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ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 07/2021 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Τ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για τθ 

«Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν 

οργάνων Πλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», για τισ ανάγκεσ των πλωτϊν και των χερςαίων 

μζςων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

 

χετ.: α)  Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 β) Θ αρικ. 07/2021 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 (ΑΔΑΜ: 21PROC009043826 64ΣΜ4653ΡΩ-9ΩΙ, 

Συςτθμικόσ αρικμόσ: 134486) για τθ «Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ ραδιοδικτφου και 

θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων Ρλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», για τισ ανάγκεσ των πλωτϊν και των χερςαίων 

μζςων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 γ) Το από 06-09-2021 και ϊρα 18:02:41 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΤΙ ΕΝ ΕΛ ΓΚΘΣ 

ΔΟΥΦΟΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων.   

 δ) Το από 07-09-2021 και ϊρα 14:45:00 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΜΟΤΕΚ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

 ε) Το από 08-09-2021 και ϊρα 17:12:19 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «SRH ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ςτ) Το από 09-09-2021 και ϊρα 10:53:59 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΑΙΓΑΙΟΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί παράταςθσ. 

η) Το από 09-09-2021 και ϊρα 14:28:55 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΓΕΩΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

θ) Το από 09-09-2021 και ϊρασ 15:32:16 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΔΥΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

κ) Το από 09-09-2021 και ϊρασ 17:22:33 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

                   

                                           ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                      ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ       Ρειραιάσ, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  Αρικ. πρωτ.: 2832.7/70246/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ   

ΤΜΘΜΑΤΑ 2o – 4ο  

Ταχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2            ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΙΝΑΚΑ     
          ΔΙΑΝΟΜΗ  Ταχ. Κϊδικασ : 185 10  Λιμζνασ Ρειραιά 

Ρλθροφορίεσ (2ο Τμ.) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ρ. 

Σθμαιοφόροσ Λ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Αικ. 

 
 

Ρλθροφορίεσ (4ο Τμ.) : Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. (Τ) ΚΑΣΙΑ Μ.  

Τθλ. (2ο Τμιμα) : 213-137-4210/1081 

Τθλ. (4ο Τμιμα) : 213-137-4565 

Θ/Τ (2ο Τμιμα) : dipea.b@yna.gov.gr 

Θ/Τ (4ο Τμιμα) : dipea.d@yna.gov.gr  

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.d@yna.gov.gr
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ι) Το από 09-09-2021 και ϊρασ 17:27:28 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ADAPT ΙΤ (ΑΝΤΑΡΤ ΙΤ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ια) Το από 09-09-2021 και ϊρασ 20:16:07 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΙΝΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί διευκρινίςεων. 

ιβ) Το από 13-09-2021 και ϊρασ 16:20:14 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΜΟΤΕΚ Τθλεπικοινωνίεσ 

Ε.Ρ.Ε.» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ περί παράταςθσ. 

ιγ) Το αρικ. πρωτ.: 2834.1/67794/2021/17-09-2021 Φ.Ε.Σ. Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΔΕΡ, περί παροχισ διευκρινίςεων (μ.π.ο.). 

ιδ) Το αρικ. πρωτ.: 2834.1/68927/2021/22-09-2021 Φ.Ε.Σ. Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΔΕΡ, περί παροχισ διευκρινίςεων (μ.π.ο.). 

 

 

1. Αναφορικά με τα ανωτζρω (γ) ζωσ και (ιβ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 
07/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου, τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (134486), για τθν «Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ 
ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων Ρλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», για τισ ανάγκεσ των 
πλωτϊν και των χερςαίων μζςων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν επιςπεφδουςα 
Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 

1.1. Πςον αφορά ςτο από 06-09-2021 και ϊρα 18:02:41 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «ΤΙ ΕΝ ΕΛ 

ΓΚΘΣ ΔΟΥΦΟΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» [ςχετικό (γ)]: 

Ερϊτθμα (α/α 1.Α.Α.): 

«Αναφορικά ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ εν λόγω διακιρυξθσ «Σεχνικι και Επαγγελματικι ικανότθτα», παρακαλϊ 
όπωσ διευκρινίςετε τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ που χρειάηεται να προςκομιςκοφν ωσ «ςφμβαςθ», ςτο ςτάδιο τθσ 
προςφοράσ, για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του οικονομικοφ φορζα. 

Για τισ περιπτϊςεισ που αφοροφν ςε προμικεια του εν λόγω εξοπλιςμοφ μεταξφ ιδιωτικϊν εταιρειϊν, παρακαλϊ 
επιβεβαιϊςτε αν επαρκεί ωσ κατάλογοσ ζργων θ καταγραφι ςτο ΕΕΕ ι αν πρζπει να παραςχεκεί και ξεχωριςτόσ 
κατάλογοσ ζργων/πωλιςεων με ςτοιχεία πελάτθ, περιγραφι εξοπλιςμοφ, θμερομθνία, αρικμό και ποςό 
τιμολογίου. 

Λάβετε υπόψθ δε, ότι κα μποροφςαν να προςκομιςκοφν ωσ αποδεικτικό «ςυμβάςεων» τα τυποποιθμζνα ζντυπα: 
προςφορά προσ τον πελάτθ / παραγγελία απο τον πελάτθ / τιμολόγιο πϊλθςθσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1.Α.Α.): 

Με βάςει το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο περί προμθκειϊν του δθμοςίου, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, κατά τθν 
υποβολι προςφορϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων, δζχονται το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί, μεταξφ 
άλλων, τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

Στο κεφάλαιο 2.2.8 τθσ εν κζματι διακιρυξθσ ορίηεται ότι «Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και 
οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή τησ προςφοράσ δια του ΕΕΕ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. 
δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. (…)». Ρεραιτζρω δε, ςτο κεφάλαιο 2.2.8.2 ορίηεται ότι «Α. Για τθν 
απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παρόντοσ. Η προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον 
προςωρινό ανάδοχο. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. (…)». Πςον αφορά δε τα απαιτοφμενα αποδεικτικά προσ πλιρωςθ των κριτθρίων 
ωσ αυτά κακορίηονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, ςχετικι τυγχάνει θ παράγραφοσ Β.4 του κεφαλαίου 2.2.8.2 
τθσ εν κζματι διακιρυξθσ.  

Σχετικόσ με το παραπάνω ερϊτθμα τυγχάνουν τα διαλαμβανόμενα του  κεφ. 2.2.8.2 και ειδικότερα τθσ παρ. Β.4 
τθσ διακιρυξθσ, όπου  ορίηεται: «Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία 
(από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) κατά μζγιςτο όριο, ςτον οποίο κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οκτϊ (08) 
ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων ςυνολικισ αξίασ τουλάχιςτον 
#2.500.000,00€# ακροιςτικά, εκ των οποίων: 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ αναμετοδοτϊν, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ NAVTEX, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ AIS, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ MF/HF, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ VHF 

Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία (από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) 
μεγαλφτερου αρικμοφ ςυμβάςεων πζραν των οκτϊ (08) (προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων), θ ακροιςτικι ςυνολικι αξία πρζπει να είναι τουλάχιςτον #2.500.000,00€#. 
 

Ερϊτθμα (α/α 1. Β.Β.): 

«Αναφορικά ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ϊσ ζνωςθ εταιρειϊν, παρακαλϊ όπωσ διευκρινίςετε 
εάν ςτο ςτάδιο τθσ προςφοράσ, εκτόσ απο τθ διλωςθ ςτο ΕΕΕ, απαιτείται και θ υποβολι του ιδιωτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ ωσ τεκμθριωτικό ζντυπο, ι/και κάποιο επιπλζον ζγγραφο. 

Επίςθσ, παρακαλϊ διευκρινίςτε εάν το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κακϊσ και τυχόν άλλα ςχετικά ζγγραφα που μπορεί 
να απαιτοφνται, δφναται να καταχωρθκοφν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ωσ ζγγραφα εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1. Β.Β.): 
Σχετικόσ με το παραπάνω ερϊτθμα τυγχάνει ο όροσ τθσ απόφαςθσ τθσ αρικ. 07/2021 διακιρυξθσ όπου 

κακορίηεται «(…) το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 

για τθν υποβολι προςφοράσ. Η επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 

αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.(…)». 

Πςον αφορά ςτον χαρακτθριςμό ωσ εμπιςτευτικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ του, κάκε οικονομικόσ φορζασ με τθ 

χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ (ΕΣΘΔΘΣ) ςθμαίνει θλεκτρονικά τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ που χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, με ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 

όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. Εν ςυνεχεία το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ςυνεκτιμϊντασ τα υποβλθκζντα ωσ ανωτζρω ςτοιχεία 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ  των εγγράφων ωσ εμπιςτευτικά ι μθ . 

