διεπαφής 4. Η περίμετρος της Διεπαφής 4 
προβλέπεται να προστατεύεται με τη χρήση καμερών CCTV. Η δεδομένη περιοχή 
ελεγχόμενης πρόσβασης καλύπτεται από τις επιταγές του Κώδικα ISPS, 
εφαρμόζοντας το εγκεκριμένο από το Τ.Ε.Ν  σχέδιο ασφάλειας (ΑΛΕ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χήμα 2 
 
το χώρο που περιβάλλεται από τα σημεία Φ,Α,Β,Γ,Δ,Ε (χήμα 2) οριοθετείται η 
κεντρική  είσοδος της  Ζώνης. το ίδιο σημείο εδράζουν και οι υποδομές στις οποίες  
εκτελούνται οι διαδικασίες ασφαλείας πρόσβασης, επιβατών, χρηστών και 
οχημάτων. Σο φυλάκιο εισόδου της Διεπαφής 4 είναι μονίμως επανδρωμένο κατά 
την περίοδο αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, και το προσωπικό ασφαλείας εκτελεί 
τακτικές περιπολίες στο χώρο του Νέου Λιμένα (εντός και εκτός της περιφραγμένης 
ζώνης). 
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Η διακίνηση στη ζώνη είναι ελεγχόμενη και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε 
πρόσωπα τα οποία φέρουν κάρτα πρόσβασης. Οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων 
θα διέρχονται κατόπιν ελέγχου και καταγραφής, μέσω PDA, των Cabin Card ID  ή 
καρτών επιβίβασης (boarding pass).  Η πύλη οχημάτων, καθώς και η 
ανθρωποθυρίδα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με τη χρήση καρτ 
αναγνωστών.  

κοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών φυσικής και τεχνικής 
ασφάλειας. Σα παραπάνω πρόκειται να προσαρμοστούν στον ευρύτερο σχεδιασμό 
της εγκατάστασης, διευκολύνοντας τις διαδικασίες του ελεγκτικού μηχανισμού και 
μειώνοντας χρόνο και  διαδικασίες.  κοπός είναι να αναδειχθεί η ασφάλεια του 
προορισμού στο χώρο υποδοχής και παραμονής του πλοίου. Η απόκτηση του 
αναγκαίου εξοπλισμού, προκύπτει από την περιγραφή του στο σχέδιο ασφαλείας και 
αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. Λόγω του απορρήτου που διέπει το ΑΛΕ του 
Λιμένα, γίνεται αναφορά μόνο των κεφαλαίων και παραγράφων τους, όπου και 
περιγράφεται η αναγκαιότητα του εξοπλισμού, και επιβάλλεται η εφαρμογή της 
χρήσης του. 
 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΛΤΗ 
ύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 725/2004 ( Μέρος A 14.1 & Μέρος Β παρ 16.12), αλλά 
και τον ΕΚ 65/2005, προβλέπεται ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας που ορίζει το συμβαλλόμενο κράτος 
στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται. Σα συστήματα ασφαλείας, τα μέτρα και οι 
διαδικασίες ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται στη λιμενική εγκατάσταση κατά 
τρόπο ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση ή/και καθυστέρηση σε 
επιβάτες, πλοίο, προσωπικό και επισκέπτες του πλοίου, είδη και υπηρεσίες, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους αναγνώρισης που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο 
ασφάλειας για να επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων στη λιμενική 
εγκατάσταση.  

 
5. ΣΕΦΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

Οι βασικοί στόχοι της προσβασιμότητας θα πρέπει να προσανατολίζονται στην 
αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης του λιμένα συσχετίζοντας οδηγίες του Δ.Ν.Ο 
(Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), την ελληνική νομοθεσία και τους χρονικούς 
περιορισμούς οι όποιοι τίθενται από την εφαρμογή αυτής και οι όποιοι 
εναρμονίζονται με αναγκαίες και υποχρεωτικές προσαρμογές του διεθνούς κώδικα 
ασφάλειας ISPS (ευρωπαϊκή οδηγία 725/2004 και 2010/65/ΕΕ SafeSeaNet 
architecture και FAL Convention). Σο παρών έργο στοχεύει στην ασφαλή διασύνδεση 
του όγκου φορτίου της λιμενικής κοινότητας και των λιμενικών εγκαταστάσεων 
(ατόμων, φορτίου, κεφαλαίων, πληροφοριών) με την ενδοχώρα, καθώς και με την 
ναυτιλιακή βιομηχανία διασύνδεσης του λιμένα  από και προς τον αστικό ιστό  και, 
συγχρόνως, αντανακλά τις νέες επιταγές των ευρωπαϊκών οδηγιών σε θέματα 
ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
την αρτιότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των μέσων μεταφοράς, που έχουν 
διεπαφή με το λιμάνι, άλλα και των επιβαινόντων σε αυτά τουρίστες – πληρώματα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά.  
Προβλέπεται η χρήση ενός αρθρωτού συστήματος διαχείρισης της πρόσβασης, με τη 
δυνατότητα να λειτουργεί πάνω σε μια ανοικτή πλατφόρμα διασύνδεσης, ώστε στο 
μέλλον, να επεκταθεί  αναλογικά με τον αυξανόμενο όγκο εργασιών της λιμενικής 
εγκατάστασης και να προστίθενται σε αυτό, νέα αναγκαία υποσυστήματα. Με τον 
τρόπο αυτόν σε αυτή την φάση εφαρμογής ο φορέας δεν θα δεσμευτεί  σε σταλίες  
κεφαλαίων, αλλά θα έχει την δυνατότητα μέσα από τη σταδιακή εφαρμογή του, να 
προβεί  στην είσπραξη του τέλους ασφάλειας, το οποίο και θα επενδύσει  δια μέσου 
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της  επέκτασης του συστήματος, στην ενίσχυση της ασφάλειας. κοπός του έργου 
είναι η ενδυνάμωση της παρεχόμενης ασφάλειας και η βελτίωση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς του επιβάτες και τους επισκέπτες του 
Λιμένα Μυκόνου.  
Προβλέπεται η αυτόματη συλλογή και επεξεργασία αναγκαίων πληροφοριακών 
στοιχείων του επιβατικού κοινού μέσω των εγγράφων της FAL Convention / Pre - 
Arrival με σκοπό ταχύτερο, αξιόπιστο αλλά και συγχρόνως κοινό έλεγχο 
προσβασιμότητας των ατόμων για όλα τα επισκέψιμα λιμάνια (ΑΠΟΥΑΗ 
3131.Α.16/295/2012 Αποδοχή Σροποποιήσεων Ετών 2005 & 2009 του Παραρτήματος 
της Διεθνούς ύμβασης «Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 
1965».) ISPS (ΕΚ 725/2004) (ΑΥΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ) 
το λιμένα προβλέπεται, επίσης, να εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης χώρου μέσω 
καμερών κλειστού κυκλώματος. υγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση 19 
σταθερών καμερών εξωτερικού χώρου και 3 τηλεχειριζόμενων καμερών εξωτερικού 
χώρου.  
Επιπλέον, προβλέπεται μια μονάδα καταγραφής των σημάτων των καμερών, καθώς 
και σταθμός παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης μελλοντικά με το 
λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών λιμένα προσφέροντας πρόσβαση στις κάμερες 
του συστήματος μέσω αυτού, καθώς και με το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης πεζών 
και οχημάτων, με σκοπό την συμπληρωματική εξυπηρέτηση της λειτουργίας του.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα συμπληρώνεται από του στύλους εγκατάστασης των 
καμερών, καθώς και από την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα ορθής λειτουργίας της, με σκοπό τη διασύνδεση των 
καμερών και της κεντρικής εγκατάστασης, καθώς και την τροφοδοσία του 
συστήματος. 
Σο ζητούμενο σύστημα θα υποστηρίζεται από UPS σύμφωνα με τις ζητούμενες 
προδιαγραφές και θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία και διαθεσιμότητα.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης και διασύνδεσης με την 
υπόλοιπη χωροταξική διάταξη του Νέου Λιμένα, καθώς και με τις ζώνες ελεγχόμενης 
πρόσβασης του Παλαιού Λιμένα.  
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΨΝ 
Κάμερες 
το λιμένα προβλέπεται επίσης να εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης χώρου μέσω 
καμερών κλειστού κυκλώματος. υγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση 19 
σταθερών καμερών εξωτερικού χώρου και 3 τηλεχειριζόμενων καμερών εξωτερικού 
χώρου. 
Επιπλέον, προβλέπεται μια μονάδα καταγραφής των σημάτων των καμερών, καθώς 
και σταθμός παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος. 
 
ταθερές κάμερες εξωτερικού χώρου  
Η προσφερόμενη κάμερα θα είναι δικτυακής σύνδεσης, σταθερή, εξωτερικού χώρου 
με ανάλυση καταγραφόμενης εικόνας σε λειτουργία 16:9 :1920 Φ 1080 pixels, 30 fps, 
με ανάλυση καταγραφόμενης εικόνας σε λειτουργία 4:3 :2048 Φ 1536 pixels, 30fps 
 
Σηλεχειριζόμενες κάμερες εξωτερικού χώρου 
Η προσφερόμενη κάμερα θα είναι δικτυακής σύνδεσης με ανάλυση εικόνας σε 
λειτουργία 16:9, 1920 Φ 1080 pixels, 60 fps, με ανάλυση εικόνας σε λειτουργία 4:3, 
2048 Φ 1536 pixels, 30fps 
 
Μονάδα καταγραφής  
Σο προσφερόμενο καταγραφικό θα μπορεί να καταγράψει τουλάχιστον 64 κάμερες 
και θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης για καταγραφή έως και 128 καμερών. 
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Λογισμικό διαχείρισης καμερών 
Θα είναι συμβατό με λειτουργικό Windows 10 Pro 64 bit. Θα μπορεί να ελέγξει 
πλήρως τις εγκατεστημένες κάμερες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του 
μενού τους. Θα μπορεί να ελέγξει πλήρως τις μονάδες καταγραφής 
συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής του καταγεγραμμένου υλικού. 
 
ταθμός εργασίας διαχείρισης συστήματος κλειστού κυκλώματος  
Επεξεργαστής: Core i7 9700ΚF @ 4.90 GHz max ή ανώτερο. Θα συνοδεύεται από 
πληκτρολόγιο χειρισμού των καμερών που θα διαθέτει joystick χειρισμού 
αποσπώμενο, περιστροφικό κουμπί ρύθμισης ταχύτητας αναπαραγωγής και πλήρες 
πληκτρολόγιο  που θα διευκολύνει και συντομεύει τους χειρισμούς που σχετίζονται 
με τη διαχείριση του συστήματος. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από rack 19”, 42U, 
βάθους 80cm, επί τροχών με φρένο,  με πόρτες που κλειδώνουν εμπρός και πίσω. Ο 
εξοπλισμός να συνοδεύεται από UPS Line Interactive. 
 
τύλοι – κολώνες  στήριξης καμερών  
Κολώνες  πέντε μέτρων για τη στήριξη των καμερών.  
 
Ethernet Switch 
Σo Gigabit Managed 24-port PoE switch θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, με 
σκοπό να εγκατασταθούν στο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης όλων των καμερών. 
 
Εργασίες και υποστήριξη μετρά την παραλαβή του έργου. 
Γενική περιγραφή λειτουργιών συστήματος Access Control με λογισμικό διαχείρισης 
εργασιών λιμένα και έκδοσης καρτών πρόσβασης. 
Πρόκειται για ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις 
ανάγκες ασφάλειας της εγκατάστασης, αλλά θα παρέχει  ήδη τη δυνατότητα 
επεκτασιμότητας δια μέσω  υποπρογραμμάτων, ώστε στο μέλλον ο φορέας  με την 
επιλογή αυτών να συλλέγει, ενοποιεί  και παραμετροποιεί στοιχεία, τα οποία η 
διοίκηση του λιμενικού ταμείου θα δύναται να επεξεργάζεται, για την διαμόρφωση 
της οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής της, καθώς και της βέλτιστης διαχείρισης 
του λιμένα. 
 
Θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί  για την υποβοήθηση και επεξεργασία 
στοιχείων, τα οποία θα λαμβάνει από το σύστημα που αναπτύσσεται από το ΤΕΝ, 
σύμφωνα με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας ΕΕ/65/2010, όπως αυτή 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 125/2012 και την εφαρμογή του 
κανονισμού 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΕΚ, όπως αυτός 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 56/2004, σύστημα ηλεκτρονικού 
ελέγχου των διαδικασιών (software),  το οποίο θα υποστηρίζει τα μέτρα ασφαλείας 
για τα υπόχρεα πλοία και τις απαιτήσεις της συνθήκης SCHENGEN.  
 
Θα παρέχει τη δυνατότητα της διαλειτουργικής διασύνδεσης του λιμένα Μυκόνου 
στο μέλλον,  με όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα της λιμενικής 
κοινότητας. Η χρήση του εργαλείου θα βασίζεται στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική 
του εφαρμοζόμενου στην ναυτιλιακή κοινότητα maritime single windows. Η χρήση 
και εφαρμογή αυτού του  συστήματος αναβαθμίζει  σε θέματα EDI το λιμένα. Σο 
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης λειτουργιών λιμένα θα είναι μία ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, η οποία θα έχει την δυνατότητα να διασυνδέει τα επιμέρους συστήματα 
που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς, φορείς (ναυτιλιακές εταιρίες, πλοία) και 
υπηρεσίες, που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα του λιμένα. Θα περιλαμβάνει 
τον έλεγχο επιβατών, πληρωμάτων,  στατιστικές εκθέσεις, σύστημα πρόσβασης και 
ασφαλείας. Σο σύστημα θα έχει την δυνατότητα έκδοσης και παρακολούθησης των 
καρτών πρόσβασης στην λιμενική εγκατάσταση. Επειδή το σύστημα θα αναπτυχθεί 
στη λιμενική εγκατάσταση σταδιακά, και η απόκτηση των αναγκαίων παγίων 
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στοιχείων (μπάρες ειδικές κάμερες κ.τ.λ. ) θα πραγματοποιείται  αναλόγως με την 
επενδυτική ικανότητα του Δ.Λ.Σ.Μ και την είσπραξη του τέλους ασφάλειας, θα 
πρέπει το λογισμικό του να έχει  στην κεντρική του φιλοσοφία και λειτουργία τη 
δυνατότητα πραγματικής ταυτοπροσωπίας σε οποιοδήποτε σημείο της λιμενικής 
ζώνης πραγματοποιείται έλεγχος ατόμου, δια μέσου ασύρματης επικοινωνίας με 
ατομικές μονάδες ελέγχου, τις οποίες θα φέρει το προσωπικό ασφάλειας . 
Θα είναι ουδέτερη και ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα, που επιτρέπει την έξυπνη 
και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα και η 
ασφάλεια των θαλάσσιων κοινοτήτων (Maritime clusters). 
Σο λογισμικό, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα  στον φορέα, με 
την επέκταση των υποπρογραμμάτων του, ένα εύρος υπηρεσιών στο μέλλον με τα 
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

 Εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. 