 

Ερϊτθμα (α/α 1. Γ.Γ.): 

ΑΔΑ: ΡΠ5Κ4653ΠΩ-6ΔΥ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχισ 

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το Ε.Ρ. «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 2014-2020 με Κωδικόσ ΟΡΣ : 5052650 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 11419) 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης   

      Σελίδα 4 

«Αναφορικά ςτισ παραγράφουσ 14.2.3 και 15.2.3 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, παρακαλϊ όπωσ μασ γνωρίςετε 
τον ακριβι τφπο των υπαρχόντων ςυςκευϊν Γυροπυξίδα και Δρομόμετρο, με τα οποία απαιτείται να 
διαςυνδεκοφν τα ηθτοφμενα ECDIS, ανά πλωτό μζςο. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι απαραίτθτεσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν προςφορά όλα τα απαραίτθτα 
υλικά/εξοπλιςμόσ που απαιτοφνται για τθ διαςφνδεςθ των ECDIS με αυτά.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1. Γ.Γ.): 

Επί των Ραραγράφων 14.2.3 και 15.2.3. του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ςε κάκε 
περίπτωςθ διαςφνδεςθσ ςυςκευϊν γυροπυξίδασ ι δρομόμετρου με προςφερόμενθ ςυςκευι ECDIS ςτα πλωτά 
μζςα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κα χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ 0183 ι το ΝΜΕΑ 2000. 

Ερϊτθμα (α/α 1. Δ.Δ.): 

«Αναφορικά ςτθν παράγραφο 18.4.7 του Παραρτιματοσ Α / Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, παρακαλϊ όπωσ μασ 
γνωρίςετε: 

(α). Σα ςθμεία (πλωτά μζςα ι Λιμενικζσ Αρχζσ) από τα οποία κα πρζπει να απεγκαταςτακεί υφιςτάμενοσ 
εξοπλιςμόσ. 

(β). Σο είδοσ, ο καταςκευαςτισ και ο τφποσ του εξοπλιςμοφ προσ απεγκατάςταςθ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1. Δ.Δ.): 

Επί τθσ Ραραγράφου 18.4.7 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ο 
εξοπλιςμόσ που κα απεγκαταςτακεί κα είναι όμοιο είδοσ με τον εξοπλιςμό που πρζπει να εγκαταςτακεί από τον 
Ανάδοχο. Ωςτόςο, επί του παρόντοσ δεν είναι εφικτό να προςδιοριςτοφν τα ακριβι ςθμεία (πλωτά μζςα ι 
Λιμενικζσ Αρχζσ) όπου κα χρειαςτεί απεγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, οφτε ο καταςκευαςτισ και ο τφποσ του 
εξοπλιςμοφ που πρζπει να απεγκαταςτακεί. Οι λεπτομζρειεσ κα κακοριςτοφν μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

Ερϊτθμα (α/α 2.): 

«Αιτοφμαςτε παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν κατά τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ ϊςτε 
να παρζχεται ικανόσ χρόνοσ για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 2.): 

Αναφορικά με τα αιτιματα περί παράταςθσ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν που υπεβλικθςαν από 
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
δφναται να χορθγθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

1.2. Πςον αφορά ςτο από 07-09-2021 και ϊρα 14:45:00 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΜΟΤΕΚ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» *ςχετικό (δ)+: 

Ερϊτθμα (α/α #1):  

«ΕΙΔΟ Α : Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου VHF Τποείδοσ Α1: Ψθφιακοί Επαναλιπτεσ 
(Αναμεταδότεσ) VHF 2.2.1.4  Δ) ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΩΝ 2.2.1.4.1 
Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε αν με τον όρο «κατάλλθλο εξοπλιςμό», αναφζρεςτε ςε ςφςτθμα επιτραπζηιου 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με οκόνθ, πλθκτρολόγιο, μεγάφωνο και μικρόφωνο και με τον όρο «ςυμβατό λογιςμικό» 
αναφζρεςτε ςε εφαρμογι λογιςμικοφ εκφωνθτι (Disptacher) και ςε λογιςμικό απομακρυςμζνου ελζγχου και 
διάγνωςθσ των επαναλθπτϊν (Repeater Diagnostic and Control).» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #1): 

ΑΔΑ: ΡΠ5Κ4653ΠΩ-6ΔΥ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχισ 

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το Ε.Ρ. «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 2014-2020 με Κωδικόσ ΟΡΣ : 5052650 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 11419) 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης   

      Σελίδα 5 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.1.4.1 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο ςφςτθμα επιτραπζηιου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με οκόνθ, 
πλθκτρολόγιο, μεγάφωνο και μικρόφωνο. Επιπλζον, το προςφερόμενο λογιςμικό κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτο λογιςμικό εκφωνθτι (dispatcher) και λογιςμικό απομακρυςμζνου ελζγχου, διαχείριςθσ και διάγνωςθσ 
των επαναλθπτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να προςφερκεί όποιο άλλο υλικό ι λογιςμικό είναι απαραίτθτο 
για τθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν των Αναμεταδοτϊν τθσ Ραραγράφου 2.2.1.1.Α (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μεταφοράσ δεδομζνων) και τθσ διαςφνδεςθσ τουσ με το Κζντρο Επιχειριςεων. 

Ερϊτθμα (α/α #2):  

«ΕΙΔΟ Α : Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου VHF Τποείδοσ A3i & A3ii  Ψηφιακοί πομποδζκτεσ 
VHF βάςεωσ 2.2.3 VHF ΒΑΕΩ 2.2.3.1.5 Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε τον αρικμό των μετατροπζων τάςθσ, οι 
οποίοι πρζπει να προςφερκοφν, δεδομζνου ότι οι προδιαγραφζσ αυτζσ, είναι κοινζσ τόςο για τουσ ςτακεροφσ 
πομποδζκτεσ των Λιμενικϊν Αρχϊν (550 τεμ.) όςο και για πομποδζκτεσ των Πλωτϊν μζςων (267 τεμ.)» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #2): 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.5 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ προμικεια 
διακοςίων εξιντα επτά (267) μετατροπζων τάςθσ 24VDC/12VDC για τουσ πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ που κα 
τοποκετθκοφν ςε πλωτά μζςα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κακϊσ και πεντακοςίων πενιντα (550) τροφοδοτικϊν 220-
240VAC/12VDC για τουσ πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ που κα τοποκετθκοφν ςε Λιμενικζσ Αρχζσ. 

Ερϊτθμα (α/α #3): 

«ΕΙΔΟ Α: Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου VHF Τποείδοσ A3i & A3ii  Ψηφιακοί πομποδζκτεσ VHF 
βάςεωσ 2.2.3 VHF ΒΑΕΩ 2.2.3.3 Γ) ΠΑΛΜΟΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε τον αρικμό των 
παλμοτροφοδοτικϊν, τα οποία πρζπει να προςφερκοφν, δεδομζνου ότι οι προδιαγραφζσ αυτζσ, είναι κοινζσ τόςο 
για τουσ ςτακεροφσ πομποδζκτεσ των Λιμενικϊν Αρχϊν (550 τεμ.) όςο και για πομποδζκτεσ των Πλωτϊν μζςων 
(267 τεμ.)». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #3): 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.3 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ προμικεια 
πεντακοςίων πενιντα (550) τροφοδοτικϊν 220-240VAC/12VDC για τουσ πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ που κα 
τοποκετθκοφν ςε Λιμενικζσ Αρχζσ. 

Ερϊτθμα (α/α #4): 

«ΕΙΔΟ Β : Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου UHF Τποείδοσ B1: Ψθφιακοί Επαναλιπτεσ 
(Αναμεταδότεσ) UHF  3.2.1.4  Δ) ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΩΝ 3.2.1.4.1 
Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε αν με τον όρο «κατάλλθλο εξοπλιςμό», αναφζρεςτε ςε ςφςτθμα επιτραπζηιου 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με οκόνθ, πλθκτρολόγιο, μεγάφωνο και μικρόφωνο και με τον όρο «ςυμβατό λογιςμικό» 
αναφζρεςτε ςε εφαρμογι λογιςμικοφ εκφωνθτι (Disptacher) και ςε λογιςμικό απομακρυςμζνου ελζγχου και 
διάγνωςθσ των επαναλθπτϊν (Repeater Diagnostic and Control).». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #4): 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.4.1 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο ςφςτθμα επιτραπζηιου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με οκόνθ, 
πλθκτρολόγιο, μεγάφωνο και μικρόφωνο. Επιπλζον, το προςφερόμενο λογιςμικό κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτο λογιςμικό εκφωνθτι (dispatcher) και λογιςμικό απομακρυςμζνου ελζγχου, διαχείριςθσ και διάγνωςθσ 
των επαναλθπτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να προςφερκεί όποιο άλλο υλικό ι λογιςμικό είναι απαραίτθτο 
για τθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν των Αναμεταδοτϊν τθσ Ραραγράφου 3.2.1.1.Α (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μεταφοράσ δεδομζνων) και τθσ διαςφνδεςθσ τουσ με το Κζντρο Επιχειριςεων. 

Ερϊτθμα (α/α #5): 

ΑΔΑ: ΡΠ5Κ4653ΠΩ-6ΔΥ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχισ 

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το Ε.Ρ. «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 2014-2020 με Κωδικόσ ΟΡΣ : 5052650 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 11419) 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης   

      Σελίδα 6 

«ΕΙΔΟ B : Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου UHF Τποείδοσ B3  Ψηφιακοί πομποδζκτεσ UHF 
βάςεωσ 3.2.3.1.5 Δεδομζνου ότι οι πομποδζκτεσ βάςεωσ προορίηονται για τισ Λιμενικζσ Αρχζσ (άρα ςτακερι 
εγκατάςταςθ και τροφοδοςία από παλμοτροφοδοτικό), παρακαλοφμε να διευκρινίςετε τον αρικμό των 
μετατροπζων τάςθσ, οι οποίοι πρζπει να προςφερκοφν.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #5): 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.5 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ προμικεια 
είκοςι τριϊν (23) μετατροπζων τάςθσ 24VDC/12VDC και είκοςι τριϊν (23) τροφοδοτικϊν 220-240VAC/12VDC, 
ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο των προςφερόμενων τεμαχίων πομποδεκτϊν UHF Βάςεωσ. 

 

Ερϊτθμα (α/α #6): 

«ΕΙΔΟ B : Προμικεια Ψθφιακοφ Εξοπλιςμοφ Ραδιοδικτφου UHF Τποείδοσ B3  Ψηφιακοί πομποδζκτεσ UHF 
βάςεωσ 3.2.3.1.16 Δεδομζνου ότι οι πομποδζκτεσ βάςεωσ προορίηονται για τισ Λιμενικζσ Αρχζσ (άρα ςτακερι 
εγκατάςταςθ ςε ςτεγαςμζνο χϊρο), παρακαλοφμε να διευκρινίςετε αν θ απαίτθςθ για βακμό αδιαβροχοποίθςθσ 
IP67, ιςχφει. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο για τουσ πομποδζκτεσ βάςεωσ VHF 
(2.2.3.1.14), για τουσ πομποδζκτεσ οι οποίοι κα εγκαταςτακοφν ςε πλωτά μζςα, ηθτείται βακμόσ 
αδιαβροχοποίθςθσ IP54.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α #6): 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.16 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι εκ παραδρομισ ζχει 
αναγραφεί βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ IP67, ενϊ ο επικυμθτόσ βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ είναι IP54. Συνεπϊσ, θ 
απαίτθςθ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

"Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IP54". 

 

 

1.3. Πςον αφορά ςτο από 08-09-2021 και ϊρασ 17:12:19 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα «SRH 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (ε)+: 

Ερϊτθμα περί 2.2.6 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

«Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (03) ετών (από τθν δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ)  να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον οκτϊ (08)  ςυμβάςεισ προμικειασ  εξοπλιςμοφ  ραδιοδικτφου  και 
θλεκτροναυτιλιακϊν  οργάνων  ςυνολικισ  αξίασ τουλάχιςτον  #2.500.000,00€#  ακροιςτικά,  εκ των οποίων: 

Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ αναμεταδοτϊν, και 

Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ NAVTEX, και 

Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ AIS, και Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και 
εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ MF/HF, και Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ VHF 

Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία (από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) 
μεγαλφτερο αρικμό ςυμβάςεων πζραν των οκτϊ (08) (προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων), θ ακροιςτικι ςυνολικι αξία πρζπει να είναι τουλάχιςτον #2.500.000,00€#» 

Ερώτηςη Α: 

ε περίπτωςθ που για κάποιο από τα ανωτζρω είδθ δεν κα ςυμμετάςχουμε, είναι απαραίτθτο να αναφζρουμε 
κάποια ςφμβαςθ ςχετικι με το είδοσ που δεν κα ςυμμετάςχουμε; 
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Ερώτηςη Β: 

Ζθτάτε ςυμβάςεισ τελευταίασ τριετίασ. το ΕΕΕ/ΣΕΤΔ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο αναφζρει: 

«Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: παραδόςεισ είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί. 

Μόνο  για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ,  ο οικονομικόσ  φορζασ  
ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: Κατά τθ ςφνταξθ του 
ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ παραλιπτεσ. Οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ πείρασ που υπερβαίνει τα 
τρία ζτθ» 

Διευκρινίςτε / Βεβαιϊςτε μασ ότι είναι αποδεκτό να παρακζςουμε ςυμβάςεισ παλαιότερεσ των 3 ετϊν που 
ακροιςτικά να δίνουν το ανωτζρω ποςό.». 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθςθ Α: 

Διευκρινίηεται πωσ ςτον εν κζματι διαγωνιςμό προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των υπό προμικεια 
ειδϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ διακιρυξθσ. Ωσ εκ τοφτου 
ζκαςτοσ ςυμμετζχοντασ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να πλθροί το ςφνολο των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν διακιρυξθ. 

Ερϊτθςθ Β: 

Σχετικόσ με το παραπάνω ερϊτθμα τυγχάνει ο όροσ 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ όπου αναλυτικά κακορίηει: 

«Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (03) ετϊν (από τθν δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ) να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον οκτϊ (08) ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων ςυνολικισ αξίασ τουλάχιςτον #2.500.000,00€# ακροιςτικά, εκ των οποίων: 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ αναμεταδοτϊν, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ NAVTEX, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ AIS, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ MF/HF, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ VHF 

Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία (από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) 
μεγαλφτερο αρικμό ςυμβάςεων πζραν των οκτϊ (08) (προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων), θ ακροιςτικι ςυνολικι αξία πρζπει να είναι τουλάχιςτον #2.500.000,00€#.». 

Ωσ εκ τοφτου θ τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ αφορά τθ 
διάρκεια των τελευταίων τριϊν (03) ετϊν από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.  

 

Ερϊτθμα περί 18.4 Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ: 

18.4.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται  να εγκαταςτιςει  τον εξοπλιςμό,  αλλά  και να τον διαςυνδζςει  με τα λοιπά  
ςυςτιματα,  όπου απαιτείται, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ επιχειρθςιακι εκμετάλλευςι του. τισ 
δαπάνεσ εγκατάςταςθσ, που κα καλυφκοφν από τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα υλικά και οι 
εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για τθν πλιρθ επιχειρθςιακι λειτουργία του κάκε ςυςτιματοσ και τθ 
διαλειτουργικότθτα με λοιπό εξοπλιςμό, όπου απαιτείται. 
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Ερώτηςη Α: Διευκρινίςτε αν οι εργαςίεσ αυτζσ απαιτοφν μεταλλουργικζσ / ξυλουργικζσ / δθμιουργία βάςεων από 
μπετόν (ςε εγκαταςτάςεισ ξθράσ). 

τθν παράγραφο 18.4.8 αναφζρεται «τθν πλειοψθφία των ςθμείων εγκατάςταςθσ υφίςταται εγκατεςτθμζνοσ 
λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ, που κα πρζπει να αντικαταςτακεί από τον νζο εξοπλιςμό.» 

Ερώτηςη Β : ε πόςα ςθμεία δεν υφίςταται εγκατεςτθμζνοσ λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ; Και αν ςε ςυνζχεια 
ανωτζρω ερϊτθςθσ «Α» κα υπάρχει προετοιμαςία τθσ τοποκεςίασ εγκατάςταςθσ (ςτα ςθμεία που δεν υπάρχει 
λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ)  ςε ότι αφορά μεταλλουργικζσ / ξυλουργικζσ 

/ δθμιουργία βάςεων από μπετόν  που κα οριςτεί από τθν υπθρεςία ςασ, πριν τθν εγκατάςταςθ / διαςφνδεςθ / 
ενεργοποίθςθ του εξοπλιςμοφ από τθν εταιρεία μασ;». 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 18.4 Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ: 

Ερϊτθςθ Α: Επί τθσ Ραραγράφου 18.4.3 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι 
οποιεςδιποτε εργαςίεσ απαιτθκοφν για τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ των προςφερόμενων ςυςκευϊν και τθν 
πλιρθ επιχειρθςιακι εκμετάλλευςι τουσ, κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 
Δεν είναι εφικτό, επί του παρόντοσ, να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια οι εν λόγω εργαςίεσ ςε κάκε ςθμείο, λόγω τθσ 
ιδιομορφίασ κάκε κτιρίου Λιμενικισ Αρχισ και κάκε πλωτοφ μζςου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κακϊσ και πικανϊν μεταβολϊν 
μζχρι τθν θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ερϊτθςθ Β: Επί τθσ Ραραγράφου 18.4.8 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ςτθν 
πλειοψθφία των ςθμείων υφίςταται λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ. Επιπρόςκετα, οποιεςδιποτε εργαςίεσ απαιτθκοφν 
για τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ των προςφερόμενων ςυςκευϊν και τθν πλιρθ επιχειρθςιακι εκμετάλλευςι 
τουσ, κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