 Ηλεκτρονική διαχείριση όλων των πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες, 
πληρώματα και φορτία. 

 Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. 

 Δυνατότητα web αίτησης και υποβολής στοιχείων για έκδοση αδείας εισόδου. 
 
Θα περιλαμβάνει (εκτός των Δηλωτικών): 

 Διαχείριση δρομολογίων με χειροκίνητη καταχώρηση 

 Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης δρομολογίων 

 Διαχείριση πλοίων 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε σύστημα πινακίδων (σε νέες εγκαταστάσεις) 

 ύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης εγγράφων 

 ελίδα πληροφόρησης κοινού 

 το λογισμικό διαχείρισης επιβατών κρουαζιέρας θα υπάρχει η δυνατότητα 
υποστήριξης μελλοντικής σταθερής εγκατάστασης καρτ αναγνωστών 
πολλαπλής τεχνολογίας και έλεγχο πρόσβασης μέσω τουρνικέ 

 Έκδοση παραμετροποιήσιμων αναφορών 

 Δυνατότητα του λογισμικού, ώστε με τον κατάλληλο εξοπλισμό σε μελλοντική 
επέκταση του,  για καταγραφή στοιχείων & εικόνας επιβατών  

 Διασταύρωση στοιχείων επιβατών με στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρίας 

 Εφαρμογή Android για φορητή χρήση ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας σε 
PDA με υποστήριξη μαγνητικής κάρτας & barcode να περιλαμβάνει: 

 Λογισμικό ελέγχου πρόσβασης πεζών (ISPS) βάσει κάρτας proximity 

 Λογισμικό ελέγχου πρόσβασης οχημάτων (ISPS) βάσει κάρτας proximity 
οδηγού 

 Λογισμικό ελέγχου ζωνών περιορισμένης πρόσβασης 

 Ασφάλεια και προστασία κατά την αποθήκευση και ανταλλαγή 
εγγράφων 

 Δυνατότητα διαχείρισης administrator για παροχή χρήσης modules του 
συστήματος σε χρήστες της λιμενικής κοινότητας  

 
Σο ύστημα ελέγχου και διαχείρισης επιβατών κρουαζιερόπλοιων, αφορά στον 
έλεγχο των επιβατών μέσω ενός συστήματος ανάγνωσης των καρτών, με τις οποίες 
έχουν ήδη εφοδιαστεί οι επιβάτες από τα πλοία τους. 
 
Σο λογισμικό θα εγκατασταθεί σε server στο γραφείο ΤΑΛΕ  στο κτήριο του Δ.Λ.Σ.Μ 
σε ικρίωμα στερέωσης που πρέπει να προσφερθεί και υποστηριζόμενο από UPS 
σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές.  
 
ημειώνεται ότι το προσφερόμενο ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιχειρεί, παράλληλα με το σύστημα διαχείρισης λίστας επιβατών, το 
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οποίο εφαρμόζεται σε υπόχρεα στον ISPS πλοία, τα οποία επισκέπτονται τακτικά 
λιμενικές εγκαταστάσεις, με δυνατότητα επέκτασης, ούτως ώστε να εντάσσονται σε 
αυτό και τα νέα πλοία που θα εξυπηρετούνται στο μέλλον.  
τα πλαίσια των παραπάνω το σύστημα ελέγχου και καταγραφής που θα 
αναπτυχθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα μόνιμα υπόχρεα κατά ISPS πλοία που 
εξυπηρετούνται από την Λιμενική Εγκατάσταση. Οι επιβάτες θα εισάγουν στα 
συστήματα ελέγχου  την κάρτα επιβίβασης όπου θα καταγράφονται όλες οι 
απαιτούμενες πληροφορίες με σκοπό τον έλεγχό διακίνησης τους στην λιμενική 
εγκατάσταση. Σο σύστημα θα δίνει την δυνατότητα παραλαβής της φόρμας pre-
arrival, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος αυθεντικότητας των εγγράφων προς 
επιβίβαση με βάση τα στοιχεία που θα διατίθενται από τις ναυτιλιακές εταιρίες. 
Ανάλογη ή συναφή σύνθεση συστημάτων, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 
εγκαταστήσει και να λειτουργεί σε προσιδιάζοντα με το παρόν έργο επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα εντός Ελλάδας ή διεθνώς από τον ίδιο, ή από υπεργολάβους του, κατ’ 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί δανεισμού εμπειρίας από τρίτο φορέα, που 
προβλέπει ο Ν.4412/2016. 
 
Περιγραφή λειτουργιών συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control )  
( Port Community & Accessibility ) 
τα πλαίσια του παρόντος έργου, το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης που θα 
εγκατασταθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης 
οχημάτων κατά την διέλευση τους από και προς τον χώρο ISPS. Σο σύστημα θα 
διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχου πρόσβασης στις πύλες, έτσι όπως προβλέπεται 
από το σχέδιο. 
Αυτό θα επιτυγχάνεται: 
Με την χρήση εμποδίων πρόσβασης (μπάρα) και αυτόματη καταγραφή του Long 
Range Tag που θα αναγνωρίζει αυτόματα ο αντίστοιχος Αναγνώστης Πύλης και 
Proximity κάρτας, που θα επιδεικνύει στον αναγνώστη ερμαρίου ο οδηγός από την 
θέση οδήγησης είτε αυτό είναι IX, είτε φορτηγό. Η τελική πρόσβαση εισόδου ή εξόδου 
του οχήματος θα επιτρέπεται είτε αυτόματα για ειδικές κατηγορίες χρηστών που 
διαθέτουν το ειδικό tag, είτε χειροκίνητα από το φύλακα, μετά από τον έλεγχο, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τα ΑΛΕ διαδικασίες. 

1. Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων μόνιμου προσωπικού, χρηστών λιμένα και 
επισκεπτών στους χώρους ISPS 

2.  Έλεγχος επιβατών κρουαζιέρας με δυνατότητα λήψης του δηλωτικού pre-
arrival και της λίστας επιβατών κρουαζιερόπλοιου (Passenger List / Crew 
List)  

3. Για την υποβοήθηση των εφαρμοσμένων διαδικασιών ΤΑΛΕ, δυνατότητα 
παραλαβής  των  τελευταίων προσεγγίσεων του πλοίου ( έλεγχος 
προηγουμένων επίπεδων ασφαλείας λιμένων)   

4. Έλεγχος πρόσβασης στο κτήριο γραφείων του Λιμενικού Σαμείου  με χρήση 
κοινών διαπιστευτηρίων με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης  

5. Εφαρμογή web για την αίτηση έκδοσης κάρτας πρόσβασης  
 

τα πλαίσια του παρόντος έργου, το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης που θα 
εγκατασταθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης 
οχημάτων κατά τη διέλευση τους από και προς το χώρο ISPS. 
 
Σο σύστημα θα διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχου πρόσβασης στις πύλες, έτσι όπως 
προβλέπεται από το σχέδιο ασφάλειας. 
 
Αυτό θα επιτυγχάνεται: 
Για τους επισκέπτες του λιμανιού, το προσωπικό του λιμένα και ειδικά οχήματα και 
προσωπικό φορέων του λιμένα (τελωνείο, λιμεναρχείο κ.τ.λ.), θα υπάρχει ειδική 
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μεταχείριση για την ασφαλή, ελεγχόμενη, άμεση και χωρίς καθυστέρηση ομαλή 
διέλευση στους χώρους του λιμένα. 
 
Σο σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής:  

 Πρόσθεση, αφαίρεση και τροποποίηση του προφίλ κάποιου χρήστη 

 Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης (access door group) 

 Φρονοπρογράμματα ισχύος καρτών πρόσβασης 

 Εποπτεία συμβάντων που έλαβαν χώρα στο σύστημα σε πραγματικό και 
ιστορικό χρόνο 

 Παρουσίαση προβλημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας  
 
Με υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης κτηρίου γραφείων 
Σο λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει την έκδοση καρτών οι οποίες θα εκδίδονται 
με βάση τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί στο σχέδιο ασφάλειας και όλα τα 
στοιχεία των κατόχων θα τηρούνται σε βάσεις δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το 
λογισμικό θα αφορά στη διαχείριση των ελεγκτών, καρταναγνωστών και 
αναγνωστών για τον έλεγχο πρόσβασης στο κτήριο γραφείων με τις ίδιες κάρτες που 
χρησιμοποιούνται στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων. 
 
Με υποσύστημα ελέγχου επιβατών 
Για τον έλεγχο πρόσβασης επιβατών στους χώρους ISPS θα χρησιμοποιηθούν φορητά 
τερματικά, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές. 
Σο υποσύστημα ελέγχεται από λογισμικό που εγκαθίσταται στα φορητά τερματικά 
και επιτρέπει την καταγραφή και των έλεγχο των επιβατών με βάση τα στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα από τις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή, διαφορετικά, με βάση ανάγνωση 
των barcode ή των μαγνητικών καρτών των επιβατών και καταχώρηση των 
στοιχείων τους. την περίπτωση επιβατών κρουαζιέρας το σύστημα θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα ανάγνωσης των καρτών με τις οποίες έχουν ήδη εφοδιαστεί οι 
επιβάτες από τα πλοία τους. 
Για την είσοδο στους ελεγχόμενους χώρους του λιμανιού, ο επιβάτης θα πρέπει να 
φέρει κατάλληλη κάρτα ασφαλείας (που μπορεί να είναι το εισιτήριο του επιβάτη ή η 
κάρτα επιβίβασης στην οποία αναγράφεται επάνω και ο μοναδικός κωδικός barcode 
που τους έχει παραχωρηθεί από την εταιρεία κρουαζιέρας ή έχει παραχωρηθεί από 
το τμήμα ασφάλειας του λιμένα προς το πλοίο / πράκτορα, κατόπιν διαδικασιών 
ελέγχου της λίστας επιβατών η πληρώματος ).  
Η κάρτα ασφαλείας δηλώνει το δικαίωμα του επιβάτη να εισέλθει στους 
ελεγχόμενους χώρους του λιμανιού και είναι μοναδικά συνδεδεμένη με το εισιτήριό 
του. την περίπτωση των κρουαζιερόπλοιων η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται με 
βάση τις κάρτες επιβίβασης των επιβατών, όπου ειδικοί χειρισμοί επιτρέπουν την 
εύκολη και πρακτικά χρήσιμη έξοδο και είσοδο στο χώρο κατάπλου του πλοίου τους 
και τις καμπίνες. 
Η κάρτα ασφαλείας θα διασφαλίζει το δικαίωμα επιβατών να εισέλθουν στο χώρο 
του λιμανιού, αφού προχωρήσει το σύστημα σε καταγραφή των επιβατών κατά το 
πέρασμα τους από τον επιβατικό σταθμό πριν από την επιβίβασή τους στο πλοίο.  
Σο σύστημα θα επωφελείται από τη διαθεσιμότητα του προσωπικού ασφαλείας, 
προκειμένου να επιταχυνθεί ο έλεγχος στην πύλη. 
Κάθε φορά που ένας επιβάτης θα διέρχεται μέσα από μια πύλη, η κάρτα θα ελέγχεται 
και η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο αν η κάρτα θεωρείται έγκυρη από το σύστημα. 
Ο έλεγχος των επιβατών θα λαμβάνει χώρα κατά την είσοδο ή/και έξοδο από τον 
ελεγχόμενο χώρο του λιμανιού. 
Σο σύστημα θα προβλέπει την εξυπηρέτηση επιβατών με χώρα προέλευσης ή 
προορισμού, εκτός της συνθήκης Schengen. την περίπτωση αυτή το σύστημα θα 
μπορεί να εναρμονίσει ειδικές λειτουργίες και μηχανισμούς, που να ικανοποιούν την 
οδηγία 2010/65/ΕΕ. 
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Λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών λιμένα  
Όλα τα μέρη των συστημάτων (κεντρικές μονάδες και περιφερειακές μονάδες 
ελέγχου φυσικής πρόσβασης, ασφαλείας/εποπτείας και αυτοματισμού, κ.λπ.) θα 
πρέπει να αποτελούν ενιαία λύση.  
Απαιτείται λογισμικό διαχείρισης των λειτουργιών του λιμένα, που θα λειτουργεί ως 
σύστημα ενοποιημένης παρακολούθησης και εκμετάλλευσης των συστημάτων 
ελέγχου φυσικής πρόσβασης (access control), επιτήρησης/εποπτείας βίντεο (video 
surveillance), και αυτοματισμού. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από 
το τοπικό δίκτυο αλλά και από το διαδίκτυο. 
Επιπλέον τούτου, το ζητούμενο λογισμικό θα είναι υπεύθυνο για την ασφαλή 
διαχείριση εγγράφων της λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις συνημμένες 
προδιαγραφές.  
Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση δηλωτικών (οδηγία 65 και συμμόρφωση με σχέδια ασφαλείας) 

 Διαχείριση δρομολογίων & πλοίων 

 Δυνατότητα επέκτασης για διαχείριση χρεώσεων αγκυροβολίας 

 Δυνατότητα διαχείρισης Επιβίβασης / Αποβίβασης για Ακτοπλοΐα και 
Κρουαζιέρα 

 Δυνατότητα διαχείρισης Πρόσβασης ατόμων / Οχημάτων 

 Δυνατότητα διαχείρισης συστημάτων Πληροφόρησης (πινακίδες, οθόνες 
κλπ.) 

 Δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων AIS 

 Παραγωγή αναφορών  
 

Οθόνες ελέγχου & χειρισμού κεντρικών λειτουργιών λογισμικού και ελεγχόμενων 
περιφερειακών συστημάτων 
Σο λογισμικό θα εγκατασταθεί σε 2 εξυπηρετητές με σκοπό τη διασφάλιση της 
συνεχούς λειτουργίας του, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εγκατασταθούν σε ικρίωμα 
19’’ υποστηριζόμενοι από UPS, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές. 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες εξασφάλισης 
τροφοδοσίας προς τις κάμερες και το κεντρικό σύστημα διαχείρισης τους, καθώς και 
για τη δικτύωση τους, συμπεριλαμβανομένων των κατά τόπους απαιτούμενων 
δικτυακών μεταγωγέων, κουτιών διασύνδεσης, καλωδίων και υλικών διέλευσης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του την περιγραφή 
των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν και την ενδεικτική τοπολογία 
διασύνδεσης των καμερών και του κεντρικού συστήματος καταγραφής και 
παρακολούθησης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα περιλάβει στην προσφορά του το κόστος υποστήριξης 
του συνόλου της εγκατάστασης για 5 έτη από την παραλαβή της, το οποίο θα 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή προληπτικής συντήρησης απαιτηθεί 
με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος για το ανωτέρω διάστημα. το 
διάστημα των 5 ετών θα προβλέπεται κατ’ ελάχιστο 2 επισκέψεις κατ’ έτος για τον 
έλεγχο λειτουργίας του συστήματος και τον εντοπισμό τυχόν επερχόμενων 
προβλημάτων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις διαδικασίες 
υποστήριξης που θα ακολουθήσει στην προσφορά του. 
ε οποιαδήποτε περίπτωση, καμία βλάβη δεν θα έχει χρόνο αποκατάστασης 
μεγαλύτερο από 5 εργάσιμες ημέρες από την αναγγελία της. 
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7. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

τον λιμένα προβλέπεται να εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης χώρου μέσω 
καμερών κλειστού κυκλώματος. υγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση 19 
σταθερών καμερών εξωτερικού χώρου και 3 τηλεχειριζόμενων καμερών εξωτερικού 
χώρου. 
Επιπλέον, προβλέπεται μια μονάδα καταγραφής των σημάτων των καμερών, καθώς 
και σταθμός παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος. 
Σο προβλεπόμενο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης μελλοντικά με το 
λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών λιμένα, προσφέροντας πρόσβαση στις κάμερες 
του συστήματος μέσω αυτού, καθώς και με το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης πεζών 
και οχημάτων, με σκοπό την συμπληρωματική εξυπηρέτηση της λειτουργίας του. 
 
Σο προβλεπόμενο σύστημα συμπληρώνεται από του στύλους εγκατάστασης των 
καμερών, καθώς και από την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα ορθής λειτουργίας της με σκοπό τη διασύνδεση των 
καμερών και της κεντρικής εγκατάστασης, καθώς και την τροφοδοσία του 
συστήματος. 
Σο ζητούμενο σύστημα θα υποστηρίζεται από UPS, σύμφωνα με τις ζητούμενες 
προδιαγραφές, και θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία και διαθεσιμότητα. 
 
Ο επιμέρους εξοπλισμός που απαιτείται θα πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
ΠΙΝΑΚΑ 1. ΣΑΘΕΡΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Η προσφερόμενη κάμερα θα 
είναι δικτυακής σύνδεσης, 
σταθερή, εξωτερικού χώρου 

ΝΑΙ     

2 

Ανάλυση καταγραφόμενης 
εικόνας σε λειτουργία 16:9 : 
1920 Φ 1080 pixels, 30 fps 
Ανάλυση καταγραφόμενης 
εικόνας σε λειτουργία 4:3 : 
2048 Φ 1536 pixels, 30fps 

ΝΑΙ     

3 
Αισθητήρας τεχνολογίας MOS, 
1/3" 

ΝΑΙ     

4 

Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας 
(μέγιστες αποδεκτές τιμές): 
0.07 Lux (F 1.6, Shutter 1/30s, 
AGC ΟΝ) έγχρωμη λειτουργία 
0.01 Lux (F 1.6, Shutter 1/30s, 
AGCON ) ασπρόμαυρη 
λειτουργία 

ΝΑΙ     

5 

Εστιακή απόσταση ρυθμιζόμενη 
και τηλεχειριζόμενη, από 2.8mm 
- 10mm 

ΝΑΙ     

6 
Άνοιγμα φακού F 1.6 στο 
ευρυγώνιο 

ΝΑΙ     

7 

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

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

8 

Ενσωματωμένα ή εξωτερικά IR 
για φωτισμό σε απόσταση 
τουλάχιστον 30m. 

ΝΑΙ     

9 

Να διαθέτει αυτόματη 
λειτουργία ρυθμίσεων του 
ρυθμού μεταγωγής δεδομένων 
αναλόγως της πολυπλοκότητας 
διαφορετικών περιοχών των 
εικόνων λήψης με σκοπό τη 
μείωση του απαιτούμενου 
εύρους δικτυακής επικοινωνίας   

ΝΑΙ     

10 

Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι 
ανάλυσης βίντεο (Video 
Analytics), οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι κατ’ ελάχιστο οι: 
Intruder, Loitering, Direction, 
Object Removal, Object 
Appearance, Line Crossing, 
Scene Change 

ΝΑΙ     

11 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 
ροές δεδομένων (streams) 

ΝΑΙ     

12 
Να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον 
πρωτόκολλο συμπίεσης  Η.264 

ΝΑΙ     

13 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα 
εξής πρωτόκολλα: IPv4, IPv6,  
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, 
HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, 
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 
IGMP, ARP, ICMP, DHCP 

ΝΑΙ     

14 

Να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 
Δυνατότητα περιορισμού 
παραμορφώσεις από 
υπερφωτεινές πηγές (HLC) 
Δυνατότητα αντιστάθμισης 
μειωμένης αντίθεσης λόγω 
ομίχλης (Defog) 
Αυτόματο έλεγχο ενίσχυσης 
(AGC) 
Αυτόματη ενίσχυση 
λεπτομερειών στις σκοτεινές 
περιοχές της εικόνας (ABS) 
Χηφιακή μείωση θορύβου 
ρυθμιζόμενη (DNR) 

ΝΑΙ     

15 

Να διαθέτει λειτουργία 
απόκρυψης έως και 8 περιοχών 
της εικόνας (Privacy Masking) 

ΝΑΙ     

16 
Ευρεία δυναμική περιοχή (Wide 
Dynamic Range) 

ΝΑΙ     

17 

Να υποστηρίζει ταυτόχρονη 
πρόσβαση για μέχρι και 14 
χρήστες τουλάχιστον 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

18 

Να διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ενσωματωμένη 
κάρτα SD με σκοπό τη 
διασφάλιση τοπικής εγγραφής 
σε περίπτωση διακοπής 
δικτυακής σύνδεσης και της 
ενημέρωσης της κεντρικής 
καταγραφής όταν η σύνδεση 
αποκατασταθεί 

ΝΑΙ     

19 υμβατή ως προς ONVIF ΝΑΙ     

20 Σροφοδοσία: PoE (802.3af) ΝΑΙ     

21 

Η κάμερα θα διαθέτει σκιάδιο 
για προφύλαξή της από τις 
ακτίνες του ήλιου 

ΝΑΙ     

22 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -
30οC έως +50οC 

ΝΑΙ     

23 Τγρασία: 10 to 90 % ΝΑΙ     

24 
Περιβαλλοντική προστασία: 
ΙΡ66 

ΝΑΙ     

25 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE ΝΑΙ     

26 

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

ΝΑΙ     

 
 
ΠΙΝΑΚΑ 2. ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Η προσφερόμενη κάμερα θα 
είναι δικτυακής σύνδεσης 

ΝΑΙ     

2 

Ανάλυση εικόνας σε λειτουργία 
16:9 : 
1920 Φ 1080 pixels, 60 fps 
Ανάλυση εικόνας σε λειτουργία 
4:3 : 
2048 Φ 1536 pixels, 30fps 

ΝΑΙ     

3 
Αισθητήρας τεχνολογίας MOS, 
1/2,8" 

ΝΑΙ     

4 

Σαχύτητα κλείστρου: από 
16/30s έως 1/10000s,  με 
πρόβλεψη ρύθμισης 
αντιστάθμισης παραμορφώσεων 
από το φωτισμό (Anti Flicker) 

ΝΑΙ     

5 

Ελάχιστος φωτισμός λειτουργίας 
(μέγιστες αποδεκτές τιμές): 
0.015 Lux (F 1.6, Shutter 1/30s, 
AGC ΟΝ) έγχρωμη λειτουργία 
0.006 Lux (F 1.6, Shutter 1/30s, 
AGCON ) ασπρόμαυρη 
λειτουργία 

ΝΑΙ     

6 
Άνοιγμα φακού F 1.6 στο 
ευρυγώνιο 

ΝΑΙ     

20REQ007901808 2020-12-21



  18 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

7 

Να διαθέτει ειδική επεξεργασία 
του καλύμματος της ώστε να 
μειώνονται τα προβλήματα 
θέασης από τις σταγόνες του 
νερού 

ΝΑΙ     

8 

Λειτουργία Day/Night με 
ενσωματωμένο φίλτρο 
αποκοπής υπέρυθρων (ICR), 
αυτόματα και χειροκίνητα 

ΝΑΙ     

9 

Ρύθμιση εστιακής απόστασης 
φακού τουλάχιστον 40Φ με 
υποστήριξη ψηφιακού Zoom 
τουλάχιστον 16Φ 

ΝΑΙ     

10 

Να διαθέτει αυτόματη 
λειτουργία βέλτιστων 
ρυθμίσεων της κάμερας με 
σκοπό την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής ποιότητας 
εικόνας ανάλογα με τις 
συνθήκες λήψης. 

ΝΑΙ     

11 

Να διαθέτει αυτόματη 
λειτουργία ρυθμίσεων του 
ρυθμού μεταγωγής δεδομένων 
αναλόγως της πολυπλοκότητας 
των εικόνων λήψης με σκοπό τη 
μείωση του απαιτούμενου 
εύρους δικτυακής επικοινωνίας   

ΝΑΙ     

12 

Να διαθέτει δυνατότητα 
κρυπτογράφησης των 
δεδομένων των εικόνων 
καταγραφής κατά την αποστολή 
τους μέσω δικτύου 

ΝΑΙ     

13 

Να παρέχεται δυνατότητα 
σύνδεσης μικροφώνου και 
μεγάφωνου με σκοπό την 
αμφίπλευρη επικοινωνία 

ΝΑΙ     

14 

Η κάμερα να μπορεί να 
ακολουθεί κινούμενα 
αντικείμενα (Auto Tracking) 

ΝΑΙ     

15 

Ενσωματωμένοι αλγόριθμοι 
ανάλυσης βίντεο (Video 
Analytics), οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι κατ’ ελάχιστο οι: 
Intruder, Loitering, Direction, 
Object Removal, Object 
Appearance, Line Crossing, 
Scene Change 

ΝΑΙ     

16 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 
ροές δεδομένων (streams) 

ΝΑΙ     

17 
Οριζόντια περιστροφή 360ο 
ατέρμονη 

ΝΑΙ     

19 Μέγιστη ταχύτητα κίνησης ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

τουλάχιστον 250ο/sec 

20 

Να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον 
πρωτόκολλα συμπίεσης Η.265 & 
Η.264 

ΝΑΙ     

21 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα 
εξής πρωτόκολλα: IPv4, IPv6,  
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, 
HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, 
UPnP, SNMP, DNS, DDNS, 
NTP, RTSP, RTP, IGMP, ARP, 
ICMP, DHCP 

ΝΑΙ     

22 

Να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 
Δυνατότητα λήψης εικόνας με 
υπερφωτεινό φόντο (BLC) 
Δυνατότητα περιορισμού 
παραμορφώσεις από 
υπερφωτεινές πηγές (HLC) 
Δυνατότητα αντιστάθμισης 
μειωμένης αντίθεσης λόγω 
ομίχλης (Defog) 
Αυτόματο έλεγχο ενίσχυσης 
(AGC) 
Αυτόματη ενίσχυση 
λεπτομερειών στις σκοτεινές 
περιοχές της εικόνας (ABS) 
Χηφιακή μείωση θορύβου 
ρυθμιζόμενη (DNR) 

ΝΑΙ     

23 

Να διαθέτει λειτουργία 
σταθεροποίησης εικόνας και 
αντιστάθμισης κραδασμών 

ΝΑΙ     

24 

Να διαθέτει λειτουργία 
απόκρυψης έως και 32 περιοχών 
της εικόνας (Privacy Masking) 

ΝΑΙ     

25 
Δυναμική περιοχή 144dB κατ' 
ελάχιστο 

ΝΑΙ     

26 
Προγραμματιζόμενες θέσεις 
κάμερας:  τουλάχιστον 250 

ΝΑΙ     

27 

Να υποστηρίζει ταυτόχρονη 
πρόσβαση για μέχρι και 14 
χρήστες 

ΝΑΙ     

28 

Να διαθέτει τουλάχιστον 2 
εισόδους συναγερμού (Alarm 
Input) και 1 έξοδο συναγερμού 
(Alarm Output) 

ΝΑΙ     

29 

Να διαθέτει δυνατότητα 
εγγραφής σε ενσωματωμένη 
κάρτα SD με σκοπό τη 
διασφάλιση τοπικής εγγραφής 
σε περίπτωση διακοπής 
δικτυακής σύνδεσης και της 
ενημέρωσης της κεντρικής 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

καταγραφής όταν η σύνδεση 
αποκατασταθεί 

30 υμβατή ως προς ONVIF  ΝΑΙ     

31 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -
30οC έως +60οC 

ΝΑΙ     

32 
Περιβαλλοντική προστασία: 
ΙΡ66 

ΝΑΙ     

33 
Σροφοδοσία AC24 V  / PoE+ 
(IEEE802.3at) 

      

34 
Προστασία από βανδαλισμούς: 
IEC 62262 ΙΚ10 

ΝΑΙ     

35 Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE ΝΑΙ     

36 

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

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 3. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Σο προσφερόμενο καταγραφικό 
θα μπορεί να καταγράψει 
τουλάχιστον 64 κάμερες και θα 
έχει τη δυνατότητα επέκτασης 
για καταγραφή έως και 128 
καμερών 

ΝΑΙ     

2 

Να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον 
πρωτόκολλα συμπίεσης Η.265 & 
Η.264 

ΝΑΙ     

3 

Να διαθέτει υποστήριξη 
συνολικού ρυθμού 
διαμεταγωγής δεδομένων 
τουλάχιστον 640Mbps 

ΝΑΙ     

4 

Να υποστηρίζει ανάλυση 
εγγραφής 4000 X 3000, 2992 X 
2992, 3840 Φ 2160, 2560 Φ 1440, 
1920 Φ 1080 κατ' ελάχιστο με 
ρυθμό έως και 60 fps 

ΝΑΙ     

5 

Να υποστηρίζει 2 ροές 
εγγραφής δεδομένων (streams) 
ανά κάμερα 

ΝΑΙ     

6 

Να υποστηρίζει εγγραφή 
συνεχόμενη, προγραμματισμένη 
με βάση ρυθμιζόμενο 
χρονοπρογραμματισμό και 
κατόπιν κάποιου γεγονότος 

ΝΑΙ     

7 
Να υποστηρίζει Pre Alarm 
recording 

ΝΑΙ     

8 

Να επιτρέπει τον πλήρη 
τηλεχειρισμό των συνδεδεμένων 
καμερών μέσω του γραφικού 
περιβάλλοντος της μονάδας 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

9 

Να υποστηρίζει 
κρυπτογραφημένη σύνδεση με 
τις συνδεδεμένες κάμερες 

ΝΑΙ     

10 

Να διαθέτει ενσωματωμένο 
γραφικό περιβάλλον χρήσης 
που να επιτρέπει τη χρήση 
μονάδας καταγραφής χωρίς τη 
χρήση υπολογιστή 

ΝΑΙ     

11 

Να διαθέτει 2 εξόδους HDMI εκ 
των οποίων η μία να 
υποστηρίζει ανάλυση 4Κ 

ΝΑΙ     

12 

Να υποστηρίζει προβολή έως 
και 32 καμερών σε κάθε μία από 
τις 2 εξόδους HDMI 

ΝΑΙ     

13 

Να διαθέτει δυνατότητα 
αυτόματης αναζήτησης και 
καταχώρησης των καμερών του 
συστήματος 

ΝΑΙ     

14 

Να διαθέτει ικανότητα 
ψηφιακού Zoom έως και 8Φ κατ' 
ελάχιστο 

ΝΑΙ     

15 

Να διαθέτει τουλάχιστον 9 
θέσεις σκληρών δίσκων με 
υποστήριξη Raid 1, 5 & 6 

ΝΑΙ     

16 

Να έχει δυνατότητα επέκτασης 
χωρητικότητας εγγραφής μέσω 
σύνδεσης εξωτερικών μονάδων 
επέκτασης 

ΝΑΙ     

17 

Να διαθέτει δυνατότητα 
γρήγορης αναδόμησης της 
συστοιχίας Raid χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία 
καταγραφής της μονάδας 

ΝΑΙ     

18 

Να διαθέτει δυνατότητα 
αναζήτησης των 
καταγραμμένων εικόνων μέσω 
ημερομηνίας αλλά και με βάση 
καταγεγραμμένους 
συναγερμούς 

ΝΑΙ     

19 

Να διαθέτει δυνατότητα 
εξαγωγής του γραμμένου υλικού 
σε κάρτα μνήμης USB 

ΝΑΙ     

20 

Να διαθέτει δυνατότητα 
εκμετάλλευσης της εγγραφής σε  
κάρτα SD από την πλευρά της 
κάμερας με σκοπό τη 
διασφάλιση συνέχειας της 
εγγραφής σε περίπτωση 
διακοπής δικτυακής σύνδεσης 

ΝΑΙ     

21 

Να διαθέτει 32 εισόδους 
ενσύρματων alarm, 128 εισόδους 
λογικών alarm και 4 εξόδους 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

alarm τουλάχιστον 

22 

Να διαθέτει εξόδους 
ανακοίνωσης προβλημάτων στη 
λειτουργία της μονάδας, όπως 
σφάλμα δικτύου, σφάλμα 
υποσυστήματος δίσκων, σφάλμα 
λειτουργίας καμερών ή μονάδας 
καταγραφής,  

ΝΑΙ     

23 

Να διαθέτει εισόδους για 
χρονικό συγχρονισμό, έλεγχο 
τρόπου εγγραφής καθώς και για 
εγγραφή εκτάκτου ανάγκης 

ΝΑΙ     

24 

Να έχει τη δυνατότητα 
εκκίνησης εγγραφής, αποστολής 
e-mail, ενεργοποίησης 
προγραμματισμένης κάμερας, 
αναγγελίας στην οθόνη χειριστή 
και ηχητικής σήμανσης  με τη 
λήψη κάποιου σήματος alarm 

ΝΑΙ     

25 

Να διαθέτει 2 συνδέσμους RJ45 
για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο 
που να υποστηρίζουν ταχύτητα 
έως και 1000Mbps 

ΝΑΙ     

26 

Να υποστηρίζει ταυτόχρονη 
πρόσβαση για μέχρι και 16 
χρήστες 

ΝΑΙ     

27 

Να διαθέτει ιεραρχημένη 
πρόσβαση βάσει κωδικού για 
διαφορετικά επίπεδα χρηστών 
με επιπλέον δυνατότητα 
δήλωσης των υπολογιστών που 
επιτρέπεται να συνδέονται με τη 
μονάδα 

ΝΑΙ     

28 

Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα 
εξής πρωτόκολλα: IPv4, IPv6,  
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, 
HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, 
SNMP, RTP, RTSP, ICMP, ARP 

ΝΑΙ     

29 

Να διαθέτει συνολική 
χωρητικότητα δίσκων 
τουλάχιστον 30ΣΒ 

ΝΑΙ     

30 
Να μπορεί να εγκατασταθεί σε 
ικρίωμα 19" 

ΝΑΙ     

31 
Θερμοκρασία λειτουργίας : 
+5οC έως +45οC 

ΝΑΙ     

32 Τγρασία: 5% to 90% ΝΑΙ     

 
 
 
 

20REQ007901808 2020-12-21



  23 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΜΕΡΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Θα είναι συμβατό με 
λειτουργικό Windows 10 Pro 64 
bit 

ΝΑΙ     

2 

Θα μπορεί να ελέγξει πλήρως τις 
εγκατεστημένες κάμερες 
συμπεριλαμβανομένων των 
ρυθμίσεων του μενού τους 

ΝΑΙ     

3 

Θα μπορεί να ελέγξει πλήρως τις 
μονάδες καταγραφής 
συμπεριλαμβανομένης της 
αναπαραγωγής του 
καταγεγραμμένου υλικού 

ΝΑΙ     

4 

Θα μπορεί να υποστηρίξει 
πρωτόκολλα συμπίεσης Η.265 & 
Η.264 κατ' ελάχιστο 

ΝΑΙ     

5 

Θα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 
και 64 εικόνες καμερών σε ένα 
μόνιτορ με δυνατότητα 
υποστήριξης τουλάχιστον 4 
μόνιτορ για την προβολή 
καμερών 

ΝΑΙ     

6 

Θα υποστηρίζει πλήρως τις 
λειτουργίες Video Analytics που 
διαθέτουν οι κάμερες 

ΝΑΙ     

7 

Θα διαθέτει δυνατότητα 
ενεργοποίησης 
προκαθορισμένης θέσης (Preset) 
κινούμενης κάμερας ανάλογα 
με το σήμα alarm που έχει δεχθεί 
από άλλη κάμερα του 
συστήματος 

ΝΑΙ     

8 

Θα υποστηρίζει 
κρυπτογραφημένη μετάδοση 
του σήματος των καμερών 

ΝΑΙ     

9 
Θα υποστηρίζει έως και 6 οθόνες 
προβολής 

ΝΑΙ     

10 

Θα υποστηρίζει προβολή χάρτη 
με προβολή των θέσεων των 
καμερών και σήμανση στην 
περίπτωση συναγερμού 

ΝΑΙ     

11 

Θα υποστηρίζει μεταφορά 
γραμμένου υλικού από το 
καταγραφικό στον τοπικό δίσκο 
ή άλλο μέσο εγγραφής 

ΝΑΙ     

12 

Θα διαθέτει ιεραρχημένη 
πρόσβαση με βάση κωδικό 
πρόσβασης για τουλάχιστον 5 
επίπεδα χρηστών με 
προγραμματιζόμενα 
δικαιώματα 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

13 

Θα διαθέτει δυνατότητα 
προβολής έως και 16 
ταυτόχρονων συναγερμών στο 
αντίστοιχο μόνιτορ χειριστή 

ΝΑΙ     

14 
Θα διαθέτει δυνατότητα 
ψηφιακού Zoom 4Φ 

ΝΑΙ     

15 

Θα διαθέτει υποστήριξη 
αναπαραγωγής και μεταφοράς 
των εγγραφών σε κάρτα SD από 
τις εγκατεστημένες κάμερες 

ΝΑΙ     

 
 
ΠΙΝΑΚΑ 5. ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΜΕΡΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Επεξεργαστής: Corei7 9700Κ @ 
4.90GHzmax. ή ανώτερο 

ΝΑΙ     

2 

Δίσκοι: 
2x 1TB SATA3, σε σύνδεση 
Raid 1 και 
1x 240GB SSD SATA3 

ΝΑΙ     

3 
Μνήμη: 2x 8GBDDR4 ή 
καλύτερη 

ΝΑΙ     

4 

Κάρτα οθόνης με 4 συνολικά 
εξόδους HDMI ή DVI-D ή DP 
και ελάχιστη εγκατεστημένη 
μνήμη 6GB, συμβατή με τα 
ζητούμενα μόνιτορ 

NAI     

5 Σροφοδοτικό: 1000 W  ΝΑΙ     

6 
Λειτουργικό σύστημα:  MS 
Windows 10 Pro 64 bit 

ΝΑΙ     

7 
Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 
Mbit 

ΝΑΙ     

8 Να περιλαμβάνει : DVD-RW ΝΑΙ     

9 
Να περιλαμβάνει : 
Πληκτρολόγιο & ποντίκι 

ΝΑΙ     

10 
Οθόνη LED IPS: 32", ανάλυση 
FHD, 2 Σεμάχια 

ΝΑΙ     

11 

Θα συνοδεύεται από 
πληκτρολόγιο χειρισμού των 
καμερών που θα διαθέτει 
joystick χειρισμού 
αποσπώμενο, περιστροφικό 
κουμπί ρύθμισης ταχύτητας 
αναπαραγωγής και πλήρες 
πληκτρολόγιο  που θα 
διευκολύνει και συντομεύει 
τους χειρισμούς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση 
του συστήματος 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

12 

Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται 
από rack 19”, 42U, βάθους 
80cm, επί τροχών με φρένο,  με 
πόρτες που κλειδώνουν εμπρός 
και πίσω 

ΝΑΙ     

13 

Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται 
από UPS Line Interactive 
επώνυμου κατασκευαστή, 
δυναμικότητας 3KVA 

ΝΑΙ     

 
 
ΠΙΝΑΚΑ 6. ΙΣΟΙ ΣΕΡΕΩΗ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 Ύψος ιστού : 5 μέτρα ΝΑΙ     

2 

Ποιότητα χάλυβα  SS316   
fy=0,45fu=250N/mm² 
 

ΝΑΙ     

3 
Διατομή στύλου  CHS 114,3mt= 4mm 

 
ΝΑΙ     

4 

Βάση στύλου  με συγκολλητές 
ενισχύσεις πάχους t=8mm 

Διαστάσεων 300×180 

ΝΑΙ     

5 υγκόλληση αμφίπλευρη t= 4mm ΝΑΙ     

6 
Θα διαθέτει οπή εξόδου καλωδίων σε 
ύψος περίπου 4,5 μέτρων 

ΝΑΙ     

7 Λεπίδα βάσης 500×500×10 ΝΑΙ     

8 

Η βάση του στύλου θα έχει άνοιγμα 
διαμέτρου τουλάχιστον 80mm για να 
επιτρέπεται η είσοδος των καλωδίων 
στο εσωτερικό του στύλου 

ΝΑΙ     

9 
Μπουλόνια Μ22 στερέωσης στο 
σκυρόδεμα βάσης με χημικό τρόπο 

ΝΑΙ     

10 

Αντοχή στύλου – κολώνας  βάση των 
προδιαγραφών της μελέτης στα 
παραρτήματα   

ΝΑΙ   

 
 
ΠΙΝΑΚΑ 7. ETHERNET SWITCH 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Σo Gigabit Managed 24-port PoE 
switch θα πρέπει να είναι 
υψηλής ποιότητας, με σκοπό να 
εγκατασταθούν στο κεντρικό 
σημείο συγκέντρωσης όλων των 
καμερών. 