 

 

1.4. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 10:53:59 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΑΙΓΑΙΟΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (ςτ)+: 

Ερϊτθμα: Με  δεδομζνο  πωσ  εξαιτίασ  του  εφρουσ  του  ηθτοφμενου  εξοπλιςμοφ  κα  πρζπει  οι υποψιφιεσ 
εταιρείεσ να αναηθτιςουν εναλλακτικζσ πθγζσ προμικειασ ι να ςχθματίςουν προςωρινζσ ενϊςεισ για τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, τα οποία εκ των πραγμάτων απαιτοφν αρκετό χρόνο για τθ ςυγκζντρωςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ αλλά και τθσ διαμόρφωςθσ τθσ τελικισ προςφοράσ, αιτοφμαςτε παράταςθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνία κατά τουλάχιςτον ζνα μινα.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα: 

Αναφορικά με τα αιτιματα περί παράταςθσ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν που υπεβλικθςαν από 
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
δφναται να χορθγθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

1.5. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 14:28:55 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΓΕΩΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» *ςχετικό (η)]: 

Ερϊτθμα (α/α 1):  

«Στισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζργου «Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων Ρλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ΕΙΔΟΣ Δ με Α/Α 5. Εξοπλιςμόσ αντάρ 
Κλειςτοφ Τφπου Ρλωτϊν Μζςων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
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§ 5.2 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 
§ 5.2.2.2 Β) ΚΕΑΙΑ 
§ 5.2.2.2.5  Θ ςυςκευι να ζχει βακμό αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IP 26. 

Τον βακμό αδιαβροχοποίθςθσ (προςταςία από τθν είςοδο νεροφ) ςτθν κωδικοποίθςθ προςταςίασ IPXX, τον 
δθλϊνει ΜΟΝΟ το δεφτερο ψθφίο που παίρνει τιμζσ από 0-8. Το πρϊτο ψθφίο πιςτοποιεί τθν προςταςία 
που ζχει το προϊόν από τθν είςοδο ςτερεϊν ςωματιδίων (ςκόνθ) και ςχεδόν ςε όλεσ τισ 

ςυςκευζσ που προορίηονται για χριςθ ςε καλάςςιο περιβάλλον δεν ελζγχεται καν και ςυνεπϊσ παίρνει τθν τιμι 
Χ. 

Θ τεχνικι προδιαγραφι αναφζρεται ςε βακμό αδιαβροχοποίθςθσ, οπότε μια ςυςκευι που ζχει βακμό 
αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IPX6, καλφπτει τθν παραπάνω απαίτθςθ;» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1): 

Επί τθσ Ραραγράφου 5.2.2.2.5 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ 
διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

"Θ ςυςκευι να ζχει βακμό ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP26". 

 

Ερϊτθμα (α/α 2):  

«Στισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζργου «Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων Ρλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ΕΙΔΟΣ Δ με Α/Α 5. Εξοπλιςμόσ αντάρ 
Κλειςτοφ Τφπου Ρλωτϊν Μζςων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

§ 5.2 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

§ 5.2.2.3 Γ) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (DISPLAY) 

§ 5.2.2.3.6  Θ ςυςκευι να ζχει βακμό αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IP55. 

Το βακμό αδιαβροχοποίθςθσ (προςταςία από τθν είςοδο νεροφ) ςτθν κωδικοποίθςθ προςταςίασ IPXX, τον 
δθλϊνει ΜΟΝΟ το δεφτερο ψθφίο που παίρνει τιμζσ από 0-8. Το πρϊτο ψθφίο πιςτοποιεί τθν προςταςία 
που ζχει το προϊόν από τθν είςοδο ςτερεϊν ςωματιδίων (ςκόνθ) και ςχεδόν ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ που 
προορίηονται για χριςθ ςε καλάςςιο περιβάλλον δεν ελζγχεται καν και ςυνεπϊσ παίρνει τθν τιμι Χ. 

Θ τεχνικι προδιαγραφι αναφζρεται ςε βακμό αδιαβροχοποίθςθσ, οπότε μια ςυςκευι που ζχει βακμό 
αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IPX5, καλφπτει τθν παραπάνω απαίτθςθ;» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 2): 

Επί τθσ Ραραγράφου 5.2.2.3.6 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ 
διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

"Θ ςυςκευι να ζχει βακμό ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP55".   

 

Ερϊτθμα (α/α 3):  

«Στισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζργου «Μετάβαςθ ςε ψθφιακζσ τθλεπικοινωνίεσ και αναβάκμιςθ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων Ρλωτϊν-Χερςαίων Μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ΕΙΔΟΥΣ IA με Α/Α 12. Συςκευζσ SART 

§ 12.2 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

§ 12.2.2 Μπαταρία: 

α) Χωρθτικότθτα μπαταρίασ: Τουλάχιςτον 96 ϊρεσ ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby) και  12 ϊρεσ ςε κατάςταςθ 
εκπομπισ. 

ΑΔΑ: ΡΠ5Κ4653ΠΩ-6ΔΥ



 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχισ 

Θ πράξθ χρθματοδοτείται από το Ε.Ρ. «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 2014-2020 με Κωδικόσ ΟΡΣ : 5052650 ( Κωδ. Απόφαςθσ : 11419) 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης   

      Σελίδα 10 

Οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ πρζπει να πλθροφν υποχρεωτικά τισ απαιτιςεισ του Ρ.Δ. 98/2017 (ΦΕΚ Αϋ139/20-
09-2017), όπωσ ιςχφει ι τθσ Κ.Υ.Α. αρικμ. 2222.1-1.2/90149/2016 (ΦΕΚ Β’ 3454/26-10-2016) (πθδαλιόςχθμο 
ςιμα), όπωσ ιςχφει Σφμφωνα με τισ παραπάνω απαιτιςεισ, θ χωρθτικότθτα μπαταρίασ πρζπει να είναι 96 ϊρεσ 
ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby) και 8 ϊρεσ ςε κατάςταςθ εκπομπισ. 

Rec. ITU-R M.628-3 (TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR SEARCHAND RESCUE RADAR TRANSPONDERS). 

Συνεπϊσ όλοι οι καταςκευαςτζσ πιςτοποιοφν τισ ςυςκευζσ τουσ με βάςθ αυτι τθν απαίτθςθ δθλαδι >96h ςε 
κατάςταςθ αναμονισ (Standby) και >8h ςε κατάςταςθ εκπομπισ. 

Είναι αυτό αρκετό για να καλφψει τθν παραπάνω απαίτθςθ;» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 3): 
Επί τθσ Ραραγράφου 12.2.2 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ παραμζνει ωσ 
ζχει. 

   

 

1.6. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 15:32:16 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΔΥΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ» *ςχετικό (θ)+: 

Ερϊτθμα περί 2.2.1.1.7 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΕ: Η τροφοδότθςθ τθσ ςυςκευισ να γίνεται: α) μζςω δικτφου 220-
240V/50-60Hz. β) να παρζχεται θ δυνατότθτα εφεδρικισ τροφοδοςίασ από 12V):    

«Θ τροφοδότθςθ των ςυςκευϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, γίνεται μζςω κατάλλθλου εξωτερικοφ 
τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Ραρακαλοφμε για τθν τροποποίθςθ τθσ διατφπωςθσ ϊςτε να μθν 
αποκλείονται ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται από κατάλλθλο εξωτερικό τροφοδοτικό 220-240VAC/50-60Hz. 
Επιπλζον παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν θ δυνατότθτα εφεδρικισ τροφοδοςίασ από 12V κα είναι 
ενςωματωμζνθ ςτο τροφοδοτικό ι εάν κα μποροφςε να παρζχεται και από άλλθ κατάλλθλθ ξεχωριςτι 
ςυςκευι.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.1.1.7: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.1.1.7 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ παραμζνει ωσ 
ζχει.  

 

Ερϊτθμα περί 2.2.1.1.17 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΕ: Να διακζτει αντικεραυνικι προςταςία από δίκτυο ΔΕΗ με κατάλλθλθ 

διάταξθ πίνακα (με εξωτερικι διάταξθ):    

«Ραρακαλοφμε όπωσ γίνει αναλυτικι περιγραφι των ηθτοφμενων υλικϊν.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.1.1.17: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.1.1.17 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι 
οποιαδιποτε τεχνικι λφςθ επιτυγχάνει αντικεραυνικι προςταςία μζςω εξωτερικισ διάταξθσ πίνακα. 