ΝΑΙ 

    

2 
Αρ. Θυρών: 24-port 10/100/1000 
& 2 -Port 100/1000BaseX SFP 

ΝΑΙ 
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3 

Τποστήριξη PoE (802.3af) και 
PoE+ (802.3at) για κάθε θύρα 
Ethernet 

ΝΑΙ 
    

4 
RJ45 console interface για 
διαχείριση και εγκατάσταση 

ΝΑΙ 
    

5 

Τποστήριξη IEEE802.3, 
IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 
IEE802.3z, IEEE802.3x, 
IEE802.1Q, IEEE802.1p, 
IEEE802.3ad. IEEE802.3af, 
IEEE802.3at 

ΝΑΙ 

    

6 Switch Capacity 52Gbps or more ΝΑΙ     

7 Buffer Memory > 4.1Megabits ΝΑΙ     

8 Switch Throughput > 38.6Mpps ΝΑΙ     

9 MAC address table size > 8K ΝΑΙ     

10 
Power Requirements: 100-240V 
AC, 50/60Hz 

ΝΑΙ 
    

11 
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10° 
C ~ 70° C 

ΝΑΙ 
    

12 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C 
~ 50° C 
χετική υγρασία: 5% - 95% 
(χωρίς συμπύκνωση) 

ΝΑΙ 

    

13 

Η μονάδα θα συνοδεύεται από 2 
SFPmodules για τερματισμό 
οπτικής ίνας 50/125μm, 
1000BASE-SX 

ΝΑΙ 

    

 
 
ΠΙΝΑΚΑ 8. ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ  
ύστημα ελέγχου πρόσβασης λιμένα  
Καρταναγνώστης εξωτερικού χώρου 

Α/Α Περιγραφή 
 

Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Έγκριση πρόσβασης με 
κάρτα εγγύτητας 

 
ΝΑΙ     

2 

Τποστήριξη καρτών, tags και 
άλλων παθητικών μέσων στα 
125 kHz Μορφή 
επικοινωνίας: EM 

 

ΝΑΙ     

3 
Οπτική ένδειξη ανάγνωσης 
κάρτας 

 
ΝΑΙ     

4 
Ενσωματωμένος βομβητής 
για ακουστική ανάδραση 

 
ΝΑΙ     

5 
Κατάλληλος για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο 

 
ΝΑΙ     

6 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -
20ο C έως +55ο C 

 
ΝΑΙ     

7 Σάση λειτουργίας: 12 V DC  ΝΑΙ     

8 
Μέγιστη κατανάλωση: <100 
mA 

 
ΝΑΙ     

20REQ007901808 2020-12-21



  27 

 

Α/Α Περιγραφή 
 

Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

9 

Θα εγκατασταθούν σε ειδική 
βάση ανά κατεύθυνση 
οχημάτων στις εισόδους / 
εξόδους, σε κατάλληλα ύψη 
ώστε να εξυπηρετούνται οι 
οδηγοί ΙΦ οχημάτων αλλά 
και διαπιστευμένων 
λεωφορείων ή φορτηγών 

 

ΝΑΙ     

10 Να διαθέτει πιστοποίηση CE  ΝΑΙ     

11 
Να καλύπτεται από εγγύηση 
2 ετών 

 
ΝΑΙ     

12 

Οι ζητούμενοι 
καρταναγνώστες θα 
παραδοθούν με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα 
τους με σκοπό την 
απροβλημάτιστη συνεργασία 
τους με το σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης οχημάτων 

 

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 9. ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Θα επιτρέπει την εύκολη 
ανάγνωση καρτών, tags, κλπ. 
Εγγύτητας 

ΝΑΙ     

2 
Λειτουργία σε περιβάλλον 
Windows 

ΝΑΙ     

3 
υχνότητα λειτουργίας: 125 
kHz 

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 10. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ 
ΚΑΡΣΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Σο λογισμικό θα συνεργάζεται 
άμεσα το λογισμικό διαχείρισης 
λειτουργιών της Λιμενικής 
Εγκατάστασης 

ΝΑΙ     

2 

Σο λογισμικό θα είναι 
προσβάσιμο από το εσωτερικό 
δίκτυο του Λιμένα και από το 
διαδίκτυο, για 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

ΝΑΙ     

3 

Σο λογισμικό θα δίνει τη 
δυνατότητα σε κάθε 
εξουσιοδοτημένο φύλακα να 
αιτηθεί άδεια εισόδου για κάθε 
έκτακτο επισκέπτη/όχημα 
στέλνοντας το σχετικό αίτημα 
και να λαμβάνει άμεση έγκριση 
ή μη. 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

4 

Θα τηρεί αρχείο καταγραφής 
για κάθε επιβάτη, επισκέπτη – 
συνεργάτη – χρήστη και τα 
οχήματα αυτών για ενδεχόμενη 
μελλοντική αναφορά. 

ΝΑΙ     

5 

Σο λογισμικό για το προσωπικό 
του λιμένα και το προσωπικό 
φορέων του λιμένα (τελωνείο, 
λιμεναρχείο, αστυνομία ), θα 
προβλέπει την ελεγχόμενη, 
άμεση και χωρίς καθυστέρηση 
ομαλή διέλευση στους χώρους 
του λιμένα. 

ΝΑΙ     

6 

Σο λογισμικό θα προβλέπει 
ειδική διαδικασία για γρήγορη 
εξυπηρέτηση οχημάτων με 
ειδικές μακροπρόθεσμες άδειες 
πιστοποίησης. 

ΝΑΙ     

7 

Σο λογισμικό θα δέχεται 
αιτήσεις έγκρισης πρόσβασης 
και έκδοσης κάρτας εισόδου 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 

ΝΑΙ     

8 

Σο λογισμικό θα τηρεί αρχείο με 
τα στοιχεία των διαπιστευμένων 
χρηστών και των οχημάτων 
τους και θα υποστηρίζει 
πολλαπλά οχήματα ανά χρήστη 

ΝΑΙ     

9 

Σο λογισμικό θα έχει τη 
δυνατότητα να ορίζει ομάδες 
χρηστών και ομάδες οχημάτων  

ΝΑΙ     

10 

Σο λογισμικό θα έχει τη 
δυνατότητα υποστήριξης 
εφαρμογής που θα υποστηρίζει 
τη λειτουργία του φυλακίου 
εισόδου οχημάτων ISPS 

ΝΑΙ     

11 

Σο λογισμικό θα συνεργάζεται 
με τις κάμερες του φυλακίου και 
θα προβάλει εικόνες από την 
προσέλευση και αναχώρηση των 
οχημάτων στην οθόνη του 
χειριστή 

ΝΑΙ     

12 

Σο λογισμικό θα δέχεται κάρτες 
του συστήματος ελέγχου 
πρόσβασης κτηρίου γραφείων 
που θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
πρόσβαση στον χώρο ISPS 

ΝΑΙ     
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ΠΙΝΑΚΑ 11. ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΩΝ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Μηχανισμός βραχίονα 
ανοίγματος σιδερένιας πόρτας, 
τηλεχειριζόμενος, με υπέρυθρη 
προστασία, 2 τηλεχειριστήρια  
και φάρο που θα μπορεί να 
συνεργαστεί απρόσκοπτα με το 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης  
λιμένα 

ΝΑΙ     

2 

Θα έχει τη δυνατότητα 
χειροκίνητης απεμπλοκής με 
χρήση κλειδιού 

ΝΑΙ     

3 
Μαγνητική επαφή βαρέως 
τύπου  

ΝΑΙ     

4 
Έγκριση πρόσβασης με κάρτα 
εγγύτητας 

ΝΑΙ     

 
ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ 

5 

Τποστήριξη καρτών, tags και 
άλλων παθητικών μέσων στα 
125 kHz Μορφή επικοινωνίας: 
EM 

ΝΑΙ 
 

  

6 
Οπτική ένδειξη ανάγνωσης 
κάρτας 

ΝΑΙ 
 

  

7 
Ενσωματωμένος βομβητής για 
ακουστική ανάδραση 

ΝΑΙ 
 

  

8 
Κατάλληλος για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο 

ΝΑΙ 
 

  

9 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -
20ο C έως +55ο C 

ΝΑΙ 
 

  

10 Σάση λειτουργίας: 12 V DC ΝΑΙ 
 

  

11 
Μέγιστη κατανάλωση: <100 
mA 

ΝΑΙ 
 

  

12 Να διαθέτει πιστοποίηση CE ΝΑΙ 
 

  

13 
Να καλύπτεται από εγγύηση 2 
ετών 

ΝΑΙ 
 

  

14 

Οι ζητούμενοι 
καρταναγνώστες θα 
παραδοθούν με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα 
τους με σκοπό την 
απροβλημάτιστη συνεργασία 
τους με το σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης οχημάτων 

ΝΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑ 12. ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΥΕΙΩΝ  
ΚΕΝΣΡΙΚΟ Η/Τ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ   
 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Επεξεργαστής: Corei5-6500 στα 3.2 
GHz ή καλύτερος 

ΝΑΙ     

2 Chipset: Intel Η110 ή νεότερο ΝΑΙ     

3 Μνήμη: 8 GBDDR3/1600 ή καλύτερη ΝΑΙ     

4 Δίσκος SSD: 120 Gb ΝΑΙ     

5 Δίσκος: 1 TB SATA III, 7200 rpm ΝΑΙ     

6 
Κάρτα οθόνης: 1GbDDR3 
τουλάχιστον 

ΝΑΙ     

7 Σροφοδοτικό: 550W ΝΑΙ     

8 Οπτικά μέσα: DVD RW ΝΑΙ     

9 Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Mbit ΝΑΙ     

10 υνδεσιμότητα: USB 3.0 + USB 2.0 ΝΑΙ     

11 Πληκτρολόγιο & οπτικό ποντίκι ΝΑΙ     

12 Οθόνη: 21’’ ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 13. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Δικτυακή σύνδεση 10/100BASE-T με 
τον κεντρικό διακομιστή 

ΝΑΙ     

2 
Τποστήριξη για έως και 255 μονάδες 
ελέγχου πρόσβασης 

ΝΑΙ     

3 

8 προγραμματιζόμενες ζώνες στην 
πλακέτα του πίνακα ελέγχου, 
επεκτάσιμη σε περισσότερες από 256 
ζώνες 

ΝΑΙ     

4 

8 προγραμματιζόμενες έξοδοι στην 
πλακέτα του πίνακα ελέγχου, με 
δυνατότητα επέκτασης σε 
περισσότερες από 256 εξόδους 

ΝΑΙ     

5 

2 εξόδους υψηλών ρευμάτων από 
την κύρια πλακέτα του πίνακα 
ελέγχου (ικανότητα μεταφοράς 
ρεύματος κάθε εξόδου: 0,5 A / 12 
VDC ± 15%) 

ΝΑΙ     

6 

Δυνατότητα σύνδεσης έως και 32 
επεκτάσεις απευθείας στον πίνακα 
ελέγχου 

ΝΑΙ     

7 

Ηλεκτρική προστασία όλων των 
ζωνών και εξόδων, καθώς και των 
διαύλων επικοινωνίας 

ΝΑΙ     

8 
Τποδοχή για εφεδρική παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος 

ΝΑΙ     

9 

USB θύρα mini-B για τη διαμόρφωση 
των ρυθμίσεων δικτύου και την 
αναβάθμιση του firmware του 
πίνακα ελέγχου, χωρίς να χρειάζεται 
αποσυναρμολόγησης 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

10 

Ενδείξεις led για: 
- επικοινωνία ανάμεσα στον πίνακα 
ελέγχου και τους διαύλους RS-485, 
υπολογιστή και διακομιστή 
- κύκλωμα τροφοδοσίας 
- κάρτα μνήμης microSD 

ΝΑΙ     

11 

Αποθήκευση στη μνήμη έως 
1.000.000 γεγονότα από τον πίνακα 
ελέγχου και έως 100.000 γεγονότα 
από κάθε μονάδα ελέγχου 
πρόσβασης 

ΝΑΙ     

12 

Αριθμός χρηστών 8.000 στον πίνακα 
ελέγχου και 65.000 σε όλο το 
σύστημα 

ΝΑΙ     

13 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να έχει:  
- Κωδικό 
- Παθητική κάρτα ή tag 
- DALLAS chip (iButton) 
- τηλεκοντρόλ 

ΝΑΙ     

14 

Η πλακέτα θα είναι τοποθετημένη σε 
ειδικό πλαστικό προστατευτικό 
κουτί, με το τροφοδοτικό της και 
εφεδρεία λειτουργίας μέσω 
μπαταρίας τουλάχιστον 7Ah. 

ΝΑΙ     

15 Σάση λειτουργίας: 12V DC ΝΑΙ     

16 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ο C 
έως +55ο C 

ΝΑΙ     

17 Μέγιστη υγρασία: 90% ΝΑΙ     

18 Κατανάλωση σε αναμονή: 100mA ΝΑΙ     

19 Μέγιστη κατανάλωση: 140mA ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 14. ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΘΤΡΑ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Τποστήριξη πρόσβασης εισόδου / 
εξόδου μίας θύρας 

ΝΑΙ     

2 
Λειτουργία: ανεξάρτητη ή ως μέρος 
δικτύου 

ΝΑΙ     

3 Έως 1024 χρήστες ΝΑΙ     

4 Ορισμός δικαιωμάτων χρήστη ΝΑΙ     

5 
Έγκριση πρόσβασης με κωδικό ή/και 
με κάρτα εγγύτητας 

ΝΑΙ     

6 256 προγράμματα πρόσβασης ΝΑΙ     

7 
προγράμματα πρόσβασης διακοπών 
/ αργιών 

ΝΑΙ     

8 
Καταγραφή περισσότερων από 20000 
συμβάντων 

ΝΑΙ     

9 Δυνατότητα anti-passback ΝΑΙ     

10 

Προγραμματισμός από: 

ΝΑΙ     Μόνιμο ή προσωρινό πληκτρολόγιο 

Τπολογιστή μέσω σειριακής θύρας 
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

RS-232 

Τπολογιστή μέσω θύρας USB στον 
δίαυλο RS-485 

11 
Προγραμματιζόμενο κλείδωμα / 
ξεκλείδωμα θύρας 

ΝΑΙ     

12 

Ο ελεγκτής θα είναι τοποθετημένος 
σε ειδικό πλαστικό προστατευτικό 
κουτί, με το τροφοδοτικό του και 
εφεδρεία λειτουργίας μέσω 
μπαταρίας τουλάχιστον 7Ah 

ΝΑΙ     

13 

Θα συνοδεύεται από το απαιτούμενα 
παρελκόμενα για τον έλεγχο της κάθε 
πόρτας αναλόγως των αναγκών (π.χ. 
ηλεκτρικό κυπρί / ηλεκτρόπυρρος / 
ηλεκτρομαγνήτης, μαγν. Επαφές ) 

ΝΑΙ     

14 Σάση λειτουργίας: 12V DC ±15% ΝΑΙ     

15 
Θερμοκρασία λειτουργίας: 

ΝΑΙ     
-10ο C έως +55ο C 

 
ΠΙΝΑΚΑ 15. ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΣΩΝ ΠΡΟΒΑΗ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Έγκριση πρόσβασης με κάρτα 
εγγύτητας και αριθμητικό κωδικό 

ΝΑΙ     

2 

Τποστήριξη καρτών, tags και άλλων 
παθητικών μέσων στα 125 kHz. 
Μορφή επικοινωνίας: EM  

ΝΑΙ     

3 Οπτική ένδειξη ανάγνωσης κάρτας ΝΑΙ     

4 
Ενσωματωμένος βομβητής για 
ακουστική ανάδραση 

ΝΑΙ     

5 
Κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό 
χώρο 

ΝΑΙ     

6 Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό ΝΑΙ     

7 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ο C έως 
+50ο C 

ΝΑΙ     

8 Σάση λειτουργίας: 12 V DC ΝΑΙ     

9 Μέγιστη κατανάλωση: <150 mA ΝΑΙ     

10 Να διαθέτει πιστοποίηση CE NAI     

11 Να καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 16. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Απεριόριστος αριθμός ελεγχόμενων 
ενοτήτων (περιοχών) σε διαφορετικές 
διαμορφώσεις της δομής του 
συστήματος 

ΝΑΙ     

2 
Δυνατότητα ομαδοποίησης περιοχών 
και ελέγχου των από έναν ελεγκτή 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

3 

Δυνατότητα απομακρυσμένης 
λειτουργίας και ελέγχου από 
πολλαπλά σημεία 

ΝΑΙ     

4 
Τποστήριξη για περισσότερους από 
60.000 χρήστες 

ΝΑΙ     

5 
Δυνατότητα διαχείρισης από 
πολλαπλούς διαχειριστές 

ΝΑΙ     

6 
Επίβλεψη συστήματος από 
προσωπικό ασφαλείας 

ΝΑΙ     

7 
Μεταφορά δεδομένων με χρήση 
πρωτοκόλλου TCP/IP 

ΝΑΙ     

8 
Προηγμένη κρυπτογράφηση των 
μεταδιδόμενων δεδομένων 

ΝΑΙ     

9 

Πρόσβαση στο σύστημα από 
φυλλομετρητή, μέσω σταθερού 
υπολογιστή ή φορητής συσκευής 

ΝΑΙ     

10 

ύστημα εγγραφής πολλαπλών 
επιπέδων των δεδομένων του χρήστη 
και καταγραφής συμβάντων 

ΝΑΙ     

11 
Αυτόματη λήψη των εκκρεμών 
δεδομένων με την επανασύνδεση 

ΝΑΙ     

12 
Πολλαπλοί τρόποι ταυτοποίησης 
χρήστη: κάρτα, tag, κωδικός, iButton 

ΝΑΙ     

13 

Να παραδοθούν μαζί με το 
λογισμικό και 100 κάρτες πρόσβασης 
125KHz, τύπου EM 

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 17. ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΩΝ  
ΥΟΡΗΣΟ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Κεντρικός επεξεργαστής με 
τουλάχιστον 4 πυρήνες και 
συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 
1GHz 

ΝΑΙ     

2 

Μνήμη RAM τουλάχιστον 2GB και 
ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης 
δεδομένων τουλάχιστον 16GB 

ΝΑΙ     

3 Λειτουργικό Android ΝΑΙ     

4 

Οθόνη διαγώνιου τουλάχιστον 4.5'', 
ανάλυσης τουλάχιστον 1280 Φ 720 
pixels και φωτεινότητας τουλάχιστον 
300Nits 

ΝΑΙ     

5 
Οθόνη αφής χωρητικού τύπου 
τουλάχιστον 4 σημείων 

ΝΑΙ     

6 

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 
τουλάχιστον 2600mAh, τεχνολογίας 
Li-Ion 

ΝΑΙ     

7 
Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 

ΝΑΙ 
  

8 Κάμερα οπίσθιας στόχευσης ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

τουλάχιστον 8ΜΡ  

9 Θύρα USB 2.0 ΝΑΙ     

10 Ανάγνωση 1D/2D Barcode ΝΑΙ     

11 
Δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac 

ΝΑΙ     

12 
Να διαθέτει μεγάφωνο με ακουστική 
ισχύ τουλάχιστον 90dBA 

ΝΑΙ 
  

13 
Να δέχεται κάρτα SD ή MicroSD με 
υποστήριξη έως και 64GB 

ΝΑΙ 
  

14 Πιστοποίηση κατά MIL-STD 810G ΝΑΙ     

16 
Περιβαλλοντική προστασία 
τουλάχιστον ΙΡ65 

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 18. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΩΝ  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Σο λογισμικό θα συνεργάζεται άμεσα 
το λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών 
της Λιμενικής Εγκατάστασης 

ΝΑΙ     

2 

Σο λογισμικό θα είναι προσβάσιμο 
μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του 
Λιμένα, για εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. 

ΝΑΙ     

3 

Σο λογισμικό θα επιτρέπει τη σύνδεση 
μόνο με τη χρήση εγκεκριμένων 
διαπιστευτηρίων (Αναγνωριστικό 
Φρήστη και Κωδικό) 

ΝΑΙ     

4 

Σο λογισμικό θα επιτρέπει την 
επαλήθευση των στοιχείων των 
εισιτηρίων και την εμφάνιση σε 
οθόνη ελέγχου των απαραίτητων 
δεδομένων, όπως αυτά είναι 
καταχωρημένα στην βάση της 
Ναυτιλιακής εταιρείας, εφόσον τέτοια 
σύνδεση είναι διαθέσιμη από τη 
Ναυτιλιακή εταιρία 

ΝΑΙ     

5 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
επιτρέπει την ανάγνωση του barcode 
των εισιτηρίων και την χειροκίνητη 
καταχώρηση των βασικών δεδομένων 
επιβατών όπως για παράδειγμα το 
φύλο. 

ΝΑΙ     

6 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
επιτρέπει την ανάγνωση του barcode 
των εισιτηρίων και την χειροκίνητη 
καταχώρηση των βασικών δεδομένων 
των οχημάτων όπως για παράδειγμα 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

η κατηγορία οχήματος. 

7 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
επιτρέπει την καταχώρηση σχολίων ή 
άλλων λεπτομερειών σε ειδικά πεδία. 
Η χρήση χειροκίνητων 
καταχωρήσεων θα πρέπει να 
διατηρείται σε ελάχιστο και 
προαιρετικό επίπεδο, ώστε να μην 
επιβαρύνει και καθυστερεί τη 
διαδικασία ελέγχου 

ΝΑΙ     

8 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
συνεργάζεται με το κεντρικό 
λογισμικό διαχείρισης του λιμένα, 
ώστε να ενημερώνεται για τα έγκυρα 
δρομολόγια της ημέρας 

ΝΑΙ     

9 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
εμφανίζει τη λίστα των πλοίων με 
έγκυρα δρομολόγια για τη 
συγκεκριμένη ημέρα. Η επιλογή 
πλοίου θα πρέπει να γίνεται από τη 
λίστα αυτή, ώστε να αποφεύγονται 
λάθος καταχωρήσεις πλοίων 

ΝΑΙ     

10 

ε περίπτωση που μια Ναυτιλιακή 
δεν διαθέτει προς χρήση τα δεδομένα 
εισιτηρίων της, τότε το λογισμικό θα 
μπορεί να λειτουργεί ακόμα και 
χωρίς σύνδεση με το κεντρικό 
σύστημα (offline), αφού ολοκληρωθεί 
η ενημέρωση για τα δρομολόγια της 
ημέρας. την περίπτωση αυτή τα 
δεδομένα θα αποθηκεύονται τοπικά 
και θα μεταφέρονται στο κεντρικό 
λογισμικό όταν η σύνδεση είναι 
δυνατή. 

ΝΑΙ     

11 

Σο λογισμικό θα προσφέρει οπτική 
ένδειξη με τον αριθμό των εισιτηρίων 
που έχουν ελεγχθεί από τον τρέχοντα 
χειριστή 

ΝΑΙ     

12 

Σο λογισμικό θα προσφέρει οπτική 
ένδειξη με τον αριθμό των εισιτηρίων 
που έχουν ελεγχθεί χωρίς σύνδεση, 
είναι αποθηκευμένα τοπικά και 
επομένως εκκρεμεί η μεταφορά τους 
στο κεντρικό λογισμικό. 

ΝΑΙ     

13 
Σο λογισμικό θα επιτρέπει τη 
διαχείριση προσωρινής εξόδου 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

επιβατών και την απρόσκοπτη 
επανείσοδό τους 

 
ΠΙΝΑΚΑ 19. ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ  
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ 
 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 
Επεξεργαστής: XeonE5-2609 v4 @ 
1,70GHz ή καλύτερος 

ΝΑΙ     

2 Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ     

3 
κληροί Δίσκοι: 2x 1TBSATA 3, 
64MBbuffer @ 7200rpm ή καλύτεροι 

ΝΑΙ     

4 Τποστήριξη Raid 0, 1, 5, 10 ΝΑΙ     

5 RAM: 8GB DDR4, 2133MHz ΝΑΙ     

6 Σροφοδοτικό: 500W min. ΝΑΙ     

7 Οπτικά Μέσα: DVD-RW ΝΑΙ     

8 

Θα συνοδεύεται από ένα 
Πληκτρολόγιο / Ποντίκι και μία 
οθόνη 21”  

ΝΑΙ     

 
ΠΙΝΑΚΑ 20. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ  
 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

1 

Σο λογισμικό θα παραδοθεί 
εγκατεστημένο, πλήρως 
παραμετροποιημένο, σε κατάσταση 
λειτουργίας, πληρώντας τις πιο κάτω 
αναφερόμενες προδιαγραφές που 
είναι όλες απαράβατοι όροι 

ΝΑΙ     

2 

Σο λογισμικό θα διαθέτει Αρθρωτή 
(modular) αρχιτεκτονική, ώστε να 
επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, 
αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

ΝΑΙ     

3 

Εξασφάλιση πλήρους 
λειτουργικότητας μέσω του 
εσωτερικού δικτύου (intranet) και 
του Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό 
απαιτείται. 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

4 

Φρήση συστημάτων διαχείρισης 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(RDBMS) για την ευκολία 
διαχείρισης του αναμενόμενου 
μεγάλου όγκου δεδομένων, τη 
δυνατότητα δημιουργίας 
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, 
την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
συστήματος και τη δυνατότητα 
ελέγχου των προσβάσεων στα 
δεδομένα. 

ΝΑΙ     

5 

Λειτουργία των επιμέρους 
εφαρμογών, υποσυστημάτων και 
λύσεων που θα αποτελέσουν 
διακριτά τμήματα της λύσης που θα 
προσφερθεί σε web-based 
περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει 
το βασικό «χώρο εργασίας» για τους 
«διαχειριστές» και τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες των 
εφαρμογών με στόχο την: επίτευξη 
της μεγαλύτερης δυνατής 
ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ 
των διαφόρων υποσυστημάτων και 
στον τρόπο εργασίας τους, επιλογή 
κοινών και φιλικών τρόπων 
παρουσίασης, όσον αφορά στις 
διεπαφές των χρηστών με τις 
εφαρμογές. 

ΝΑΙ     

6 

Σο λογισμικό θα πρέπει να είναι 
συμβατό με την Εθνική Ενιαία 
Ναυτιλιακή Θυρίδα υπεύθυνη για 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
οδηγίας 65/2010/EE 

ΝΑΙ     

7 

Διαχείριση όλων των αναφορών που 
υποχρεωτικά υποβάλλει  κάθε πλοίο 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξή 
του  

ΝΑΙ     

8 

θα πρέπει να ακολουθεί όλα τα 
επίπεδα ασφαλείας που 
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 
οδηγία 65/2010 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

9 

Σο λογισμικό θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με την 
οδηγία 65/2010 της ΕΕ και να 
υλοποιεί όλα τα παρακάτω έντυπα: 
- Έντυπο FAL 1: Γενικό Δηλωτικό 
- Έντυπο FAL 2: Δηλωτικό Υορτίου 
- Έντυπο FAL 3: Δηλωτικό εφοδίων 
πλοίου 
- Έντυπο FAL 4: Δηλωτικό 
προσωπικών ειδών πληρώματος 
- Έντυπο FAL 5: Κατάσταση 
πληρώματος 
- Έντυπο FAL 6: Κατάσταση 
επιβατών 
- Έντυπο FAL 7: Δηλωτικό 
επικινδύνων φορτίων 
- Ναυτιλιακό δηλωτικό υγείας 

ΝΑΙ     

10 

Σο λογισμικό θα παρέχει τη 
δυνατότητα λήψης και αποστολής 
όλων των δηλωτικών της οδηγίας 
65/2010 με μορφή EDIFACT 

ΝΑΙ     

11 

Σο λογισμικό θα παρέχει τη 
δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων 
όλες τις ώρες της ημέρας και τις 7 
ημέρες της εβδομάδας (24x7) 

ΝΑΙ     

12 

Σο λογισμικό θα πρέπει να 
αποθηκεύει, προωθεί και 
ανταλλάσσει όλα τα μηνύματα - 
φόρμες δεδομένων που θα 
αναπτυχθούν  

ΝΑΙ     

13 

Σο λογισμικό θα λειτουργεί και ως 
μια πλατφόρμα middleware και θα 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 

ΝΑΙ     

14 

Σο λογισμικό θα υλοποιηθεί σε 
αρχιτεκτονική SOA για όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΝΑΙ     

15 
Όλες οι διεπαφές χρήστη θα 
υποστηρίζουν Ελληνικά  

ΝΑΙ     

16 
Όλες οι διεπαφές χρήστη θα 
υποστηρίζουν Αγγλικά 

ΝΑΙ     

17 

Σο λογισμικό θα τηρεί πλήρες αρχείο 
όλων των συμπληρωμένων φορμών 
και θα παρέχει προηγμένους 
μηχανισμούς αναζήτησης από τη 
βάση δεδομένων του  

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

18 

Σο λογισμικό θα υποστηρίζει μια 
κεντρικοποιημένη βάση δεδομένων, 
αλλά θα διασυνδέεται και με βάσεις 
άλλων συστημάτων που υπάρχουν 
στη λιμενική κοινότητα (π.χ. 
λογισμικό διαχείρισης έκδοσης 
καρτών πρόσβασης  Διαχείριση 
πινακίδων ενημέρωσης κοινού κ.τ.λ.) 