 

Ερϊτθμα περί 2.2.1.2.1 (Β. ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ: Η τροφοδότθςθ τθσ ςυςκευισ να γίνεται από ενςωματωμζνθ 
ςυςκευι τροφοδότθςθσ):    

«Θ τροφοδότθςθ των ςυςκευϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, γίνεται μζςω κατάλλθλου εξωτερικοφ 
τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Το τροφοδοτικό ωσ ςυνικωσ αποτελεί ξεχωριςτι, εξωτερικι ςυςκευι ϊςτε 
αφενόσ να δίνεται θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ του διπλζκτθ ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ και αφετζρου ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ του τροφοδοτικοφ να είναι δυνατι θ εφκολθ και γριγορθ αντικατάςταςι του ϊςτε να μθν 
βγαίνει εκτόσ λειτουργίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ο αναμεταδότθσ. Ραρακαλοφμε για τθν τροποποίθςθ τθσ 
διατφπωςθσ ϊςτε να μθν αποκλείονται ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται από εξωτερικι ςυςκευι τροφοδότθςθσ.». 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.1.2.1: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.1.2.1 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ παραμζνει ωσ 
ζχει. 

 

Ερϊτθμα περί 2.2.1.2.2 (Β. ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ: vii. Να διακζτει κατάλλθλο κφκλωμα τροφοδοτιςεωσ από 
ςυςςωρευτζσ 12V το οποίο κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κατά τθν λειτουργία του 
τροφοδοτικοφ από το δίκτυο των 220V. Η εναλλαγι από τάςθ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το ανάποδο να 
γίνεται αυτόματα):    

«vii. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν το ηθτοφμενο κατάλλθλο κφκλωμα τροφοδοτιςεωσ από ςυςςωρευτζσ 
12V το οποίο κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν με αυτόματθ εναλλαγι ςε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ τάςθσ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το αντίςτροφο, κα είναι ενςωματωμζνθ ςτο τροφοδοτικό ι εάν κα 
μποροφςε να παρζχεται και από άλλθ κατάλλθλθ ξεχωριςτι ςυςκευι.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.1.2.2: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.1.2.2 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι αποτελεί αποδεκτι λφςθ θ 
διάκεςθ του κυκλϊματοσ τροφοδότθςθσ από ςυςςωρευτζσ 12V μζςω κατάλλθλθσ διακριτισ ςυςκευισ, θ οποία 
κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κατά τθ λειτουργία του τροφοδοτικοφ από το δίκτυο των 
220V. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει θ εναλλαγι από τάςθ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το αντίςτροφο να γίνεται 
αυτόματα.    

 

Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.5 (VHF ΒΑΕΩ: Σροφοδοςία 12 V DC ι 24 V DC με κατάλλθλο μετατροπζα, τεχνολογίασ 
switching, 14Α ςυνεχοφσ λειτουργίασ):    

«Θ τάςθ λειτουργίασ των πομποδεκτϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, είναι τυπικά 12VDC θ οποία 
επιτυγχάνεται με τθ χριςθ κατάλλθλου τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν 
πράγματι ηθτοφνται μετατροπείσ τάςθσ 24VDC/12VDC ι/ και τροφοδοτικά 220-240VAC/12VDC. Επίςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ που ηθτοφνται και τα δφο παραπάνω είδθ ςυςκευϊν να προςδιοριςτεί ο ακριβισ αρικμόσ για κάκε 
είδοσ.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.5: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.5 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ προμικεια 
διακοςίων εξιντα επτά (267) μετατροπζων τάςθσ 24VDC/12VDC για τουσ πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ που κα 
τοποκετθκοφν ςε πλωτά μζςα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κακϊσ και πεντακοςίων πενιντα (550) τροφοδοτικϊν 220-
240VAC/12VDC για τουσ πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ που κα τοποκετθκοφν ςε Λιμενικζσ Αρχζσ.  

 

Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.11 (VHF ΒΑΕΩ: Κρυπτογράφθςθ: τουλάχιςτον 128 bit, με δυνατότθτα επζκταςθσ ςε 256 
bit. Ιςχυρότερθ κρυπτογράφθςθ από 128 bits (μζγεκοσ κλειδιοφ) κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον 
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ κρυπτογράφθςθσ κα γίνουν με μζριμνα, 
ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ άδειεσ κρυπτογράφθςθσ κα παραδοκοφν ςτθν 
Τπθρεςία με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ και αφοροφν το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, δφναται να δοκεί από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία βεβαίωςθ τελικοφ χριςτθ ςτον 
Ανάδοχο, εφόςον απαιτθκεί για τθν ζκδοςθ των αδειϊν κρυπτογράφθςθσ. H κρυπτογράφθςθ που κα 
προςφερκεί κα πρζπει να είναι θ ίδια για όλο τον υπό προμικεια ψθφιακό εξοπλιςμό του Κεφαλαίου 2 του 
παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν (φορθτά VHF, VHF βάςεωσ):    

«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν θ ηθτοφμενθ κρυπτογράφθςθ αφορά ςε κρυπτογράφθςθ με χριςθ 
αλγόρικμων του καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ ι εάν αφορά ςε κρυπτογράφθςθ με χριςθ αλγόρικμων ςφμφωνα 
με το πρότυπο του DMR Association (AES128/AES256).». 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.11: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.11 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαιτοφμενθ 
κρυπτογράφθςθ αφορά τθ χριςθ αλγόρικμων ςφμφωνα με το πρότυπο του DMR Association (AES128/AES256).  

 

Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.12 (VHF ΒΑΕΩ: Να διακζτει ενςωματωμζνο δζκτθ GPS χωρίσ τθ χριςθ πρόςκετων 
εξωτερικϊν μονάδων.):    

«Θ φπαρξθ ενςωματωμζνου δζκτθ GPS ζχει χριςθ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (π.χ. οχιματοσ / ςκάφουσ). Σε ςυςκευζσ οι 
οποίεσ κα εγκαταςτακοφν ςε ςτακερά ςθμεία (π.χ. ςτακμοί βάςθσ) θ φπαρξθ ενςωματωμζνου δζκτθ GPS δεν ζχει 
χριςθ. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν πράγματι ηθτείται ενςωματωμζνοσ δζκτθσ GPS ςε όλθ τθν 
ποςότθτα των ςυςκευϊν (VHF βάςεωσ) ι ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό ςυςκευϊν που πικανόν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςε πλωτά μζςα.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.12: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.12 του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι το ςφνολο των τεμαχίων 
των προςφερόμενων πομποδεκτϊν VHF βάςεωσ κα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο δζκτθ GPS χωρίσ τθ 
χριςθ πρόςκετων εξωτερικϊν μονάδων.  

 

Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.14 (VHF ΒΑΕΩ: Ειδικότερα οι 267 πομποδζκτεσ VHF να διακζτουν: B. Μεγάφωνα 
εξωτερικά ςτεγανά με ιςχφ τουλάχιςτον 10Watt):  

«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ο βακμόσ (IPxx) τθσ ηθτοφμενθσ ςτεγανότθτασ κακϊσ επίςθσ εάν γίνονται 
αποδεκτά εξωτερικά ςτεγανά μεγάφωνα τρίτων καταςκευαςτϊν διαφορετικϊν από αυτϊν των πομποδεκτϊν.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.3.1.14: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.14 του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι θ 
προςφορά εξωτερικϊν ςτεγανϊν μεγαφϊνων τρίτων καταςκευαςτϊν διαφορετικϊν από αυτϊν των 
πομποδεκτϊν. Επιπρόςκετα, ο βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ κα είναι τουλάχιςτον IP54.  

 

Ερϊτθμα περί 2.2.3 (VHF ΒΑΕΩ): 

«Δεν αναγράφεται ο επικυμθτόσ αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) των πομποδεκτϊν. Ραρακαλοφμε όπωσ 
διευκρινιςτεί.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 2.2.3: 

Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.3.1.16 του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι κάκε πομποδζκτθσ VHF 
βάςεωσ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουλάχιςτον ενενιντα εννζα (99) διαφλων (καναλιϊν).  

 

Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.7 (Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΕ (ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΣΕ): Η τροφοδότθςθ τθσ ςυςκευισ να γίνεται: α) μζςω 
δικτφου 220V/50Hz. β) να παρζχεται θ δυνατότθτα εφεδρικισ τροφοδοςίασ από 12V.):  

«Θ τροφοδότθςθ των ςυςκευϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, γίνεται μζςω κατάλλθλου εξωτερικοφ 
τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Ραρακαλοφμε  για τθν τροποποίθςθ τθσ διατφπωςθσ ϊςτε να μθν 
αποκλείονται ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται από κατάλλθλο εξωτερικό τροφοδοτικό 220-240VAC/50-60Hz. 
Επιπλζον παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν θ δυνατότθτα εφεδρικισ τροφοδοςίασ από 12V κα είναι 
ενςωματωμζνθ ςτο τροφοδοτικό ι εάν κα μποροφςε να παρζχεται και από άλλθ κατάλλθλθ ξεχωριςτι 
ςυςκευι». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.7: 
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Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.1.7 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ παραμζνει ωσ 
ζχει. 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.8 (Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΕ (ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΣΕ): Ο αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) ςε κάκε 
ςυςκευι κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10.):  

«Ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) ςτουσ υπό προμικεια αναμεταδότεσ VHF (2.2.1) είναι 64 
(2.2.1.1.8) ενϊ ςτουσ αντίςτοιχουσ αναμεταδότεσ UHF, ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) είναι 10. 
Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ο επικυμθτόσ αρικμόσ διαφλων (καναλιϊν)». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.8: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.8 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι εκ παραδρομισ ζχει 
αναγραφεί ο αρικμόσ δζκα (10) για τουσ διαφλουσ (κανάλια) ςε κάκε ςυςκευι. Θ απαίτθςθ διαμορφϊνεται ωσ 
ακολοφκωσ: 

"Ο αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) ςε κάκε ςυςκευι κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον εξιντα τζςςερα (64)." 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.17 (Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΕ (ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΣΕ): Να διακζτει αντικεραυνικι προςταςία από 
δίκτυο ΔΕΗ με κατάλλθλθ διάταξθ πίνακα (με εξωτερικι διάταξθ):  

«Ραρακαλοφμε όπωσ γίνει αναλυτικι περιγραφι των ηθτοφμενων υλικϊν». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.1.1.17: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.1.17 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι 
οποιαδιποτε τεχνικι λφςθ επιτυγχάνει αντικεραυνικι προςταςία μζςω εξωτερικισ διάταξθσ πίνακα. 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.1.2.1 (Β.ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ: Η τροφοδότθςθ τθσ ςυςκευισ κα γίνεται από ενςωματωμζνθ 
ςυςκευι τροφοδότθςθσ):  

«Θ τροφοδότθςθ των ςυςκευϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, γίνεται μζςω κατάλλθλου εξωτερικοφ 
τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Ραρακαλοφμε για τθν τροποποίθςθ τθσ διατφπωςθσ ϊςτε να μθν 
αποκλείονται ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται από κατάλλθλο εξωτερικό τροφοδοτικό 220-240VAC/50-60Hz». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.1.2.1: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.2.1 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ παραμζνει ωσ 
ζχει. 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.1.2.2 (Β.ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΑ: vii. Να διακζτει κατάλλθλο κφκλωμα τροφοδοτιςεωσ από 
ςυςςωρευτζσ 12V το οποίο κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κατά τθν λειτουργία του 
τροφοδοτικοφ από το δίκτυο των 220V. Η εναλλαγι από τάςθ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το ανάποδο να 
γίνεται αυτόματα):  

«vii. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν το ηθτοφμενο κατάλλθλο κφκλωμα τροφοδοτιςεωσ από ςυςςωρευτζσ 
12V το οποίο κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν με αυτόματθ εναλλαγι ςε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ τάςθσ δικτφου 220V, κα είναι ενςωματωμζνο ςτο τροφοδοτικό ι εάν κα μποροφςε να παρζχεται και από 
άλλθ κατάλλθλθ ξεχωριςτι ςυςκευι.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.1.2.2: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.1.2.2 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι αποτελεί αποδεκτι λφςθ θ 
διάκεςθ του κυκλϊματοσ τροφοδότθςθσ από ςυςςωρευτζσ 12V μζςω κατάλλθλθσ διακριτισ ςυςκευισ, θ οποία 
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κα λειτουργεί και ςαν φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κατά τθ λειτουργία του τροφοδοτικοφ από το δίκτυο των 
220V. Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει θ εναλλαγι από τάςθ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το αντίςτροφο να γίνεται 
αυτόματα. 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.5 (UHF ΒΑΕΩ: Σροφοδοςία 12V DC ι 24V DC με κατάλλθλο μετατροπζα, τεχνολογίασ 
switching, 14Α ςυνεχοφσ λειτουργίασ):  

«Θ τάςθ λειτουργίασ των πομποδεκτϊν, ςτο ςφνολο ςχεδόν των καταςκευαςτϊν, είναι τυπικά 12VDC θ οποία 
επιτυγχάνεται με τθ χριςθ κατάλλθλου τροφοδοτικοφ 220-240VAC/12VDC. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν 
πράγματι ηθτοφνται μετατροπείσ τάςθσ 24VDC/12VDC ι/ και τροφοδοτικά 220-240VAC/12VDC. Επίςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ που ηθτοφνται και τα δφο παραπάνω είδθ ςυςκευϊν να προςδιοριςτεί ο ακριβισ αρικμόσ για κάκε 
είδοσ». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.5: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.5 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται θ προμικεια 
είκοςι τριϊν (23) μετατροπζων τάςθσ 24VDC/12VDC και είκοςι τριϊν (23) τροφοδοτικϊν 220-240VAC/12VDC, 
ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο των προςφερόμενων τεμαχίων πομποδεκτϊν UHF Βάςεωσ. 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.11 (UHF ΒΑΕΩ: Κρυπτογράφθςθ: τουλάχιςτον 128 bit, με δυνατότθτα επζκταςθσ ςε 256 
bit. Ιςχυρότερθ κρυπτογράφθςθ από 128bits (μζγεκοσ κλειδιοφ) κα αξιολογθκεί κετικά, ςφμφωνα με τον 
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ κρυπτογράφθςθσ κα γίνουν με μζριμνα, 
ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ άδειεσ κρυπτογράφθςθσ κα παραδοκοφν ςτθν 
Τπθρεςία με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ και αφοροφν το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, δφναται να δοκεί από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία βεβαίωςθ τελικοφ χριςτθ ςτον 
Ανάδοχο, εφόςον απαιτθκεί για τθν ζκδοςθ των αδειϊν κρυπτογράφθςθσ. H κρυπτογράφθςθ που κα 
προςφερκεί κα πρζπει να είναι θ ίδια για όλο τον υπό προμικεια ψθφιακό εξοπλιςμό του Κεφαλαίου 3 του 
παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν (φορθτά UHF, UHF βάςεωσ):  

«Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν θ ηθτοφμενθ κρυπτογράφθςθ αφορά ςε κρυπτογράφθςθ με χριςθ 
αλγόρικμων του καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ ι εάν αφορά ςε κρυπτογράφθςθ με χριςθ αλγόρικμων ςφμφωνα 
με το πρότυπο του DMR Association (AES128/AES256)». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.11: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.11 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ απαιτοφμενθ 
κρυπτογράφθςθ αφορά τθ χριςθ αλγόρικμων ςφμφωνα με το πρότυπο του DMR Association (AES128/AES256). 

 

Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.12 (UHF ΒΑΕΩ: Να διακζτει ενςωματωμζνο δζκτθ GPS χωρίσ τθ χριςθ πρόςκετων 
εξωτερικϊν μονάδων):  

«Θ φπαρξθ ενςωματωμζνου δζκτθ GPS ζχει χριςθ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (π.χ. οχιματοσ / ςκάφουσ). Σε ςυςκευζσ οι 
οποίεσ κα εγκαταςτακοφν ςε ςτακερά ςθμεία (π.χ. ςτακμοί βάςθσ) θ φπαρξθ ενςωματωμζνου δζκτθ GPS δεν ζχει 
χριςθ. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί εάν πράγματι ηθτείται ενςωματωμζνοσ δζκτθσ GPS ςε όλθ τθν 
ποςότθτα των ςυςκευϊν (UHF βάςεωσ) ι ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό ςυςκευϊν που πικανόν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςε πλωτά μζςα.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.12: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.12 του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι το ςφνολο των τεμαχίων 
των προςφερόμενων πομποδεκτϊν UHF βάςεωσ κα πρζπει να διακζτουν ενςωματωμζνο δζκτθ GPS χωρίσ τθ 
χριςθ πρόςκετων εξωτερικϊν μονάδων. 
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Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.16 (UHF ΒΑΕΩ: Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IP67):  

«Ο ηθτοφμενοσ βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ ςτουσ αντίςτοιχουσ υπό προμικεια πομποδζκτεσ VHF Βάςεωσ (2.2.3) 
είναι IP54 (2.2.3.1.14). Εκτιμοφμε ότι εκ παραδρομισ ηθτείται βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ IP67 για τουσ 
πομποδζκτεσ UHF Βάςεωσ. Ραρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.3.1.16: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.16 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι εκ παραδρομισ ζχει 
αναγραφεί βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ IP67, ενϊ ο επικυμθτόσ βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ είναι IP54. Συνεπϊσ, θ 
απαίτθςθ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: "Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ τουλάχιςτον IP54".  