ΝΑΙ     

19 

UserName και Password θα 
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση 
σε όλες τις εφαρμογές του 
συστήματος 

ΝΑΙ     

20 
Οι κωδικοί θα φυλάσσονται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή στη βάση 

ΝΑΙ     

21 
Λειτουργίες για τη διαχείριση 
προσωπικού προφίλ χρήστη 

ΝΑΙ     

22 

Σο λογισμικό θα πρέπει να 
υλοποιήσει και να ανταλλάσσει 
πληροφορίες σε μορφή CSV, XLS, 
για όλα τα παρακολουθούμενα 
δηλωτικά έγγραφα (FAL 
Convention) 

 ΝΑΙ     

23 

Δυνατότητα διασύνδεσης με το 
διεθνές λογισμικό SafeSeaNet μέσω 
μηνυμάτων EDIFACT 

ΝΑΙ     

24 

Δυνατότητα διασύνδεσης με τη 
ναυτιλιακή θυρίδα του Τπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας 

ΝΑΙ     

25 

Σο λογισμικό θα επιτρέπει για κάθε 
φόρμα που συμπληρώνεται από τον 
ναυτικό πράκτορα - αντιπρόσωπο 
της πλοιοκτήτριας εταιρείας την 
επισύναψη εγγράφων σχετικών με 
την εργασία που εκτελείται, εφόσον 
αυτό απαιτείται 

ΝΑΙ     

26 

Σο λογισμικό θα παρέχει εκτενείς - 
προσχεδιασμένες αναφορές, αλλά 
και δυναμικά αιτούμενες από τους 
χρήστες, με βάση την 
κατηγοριοποίηση πρόσβασης κάθε 
χρήστη στα δεδομένα του 
συστήματος 

ΝΑΙ     

27 

Ειδικές διεπαφές διαχείρισης για τις 
παρακάτω λειτουργίες: 
- Επικύρωση εγγραφής χρήστη 
- Μπλοκάρισμα Φρήστη 
- Εξατομικευμένη Δυναμική 
διαχείριση λειτουργιών για κάθε 
χρήστη 

ΝΑΙ     
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

28 

Να διαθέτει την δυνατότητα 
επέκτασης για διαχείριση αιτημάτων 
πρόσβασης στον χώρο ISPS του 
λιμένα κατόπιν χρέωσης και 
εξασφάλιση σύνδεσης με τα σημεία 
ελέγχου οχημάτων που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα 
διακήρυξη   

ΝΑΙ     

 
 
8. ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

 
Σο προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας πρέπει να καλύπτει τις 
παρακάτω γενικές απαιτήσεις: 
Γενικές Απαιτήσεις για την πετυχημένη υλοποίηση του Έργου 
Ευκολία στη συντήρηση. 
Σα διάφορα υποσυστήματα του συστήματος ασφάλειας πρέπει να είναι υψηλών 
προδιαγραφών και να αποτελούνται από επί τόπου αντικαθιστάμενες μονάδες. 
Επεκτασιμότητα. 
Σο σύστημα ελέγχου πρέπει να επιτρέπει τη μελλοντική προσθήκη νέων αισθητήρων, 
χωρίς τη ριζική αναπροσαρμογή του συστήματος 
Διασύνδεση με σύγχρονα συστήματα. 
Σο σύστημα ελέγχου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με σύγχρονα 
συστήματα  καθώς επίσης και τη δυνατότητα κατάλληλης διασύνδεσης με ασύρματα 
δίκτυα. 
Ευκολία χειρισμού. 
υνεχής 24ωρη λειτουργία 
Όλες οι συσκευές των υποσυστημάτων ασφάλειας θα πρέπει να έχουν δυνατότητα 
για 24ωρη συνεχή λειτουργία και να καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις  
Ελάχιστες καθυστερήσεις στην λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης. 
 
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΦΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Α. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Ν.4412/2016. 
Β. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε τέσσερις  (4) μήνες 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το Έργο μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
παρατείνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4412/2016. 
 
10. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ/ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το 
σύνολο της ζητούμενης προμήθειας  στη λιμενική εγκατάσταση του ΔΛΣ Μυκόνου.  
Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται: 
1) να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και 
ολοκληρωμένη καλή λειτουργία 
2) να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Υορέα για την ένταξη του νέου 
συστήματος στην υφιστάμενη λειτουργία του Δ.Λ.Σ.Μ 
 
Η εναπόθεση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός της 
εγκεκριμένης λιμενικής εγκατάστασης. Για οποιαδήποτε στοιχεία εναποθέτονται και 
χρήζουν  έγκρισης από τη ΓΓΛΛΠ&ΝΕ Διεύθυνση Κτιριακών Τποδομών, ο 
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ανάδοχος οφείλει να συνδράμει το Υορέα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
συμβουλευτικά ως προς τις διαδικασίες και τεχνικά σε ότι αφορά τις ανάγκες, ώστε ο 
προβλεπόμενος στη διακήρυξη εξοπλισμός να εγκατασταθεί στις οριστικές του θέσεις 
και να καταστεί πλήρως και επιχειρησιακά λειτουργικός.  
Συχόν κόστος αδειοδότησης για την εγκατάσταση του προβλεπόμενου στη 
διακήρυξη εξοπλισμού εντός των εγκεκριμένων λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο χέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης ( .Α.Λ.Ε ) 
του Δ.Λ.Σ Μυκόνου  βαρύνουν τον φορέα. 
 
11. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  

Ο ανάδοχός υποχρεούται να εκπαίδευση τα στελέχη του λιμενικού ταμείου τα οποία 
θα του υποδειχθούν για χρονικό εκπαιδευτικό διάστημα τεσσάρων ημερών 
 
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 
Μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 
ποσού τουλάχιστον 300.000 €. ε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα υπολογίζεται αναλογικά σε συνάρτηση των διαχειριστικών 
χρήσεων που δραστηριοποιείται, 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
13. ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινής 
αποκλεισμού: 
 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να 
διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 
για την εκτέλεση του υπό ανάθεση Έργου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει κατά τα 
πέντε (5) τελευταία έτη (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) να έχει υλοποιήσει 
ολοκληρωμένα έργα που αθροιστικά  να καλύπτουν τα παρακάτω: 
 

1. Να έχει εκτελέσει ένα (1) ολοκληρωμένο έργο προμήθειας εξοπλισμού – 

λογισμικού σε λιμενική εγκατάσταση το οποίο να βρίσκεται σε λειτουργία, 
συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού της 
παρούσας προμήθειας (ήτοι €121.800,00 προ ΥΠΑ) την τελευταία τετραετία 
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 ύστημα ελέγχου κίνησης  επιβατών με τη χρήση οπτικών μέσων 
 

2. Να έχει εκτελέσει ένα (1) έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο λειτουργίας 

πληροφοριακού συστήματος λιμένα (Port Community System- PCS) το 
οποίο θα είναι  σχεδιασμένο για να παρέχει στους διάφορους τομείς και 
συντελεστές του περιβάλλοντος της λιμενικής κοινότητας, μία ολοκληρωμένη 
λύση παρακολούθησης – διαχείρισης. 

 
Για την απόδειξη της ανωτέρω Σεχνικής Ικανότητας του Προσφέροντος θα 
υποβληθούν: 
- δήλωση που θα συνοδεύεται από Πίνακα (Πίνακας Ι) με τα παρόμοια/σχετικά με 

τα περιγραφόμενα στην παρούσα προκήρυξη έργα που έχει εκτελέσει την 

20REQ007901808 2020-12-21



  42 

 

τελευταία πενταετία, όπου θα φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό 
διάστημα και οι φορείς ανάθεσης. 

- βεβαιώσεις για τα έργα του παρακάτω πίνακα από τους φορείς ανάθεσης σε 
περίπτωση που είναι δημόσιοι οργανισμοί. ε αυτή την περίπτωση (εάν οι 
Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο ή Οργανισμοί κ.λ.π.) ως αποδεικτικά 
στοιχεία θα υποβάλλονται τιμολόγια ή συμβάσεις ή πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή περί οριστικής παραλαβής και καλής 
εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, εντός του Υακέλου Δικαιολογητικών, να καταθέσει 
κατάλογο με τα ανωτέρω αναφερόμενα έργα σύμφωνα με τον Πίνακα Ι: Πίνακας 
συναφών έργων Αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έργα για τα 
οποία έχουν προσκομιστεί σχετικές βεβαιώσεις ή συμβάσεις ή τιμολόγια σύναψης 
έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα είναι σε θέση να διασταυρώσει την εγκυρότητα των 
στοιχείων με την αποστολή έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων στις 
αναφερόμενες αναθέτουσες αρχές. 
Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΠΕΛΑΣΗ ΤΝΣΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 
ΕΡΓΟΤ - ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΣΙΜΗΜΑ 
ΑΝΕΤ 
Υ.Π.Α.(€) 

     

     

Πίνακας I. Πίνακας συναφών έργων Αναδόχου 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση η οποία θα είναι 
πλήρης και ολοκληρωμένη σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Εναλλακτικές λύσεις ή 
λύσεις για μέρος του έργου δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, οφείλει: 
Να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου, όπως περιγράφεται 
στην παρούσα και να το αποδείξει / τεκμηριώσει καταθέτοντας επί ποινή 
αποκλεισμού με την προσφορά του εντός Υακέλου όλα τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

A. επιχειρηματική δομή 
B. τομείς δραστηριότητας 
C. προϊόντα και υπηρεσίες 

 
14. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
τουλάχιστον ISO 9001, ή νεότερο ή ισοδύναμο ή καλύτερο, ISO 27001 ή νεότερο ή 
ισοδύναμο ή καλύτερο. ε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 
παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά για κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση η οποία θα είναι πλήρης 
και ολοκληρωμένη σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Εναλλακτικές λύσεις ή λύσεις για 
μέρος του έργου δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
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Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. την περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Δ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Τλικού. 

 να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν 
επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Σεκμηριώνεται με όλες τις 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δομή, τους τομείς 
δραστηριότητας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. 

 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΜΤΚΟΝΟ,  17/12/2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤ. ΒΑΡΔΑΛΑΦΟ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 04Π/2020 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗ
ΣΑ (ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟ (€) 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

ΣΑΘΕΡΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 19 7.550,00 € 

ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ 
ΦΨΡΟΤ 

3 6.680,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ 1 6.670,00 € 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΜΕΡΨΝ 1 1.665,00 € 

ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΨΜΑΣΟ 

1 6.545,00 € 

ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΜΕΡΨΝ 7 5.400,00 € 

ETHERNET SWITCH 1 640,00 € 

ΕΡΓΑΙΕ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ, ΔΙΚΣΤΨΗ & 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΡΨΝ 

1 20.650,00 € 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 6.100,00 € 

ΤΝΟΛΟ 61.900,00 € 

ΥΠΑ 24% 14.856,00 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 76.756,00 € 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΛΙΜΕΝΑ 
 

  

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 3 4.870,00 € 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ 1 50,00 € 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 

1 8.640,00 € 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΨΝ 1 2.280,00 € 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 
ΓΡΑΥΕΙΩΝ  

  

ΚΕΝΣΡΙΚΟ Η/Τ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΒΑΗ 

1 1.160,00 € 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ  1 340,00 € 

ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΘΤΡΑ 3 990,00 € 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 3 1.710,00 € 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

1 1.550,00 € 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 

  

ΥΟΡΗΣΟ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ 3 3.930,00 € 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΨΝ 1 8.000,00 € 

ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ  1 3.400,00 € 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 15.630,00 € 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

  

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα 
ISPS στην περιοχή  Schengen του Νέου 
Λιμένα του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗ
ΣΑ (ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟ (€) 

ΕΡΓΑΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 1.250,00 € 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 6.100,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 59.900,00 € 

ΥΠΑ 24% 14.376,00 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 74.276,00 € 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΙΜΗ Υ.Π.Α (24%) ΣΙΜΗ ΜΕ 
Υ.Π.Α 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ 
ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

61.900,00 € 14.856,00 € 76.756,00 € 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ 
ΠΡΟΒΑΗ 

59.900,00 € 14.376,00 € 74.276,00 € 

Γενικό ύνολο 121.800,00 € 29.232,00 € 151.032,00 € 

 
 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΜΤΚΟΝΟ,  17/12/2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤ. ΒΑΡΔΑΛΑΦΟ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 04Π/2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗ
ΣΑ (ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟ (€) 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

ΣΑΘΕΡΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 19 
 

ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕ ΚΑΜΕΡΕ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ 
ΦΨΡΟΤ 

3 
 

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ 1 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΜΕΡΨΝ 1 
 

ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΨΜΑΣΟ 

1 
 

ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΜΕΡΨΝ 7 
 

ETHERNET SWITCH 1 
 

ΕΡΓΑΙΕ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ, ΔΙΚΣΤΨΗ & 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΡΨΝ 

1 
 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΥΠΑ 24% 
 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 
 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΛΙΜΕΝΑ 
 

  

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 3 
 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ 1 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 

1 
 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΨΝ 1 
 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΒΑΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 
ΓΡΑΥΕΙΩΝ   

ΚΕΝΣΡΙΚΟ Η/Τ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΒΑΗ 

1 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ  1 
 

ΕΛΕΓΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΘΤΡΑ 3 
 

ΚΑΡΣΑΝΑΓΝΨΣΗ ΚΑΡΣΨΝ ΠΡΟΒΑΗ 3 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

1 
 

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΩΝ 
 

  

ΥΟΡΗΣΟ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟ 3 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΠΙΒΑΣΨΝ 1 
 

ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ  1 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 
 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 

  

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα 
ISPS στην περιοχή  Schengen του Νέου 
Λιμένα του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΟΟΣΗ
ΣΑ (ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟ (€) 

ΕΡΓΑΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 
 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 
 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
 

ΥΠΑ 24% 
 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 
 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΙΜΗ Υ.Π.Α (24%) ΣΙΜΗ ΜΕ 
Υ.Π.Α 

ΤΣΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ 
ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

   

ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ 
ΠΡΟΒΑΗ 

   

Γενικό ύνολο    

 
 
 

                               