 

Ερϊτθμα περί 3.2.3 (UHF ΒΑΕΩ): 

«Δεν αναγράφεται ο επικυμθτόσ αρικμόσ των διαφλων (καναλιϊν) των πομποδεκτϊν. Ραρακαλοφμε όπωσ 
διευκρινιςτεί.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα περί 3.2.3: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.15 του Τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι κάκε πομποδζκτθσ UHF 
βάςεωσ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουλάχιςτον ενενιντα εννζα (99) διαφλων (καναλιϊν). 

 

 

1.7. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 17:22:33 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (κ)]: 

Ερϊτθμα 1 (Κατθγορία Εξοπλιςμοφ: 9 GPS Πλωτϊν Μζςων Λ-ΕΛΑΚΣ): 

«Αναφορικά με τθν προδιαγραφι Νο. 9.2.11 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10οC ζωσ + 60οC τουλάχιςτον. 
Δεδομζνου ότι το ςφνθκεσ πιςτοποιθμζνο ανϊτατο όριο κερμοκραςίασ λειτουργίασ είναι +55oC για τθν οκόνθ 
και +70 oC για τθν εξωτερικι κεραία GPS, παρακαλείςκε όπωσ διευκρινίςετε, ότι θ ανϊτατθ κερμοκραςία που 
αναγράφεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ, ιςχφει και αφορά ςτθν εξωτερικι κεραία GPS». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα 1: 

Επί τθσ Ραραγράφου 9.2.11 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι το απαιτοφμενο εφροσ 
κερμοκραςίασ λειτουργίασ αφορά το ςφνολο τθσ ςυςκευισ GPS. 

 

Ερϊτθμα 2 : 

«Ραρακαλείςκε όπωσ διευκρινίςτε αν θ οι μζρεσ που αφοροφν τθν Εκπαίδευςθ Τεχνικϊν, όπωσ περιγράφονται 
ςτον Ρίνακα 2: Εκπαίδευςθ Τεχνικϊν του Ρροςαρτιματοσ Ρινάκων τθσ διακιρυξθσ, είναι θμερολογιακζσ ι 
εργάςιμεσ». 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα 2: 

Επί τθσ Ραραγράφου 16.1.1 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ, 
που περιλαμβάνεται ςτον Ρίνακα 2 (Εκπαίδευςθ Τεχνικϊν), αναφζρεται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ. 
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1.8. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 17:27:28 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ADAPT ΙΤ (ΑΝΤΑΡΤ ΙΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ» *ςχετικό (ι)]: 

Ερϊτθμα 1: 

«Προδιαγραφζσ: 2.2.1.2.2. και 3.2.1.2.2. Αναφζρετε: « 2.2.1.2.2. & 3.2.1.2.2: Το τροφοδοτικό κα διακζτει τα εξισ 
χαρακτθριςτικά:  
i. Κατάλλθλο για τροφοδοςία αναμεταδοτϊν χωρίσ κόρυβο από RF. 
ii. Τάςθ ειςόδου: 220-240 V AC / 50-60 Hz 
iii. Τάςθ και ρεφμα εξόδου: κατάλλθλα για τθν τροφοδότθςθ του αναμεταδότθ. 
iv. Ρροςταςίεσ: υπερφόρτωςθσ, υπζρταςθσ, υπερκζρμανςθσ και βραχυκυκλϊματοσ. 
v. Ρλαίςιο: κλειςτοφ τφπου, με διακόπτθ on/off και φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ. 
vi. Καλϊδιο τροφοδοςίασ μικουσ ενάμιςθ (1,5) μζτρου με κατάλθξθ ρευματολιπτθ (τφπου ςοφκο). 
vii. Να διακζτει κατάλλθλο κφκλωμα τροφοδοτιςεωσ από ςυςςωρευτζσ 12V το οποίο κα λειτουργεί και ςαν 
φορτιςτισ των ςυςςωρευτϊν κατά τθν λειτουργία του τροφοδοτικοφ από το δίκτυο των 220V. Θ εναλλαγι από 
τάςθ δικτφου ςε ςυςςωρευτι και το ανάποδο να γίνεται αυτόματα. 
viii. Να μπορεί να λειτουργεί πλιρωσ ςε ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ με κερμοκραςίεσ από -20oC ζωσ +50oC.» 

Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ο διακόπτθσ και θ ζνδειξθ λειτουργίασ αφοροφν τον επαναλιπτθ ωσ ςφνολο, εφ 
όςον το τροφοδοτικό είναι ενςωματωμζνο.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα 1: 

Επί των παραγράφων 2.2.1.2.2. και 3.2.1.2.2. του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι, ςτθν 
περίπτωςθ που το τροφοδοτικό είναι ενςωματωμζνο, ο διακόπτθσ on/off και θ φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ 
αφοροφν ςυνολικά τθν ςυςκευι του επαναλιπτθ. 

 

Ερϊτθμα 2 : 

«Προδιαγραφζσ: 3.2.2.2 και 3.2.3.1.3. Αναφζρετε: «3.2.2.2: Ηϊνθ ςυχνοτιτων λειτουργίασ τουλάχιςτον: 400 ΜΘz 
- 470 ΜΘz» «3.2.3.1.3: Ο εξοπλιςμόσ να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτισ ςυχνότθτεσ 400-470 MHz με 
δυνατότθτα προγραμματιςμοφ υπθρεςιακϊν καναλιϊν, που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία κατά τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.» Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι είναι αποδεκτοί οι πομποδζκτεσ, φορθτοί και 
βάςεωσ , οι οποίοι καλφπτουν  τθν ηϊνθ ςυχνοτιτων λειτουργίασ 40 3 MHz  –  470 MHz». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα 2: 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.2.2 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι αποτελεί αποδεκτι τεχνικι 
λφςθ θ προςφορά φορθτϊν πομποδεκτϊν UHF που να λειτουργοφν ςτθν ηϊνθ ςυχνοτιτων 403MHz - 470MHz. 
Συνεπϊσ, θ απαίτθςθ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

"Ηϊνθ ςυχνοτιτων λειτουργίασ τουλάχιςτον: 403MHz - 470 MHz". 

Επί τθσ Ραραγράφου 3.2.3.1.3 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι αποτελεί αποδεκτι 
τεχνικι λφςθ θ προςφορά πομποδεκτϊν UHF βάςεωσ που να λειτουργοφν ςτθν ηϊνθ ςυχνοτιτων 403MHz - 
470MHz. Συνεπϊσ, θ απαίτθςθ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

"Ο εξοπλιςμόσ να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτισ ςυχνότθτεσ 403MHz - 470 MHz με δυνατότθτα 
προγραμματιςμοφ υπθρεςιακϊν καναλιϊν, που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία κατά τθσ υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ".   

 

1.9. Πςον αφορά ςτο από 09-09-2021 και ϊρασ 20:16:07 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΙΝΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» *ςχετικό (ια)]: 
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Ερϊτθμα Α1:  

«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ο τρίτοσ φορζασ του οποίου ςτθν Τεχνικι ικανότθτα ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι αποδεκτό να μθν είναι και υπεργολάβοσ.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Α1: 

Στο κεφάλαιο 2.2.7 «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία» τθσ αρικ. 07/2021 διακιρυξθσ παρατίκενται 
ρθτά οι όροι και οι προχποκζςεισ τόςο τθσ ςτιριξθσ ςε τρίτουσ όςο και τθσ υπεργολαβίασ.   

Πςον αφορά τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που προβλζπονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. Ο τρίτοσ φορζασ ςτου οποίου ςτθν Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δεν απαιτείται να είναι και υπεργολάβοσ. 