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 04Π/2020 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως 
ύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 725/2004 ( Μέρος A 14.1 & Μέρος Β παρ 16.12), αλλά 
και τον ΕΚ 65/2005, προβλέπεται ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας που ορίζει το συμβαλλόμενο κράτος 
στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται. Σα συστήματα ασφαλείας, τα μέτρα και οι 
διαδικασίες ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται στη λιμενική εγκατάσταση κατά 
τρόπο ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση ή/και καθυστέρηση σε 
επιβάτες, πλοίο, προσωπικό και επισκέπτες του πλοίου, είδη και υπηρεσίες, σε 
συνδυασμό με τους τρόπους αναγνώρισης που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο 
ασφάλειας για να επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων στη λιμενική 
εγκατάσταση. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Σεχνικές απαιτήσεις 
Οι βασικοί στόχοι της προσβασιμότητας θα πρέπει να προσανατολίζονται στην 
αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης του λιμένα συσχετίζοντας οδηγίες του Δ.Ν.Ο 
(Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός), την ελληνική νομοθεσία και τους χρονικούς 
περιορισμούς οι όποιοι τίθενται από την εφαρμογή αυτής και οι όποιοι 
εναρμονίζονται με αναγκαίες και υποχρεωτικές προσαρμογές του διεθνούς κώδικα 
ασφάλειας ISPS (ευρωπαϊκή οδηγία 725/2004 και 2010/65/ΕΕ SafeSeaNet 
architecture και FAL Convention). Σο παρών έργο στοχεύει στην ασφαλή διασύνδεση 
του όγκου φορτίου της λιμενικής κοινότητας και των λιμενικών εγκαταστάσεων 
(ατόμων, φορτίου, κεφαλαίων, πληροφοριών) με την ενδοχώρα, καθώς και με την 
ναυτιλιακή βιομηχανία διασύνδεσης του λιμένα  από και προς τον αστικό ιστό  και, 
συγχρόνως, αντανακλά τις νέες επιταγές των ευρωπαϊκών οδηγιών σε θέματα 
ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
την αρτιότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των μέσων μεταφοράς, που έχουν 
διεπαφή με το λιμάνι, άλλα και των επιβαινόντων σε αυτά τουρίστες – πληρώματα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά.  
Προβλέπεται η χρήση ενός αρθρωτού συστήματος διαχείρισης της πρόσβασης, με τη 
δυνατότητα να λειτουργεί πάνω σε μια ανοικτή πλατφόρμα διασύνδεσης, ώστε στο 
μέλλον, να επεκταθεί  αναλογικά με τον αυξανόμενο όγκο εργασιών της λιμενικής 
εγκατάστασης και να προστίθενται σε αυτό, νέα αναγκαία υποσυστήματα. Με τον 
τρόπο αυτόν σε αυτή την φάση εφαρμογής ο φορέας δεν θα δεσμευτεί  σε σταλίες  
κεφαλαίων, αλλά θα έχει την δυνατότητα μέσα από τη σταδιακή εφαρμογή του, να 
προβεί  στην είσπραξη του τέλους ασφάλειας, το οποίο και θα επενδύσει  δια μέσου 
της  επέκτασης του συστήματος, στην ενίσχυση της ασφάλειας. κοπός του έργου 
είναι η ενδυνάμωση της παρεχόμενης ασφάλειας και η βελτίωση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς του επιβάτες και τους επισκέπτες του 
Λιμένα Μυκόνου.  
Προβλέπεται η αυτόματη συλλογή και επεξεργασία αναγκαίων πληροφοριακών 
στοιχείων του επιβατικού κοινού μέσω των εγγράφων της FAL Convention / Pre - 
Arrival με σκοπό ταχύτερο, αξιόπιστο αλλά και συγχρόνως κοινό έλεγχο 
προσβασιμότητας των ατόμων για όλα τα επισκέψιμα λιμάνια (ΑΠΟΥΑΗ 
3131.Α.16/295/2012 Αποδοχή Σροποποιήσεων Ετών 2005 & 2009 του Παραρτήματος 

 

                    

  

ΜΕΛΕΣΗ: Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την 
εφαρμογή του κώδικα ISPS στην 
περιοχή  Schengen του Νέου Λιμένα 
του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου 
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της Διεθνούς ύμβασης «Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 
1965».) ISPS (ΕΚ 725/2004) (ΑΥΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ) 
το λιμένα προβλέπεται, επίσης, να εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης χώρου μέσω 
καμερών κλειστού κυκλώματος. υγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση 19 
σταθερών καμερών εξωτερικού χώρου και 3 τηλεχειριζόμενων καμερών εξωτερικού 
χώρου.  
Επιπλέον, προβλέπεται μια μονάδα καταγραφής των σημάτων των καμερών, καθώς 
και σταθμός παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης μελλοντικά με το 
λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών λιμένα προσφέροντας πρόσβαση στις κάμερες 
του συστήματος μέσω αυτού, καθώς και με το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης πεζών 
και οχημάτων, με σκοπό την συμπληρωματική εξυπηρέτηση της λειτουργίας του.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα συμπληρώνεται από του στύλους εγκατάστασης των 
καμερών, καθώς και από την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα ορθής λειτουργίας της, με σκοπό τη διασύνδεση των 
καμερών και της κεντρικής εγκατάστασης, καθώς και την τροφοδοσία του 
συστήματος. 
Σο ζητούμενο σύστημα θα υποστηρίζεται από UPS σύμφωνα με τις ζητούμενες 
προδιαγραφές και θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία και διαθεσιμότητα.  
Σο προβλεπόμενο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης και διασύνδεσης με την 
υπόλοιπη χωροταξική διάταξη του Νέου Λιμένα, καθώς και με τις ζώνες ελεγχόμενης 
πρόσβασης του Παλαιού Λιμένα.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Ισχύουσα Νομοθεσία 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα : 
α. Σις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
β. Σου ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006), όπως αυτός 
συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν.3731/08. 
γ. Σην παρ. 4 του Αρ. 209 του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) όπως αυτός συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν.3536/07 
δ. Σου 4412/2016 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.φαλμ. τα ΥΕΚ-200 Α/24-10-16 και 
ΥΕΚ-206 Α/3-11-16): “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 
ε. Σο Ν.4270/14 (ΥΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 
στ. Σις διατάξεις  του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες” 
ζ. Σις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΥΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Σοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της υμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΟΔΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Τπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
η. Σον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και 2021, του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου 
και τη σχετική πίστωση και συγκεκριμένα στους Κ.Α 00-7131.0001 «Εξοπλισμός Η/Μ 
ΚΨΔΙΚΑ ΙSPS» 2020 (0,00€) και 2021 (76.756,00€) και Κ.Α 00-7131.0002 «Εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων ασφαλείας» 2020 (0,00€) και 2021 (74.276,00€) [CPV : 34998000-9 & 
72262000-9]. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Προϋπολογισμός έργου 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών, ανέρχεται 
ενδεικτικά σε 121.800,00€, συν ΥΠΑ 24%  29.232,00,€ ήτοι συνολικά  151.032,00 €. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, (Δ.Λ.Σ. Μυκόνου,  Κ.Α 00-7131.0001 
«Εξοπλισμός Η/Μ ΚΨΔΙΚΑ ΙSPS» 2020 (0,00€) και 2021 (76.756,00€) και Κ.Α 00-
7131.0002 «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων ασφαλείας» 2020 (0,00€) και 2021 (74.276,00€) 
[CPV : 34998000-9 & 72262000-9]. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυήσεις 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2,0%) 
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Υ.Π.Α., κατά την 
υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Σαμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή αναγνωρισμένης Σράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή εκτέλεση της 

εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5,0%) επί της συμβατικής 

αξία της υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Υ.Π.Α κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του  Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο - ύμβαση 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα 
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της προμήθειας, ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προβεί άμεσα σε αντικατάσταση αυτής, το Δ.Λ.Σ. Μυκόνου δικαιούται κατά την 
κρίση του να προβεί στην απόρριψή της ή στη μείωση του τιμήματος. Σο 
συγκεκριμένο ποσό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικό υμβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - Προθεσμία 
Η προθεσμία παραδόσεως των υλικών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης του Αναδόχου με το Δ.Λ.Σ.Μ.. 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των 
συμφωνηθέντων πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και δεν εκπληρώνει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις επιβάλλονται ύστερα από εισήγησή της επιβλέπουσας υπηρεσίας και 
κατόπιν εγκρίσεως της αναθέτουσας αρχής (Διοικητικό υμβούλιο), ποινικές ρήτρες  
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει αυτομάτως στις διαδικασίες εκπτώσεως του αναδόχου. Σο 
ποσό των ρητρών αφαιρείται από τις επόμενες πληρωμές προς τον ανάδοχο ή από 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Προσφορά 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
παρεχόμενων ειδών. Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος 
υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Πληρωμή 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται με την εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
α) Σο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην 
αποθήκη του φορέα. 
β) Αποδεικτικό προσκόμισης των υλικών στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 
΄΄ΕΞΟΥΛΗΘΗΚΕ΄΄. 
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δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
΄΄ΕΞΟΥΛΗΘΗΚΕ΄΄. 
Σα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 
υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, 
βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων. 
 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 
ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δ.Λ.Σ.Μυκόνου. 
 
Σο πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. ημειώνεται ρητά ότι 
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. ε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να 
καταβάλλει την αποζημίωση των εργαζομένων κατά το τέλος έκαστου μηνός. Σο 
πρόγραμμα εργασίας θα καθορίζεται από τις Τπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού 
Σαμείου.   
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Γενικά 
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις του  
Ν. 4412/2016  
Όπως τροποποιημένες ισχύουν σήμερα. 
 

Όλες οι προσφορές των ενδιαφερόμενων Αναδόχων πρέπει να συνοδεύονται με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιητικά, 
εγκεκριμένες δοκιμές, κα) προκειμένου να αιτιολογηθεί η κάλυψη των 
προαναφερθέντων τεχνικών προδιαγραφών. Σα απαραίτητα δικαιολογητικά 
μπορούν να κατατεθούν στην Ελληνική γλώσσα και για τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες 
χρειάζεται πιστοποιημένη μετάφραση. Δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά τα 
οποία έχουν μεταφραστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς την έγκριση του 
αρμόδιου τμήματος του Τπ. Εξωτερικών ή πιστοποιημένου δικηγόρου. 
 
Όλα τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν ελεύθερα σε χώρο που θα υποδείξει το 
Δ.Λ.Σ. Μυκόνου και πρέπει να καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας, τα οποία θα τα συνοδεύουν κατά την παράδοση τους στο Δημοτικό 
Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου, το δε κόστος μεταφοράς τους επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΜΤΚΟΝΟ,  17/12/2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΤ. ΒΑΡΔΑΛΑΦΟ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΦΕΔΙΑ ΚΑΡΙΥΗΜΑΣΑ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ 
 
 
ΕΛΕΓΦΟ ΑΝΣΟΦΗ ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΜΕΡΑ 

Ύψος h= 5,0m 

Διατομή κολώνας CHS 114,3mt= 4mm 

Ποιότητα χάλυβα  S235   fy= 235N/mm² (γαλβανισμένο) 

fu= 360N/mm² 

Βάση κολώνας με συγκολλητές ενισχύσεις πάχους t= 8mm διαστάσεων 300x180 

υγκόλληση αμφίπλευρη t= 4mm 

Λεπίδα βάσης 500x500x10 

Μπουλόνια M22, στερέωση στο σκυρόδεμα βάσης με χημικό HILTI 

υντελεστής έκθεσης Ce(z) για κατηγορία Ο για h=0mCe(o)=1, για h=5mCe (5) = 2,5 

Θεμελιώδης ταχύτητα ανέμου Vbθ= 41,2m/sec (150km/h) 

Βασική ταχύτητα αιχμής ανέμου Vb= Cdir.Cseason.Vbθ και 

 για την περίπτωση, Cdir και Cseason = 1 (επί το δυσμενέστερο) άρα Vb=Vbθ 

Βασική πίεση ταχύτητας ανέμου qb=ρ.Vb²/2 

ρ=1,25kg/m³ και q= 0,85ΚΝ/m² 

Πίεση ταχύτητας αιχμής qb(z)= Ce(z).qb  και      

για h=0 Ce(o)=1, για h=5mCe(5)=2,5 για h=0 q(0)=0,85KN/m² για h=5 bqb(5) = 

0,85x2,5=2,12KN/m² 

Υόρτιση κολώνας (επί το δυσμενέστερο λαμβάνεται ως γραμμική) βλ. σχ. 1 

w(5)=2,12x0,11=0,233KN/m 

w(o)=0,85x0,11=0,093KN/m 

MA=0,233x5²/2-(0,233-9093)5²/3 =1,73KNm 

CHS113,4   Wel=36,9cm³ 

Mel=36,9x14x10¯²= 5,66KNm 

υντελεστής ασφάλειας διατομής 5,66/1,73=3,27 

 

Λόγω του μικρού ύψους και του μεγάλου συντελεστού δεν απαιτείται έλεγχος 

επίδρασης δυναμικής 

Έλεγχος συγκόλλησης βάσης 

Iw=(0,4x19³/12)x2+2x0,4x19x15²= 457,3+3420=3877cm⁴ 

Ww= 3877/25=155,1cm³ 

Mef=155,1x14x10¯²=21,7KNm>>1,73KNm 

ΈλεγχοςΜ22 

F22=(MA/0,4)·1/2=1,73/0,4x2= 2,16KN<< F22ef= 49KN βλ.σχ.2 
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d=2,2 3,14x2,2²/4=3,5cm²x14=49KN 

Έλεγχος πλάκας βάσης (α-α) t=10mm 

I= 36,8·1,0³/12 = 3,06 cm⁴ 

Wel=3,06/0,5= 6,12cm³ 

Mel=6,12x14=85,7KNcm 

Mef=(36,8/2-3,47x5)x2,16=23,8KNcm<< 85,7KNm 
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ΗΜΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΜΕΡΩΝ 
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 Σημείο ελέγχου εισόδου -  Ανθρωποθυρίδα  - Είσοδος Οχημάτων & Επιβατών 
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