 

Ερϊτθμα Α2:  

«Ραρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι: a. Δεν κεωρείται Υπεργολάβοσ οικονομικόσ φορζασ που προμθκεφει 
εξοπλιςμό και λογιςμικό αλλά δεν εκτελεί υπθρεςίεσ για το ζργο. b. Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ 
προμθκεφει τον ανάδοχο με εξοπλιςμό και λογιςμικό και υλοποιεί και υπθρεςίεσ, τότε για τον υπολογιςμό του 
ποςοςτοφ τθσ Υπεργολαβίασ του ςυγκεκριμζνου φορζα λαμβάνεται υπόψθ μόνον θ αξία των υπθρεςιϊν ωσ % 
ποςοςτό επί τθσ αξίασ του ζργου και δεν λαμβάνεται υπόψθ θ αξία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ για τον 
υπολογιςμό του ποςοςτοφ τθσ Υπεργολαβίασ.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Α2: 

Στθν Κατευκυντιρια Οδθγία 10/2015 (ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9) τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: 
«(…..) 1. Ωσ υπεργολαβία ορίηεται θ εξ επαχκοφσ αιτίασ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, δια τθσ οποίασ ο ανάδοχοσ 
ςφμβαςθσ αναλαμβάνει νομικζσ δεςμεφςεισ ζναντι άλλων νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων, μθ ςυνδεόμενων με τον 
εργοδότθ με νομικό δεςμό και με ςκοπό τθν εκτζλεςθ μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ 
υπεφκυνοσ για το εκτελοφμενο από τον υπεργολάβο μζροσ. Η ςυμβατικι ςχζςθ μεταξφ υπεργολάβου και 
εργολάβου διζπεται από τα άρκρα 681 επομ. ΑΚ. Ο υπεργολάβοσ διακρίνεται από τον προμθκευτι δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ ο υπεργολάβοσ αναλαμβάνει να υλοποιιςει - εκτελζςει μζροσ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ, ενϊ ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να παράςχει – διακζςει ςυγκεκριμζνο/α αγακό/ά ςτο εν 
λόγω πλαίςιο. (…)». 

Στο κεφάλαιο 2.2.7.2 «Υπεργολαβία» τθσ αρικ. 07/2021 διακιρυξθσ ορίηεται «Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει 
ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. τθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του 
ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.2.3.».  

 

Ερϊτθμα Α3:  

«Στθ ςελίδα 38, άρκρο 2.2.3 ¨Λόγοι αποκλειςμοφ¨, αναγράφεται ότι: «...ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 
(Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. ….». Δεδομζνου ότι θ εν λόγω αναφορά εκτόσ του 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, παραπζμπει ςτο Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό 
εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΘ τθσ εκάςτοτε εταιρείασ, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ 
αναφζρεται ςτο ςφνολο των προςϊπων τα οποία κα δεςμεφουν τθν εταιρεία ςφμφωνα με το αναλυτικό 
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πιςτοποιθτικό  εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΘ μόνο για τον ωσ άνω αναφερόμενο διαγωνιςμό και όχι για το ςφνολο των 
προςϊπων ςτα οποία ζχει ανατεκεί θ διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ. Ομοίωσ, ιςχφει και θ ςχετικι 
αναφορά τουσ ςτο Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Τμιμα Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με 
τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, (Ε.Ε.Ε.Σ.)..». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Α3: 

Με βάςει τα οριηόμενα τόςο ςτθν κείμενθ νομοκεςία όςο και ςτθ υφιςτάμενθ νομολογία, καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι νοθτι μόνο κατά φυςικϊν προςϊπων με δεδομζνο ότι οφτε ςτο ουςιαςτικό οφτε ςτο δικονομικό 
ποινικό δίκαιο είναι γνωςτι θ ζννοια τθσ ποινικισ ευκφνθσ νομικϊν προςϊπων. Θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, αφορά «(…) Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ 
οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), (….) β) ςτισ περιπτώςεισ 
ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθφνοντα ςφμβουλο, τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου, καθώσ και τα 
πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου ζχει ανατεθεί το ςφνολο τησ διαχείριςησ και 
εκπροςώπηςησ τησ εταιρείασ, ή (…)».  
Θ ανωτζρω αναφορά είναι ρθτι και δεν εξειδικεφεται από τθν νομοκεςία ςτα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία για ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, αλλά ςτθν γενικότερθ εκπροςϊπθςθ των εταιρειϊν. 

 

Ερϊτθμα Α4:  

«Στθ ςελίδα 42, παράγραφοσ 2.2.6 «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» αναφζρεται: «Πςον αφορά ςτθν 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (03) ετϊν (από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) να ζχουν 
εκτελζςει τουλάχιςτον οκτϊ (08) ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν 
οργάνων ςυνολικισ αξίασ τουλάχιςτον #2.500.000,00€# ακροιςτικά, εκ των οποίων: 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ αναμεταδοτϊν, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ NAVTEX, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ AIS, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ MF/HF, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ VHF 

Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία (από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) 
μεγαλφτερο αρικμό ςυμβάςεων πζραν των οκτϊ (08) (προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων), θ ακροιςτικι ςυνολικι αξία πρζπει να είναι τουλάχιςτον #2.500.000,00€#.» 

Σφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ανωτζρω και δεδομζνου ότι θ ςυνολικι αξία εκτελεςμζνων ςυμβάςεων 
ανζρχεται ςτο ποςό των €2.500.000, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι, εκτόσ των πζντε (5) ωσ άνω 
αναφερόμενων ςυμβάςεων προμικειασ εξοπλιςμοφ επί ςυνόλου οκτϊ (8), μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν 
ςυμβάςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο του ζργου, όπωσ: ςυμβάςεισ προμικειασ ςυςτθμάτων ECDIS, προμικεια 
αντάρ ανοικτοφ τφπου, προμικεια αντάρ κλειςτοφ τφπου κ.ο.κ. Επιπρόςκετα, παρακαλοφμε όπωσ 
επιβεβαιϊςετε ότι κατά τθν υποβολι των Αποδεικτικϊν Μζςων τθσ παραγράφου 2.2.8.2, εδάφιο Β4, επαρκεί θ 
προςκόμιςθ του καταλόγου κυριοτζρων παραδόςεων. Διαφορετικά, θ εταιρεία μασ κα αποδεικνφει τθν εκτζλεςθ 
των εν λόγω ζργων μζςω Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Οικονομικοφ Φορζα που τα εκτζλεςε, εφόςον τα ζργα αυτά 
αφοροφν εταιρείεσ ιδιωτικοφ τομζα.». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Α4: 
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Επί τθσ Ραραγράφου 2.2.8.2.Β4 του τεφχουσ Διακιρυξθσ, διευκρινίηεται ότι ςτο ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων, που κα πρζπει να ζχουν 
πραγματοποιθκεί εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ, δφναται να περιλαμβάνονται ςυμβάςεισ για οποιοδιποτε είδοσ 
εμπίπτει ςτθν κατθγορία εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων, πζραν των πζντε (05) 
αναφερόμενων ειδϊν.   
Ρζραν των ανωτζρω ςχετικι τυγχάνει θ διευκρίνθςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 1.Α.Α.) τθσ παροφςασ . 

Σχετικόσ με το παραπάνω ερϊτθμα τυγχάνουν τα διαλαμβανόμενα του  κεφ. 2.2.8.2 και ειδικότερα τθσ παρ. Β.4 

τθσ διακιρυξθσ, όπου  ορίηεται: «Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία 

(από τθν δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) κατά μζγιςτο όριο, ςτον οποίο κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οκτϊ (08) 

ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων ςυνολικισ αξίασ τουλάχιςτον 

#2.500.000,00€# ακροιςτικά, εκ των οποίων: 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ αναμετοδοτϊν, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ NAVTEX, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ AIS, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ MF/HF, και 

 Μία (01) ςφμβαςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ VHF 

Νοείται ότι ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία (από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ) 
μεγαλφτερου αρικμοφ ςυμβάςεων πζραν των οκτϊ (08) (προμικειασ εξοπλιςμοφ ραδιοδικτφου και 
θλεκτροναυτιλιακϊν οργάνων), θ ακροιςτικι ςυνολικι αξία πρζπει να είναι τουλάχιςτον #2.500.000,00€#. 

 

(ΕΡΩΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)  

Ερϊτθμα Β1: «Τεχνικι Ρροδιαγραφι 4.2.2.3.4: «Τποςτιριξθ  πρωτοκόλλου ΝΜΕΑ 0183 (3 ports) και 
πρωτοκόλλου ΝΜΕΑ2000 (1port).» 

Ραρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι για τισ κφρεσ ΝΜΕΑ ο προμθκευτισ δφναται να παρζχει ραντάρ με 
διακριτζσ ςυςκευζσ οκόνθ-επεξεργαςτι?». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β1: 

Επί τθσ Ραραγράφου 4.2.2.3.4 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι είναι αποδεκτι 
τεχνικι λφςθ θ προςφορά ςυςκευϊν ραντάρ ανοικτοφ τφπου, όπου οκόνθ και επεξεργαςτισ κα βρίςκονται ςε 
διακριτζσ ςυςκευζσ. 

 

Ερϊτθμα Β2: «Τεχνικι Ρροδιαγραφι 4.2.2.3.7: «Βακμόσ αδιαβροχοποίθςθσ ΙPX5.» 

Ραρακαλοφμε  διευκρινίςτε  εάν  θ  πλιρθσ  ςτεγανοποίθςθ  τθσ  οκόνθσ  και  από  τισ  δυο πλευρζσ πρόςοψθ- 
οπίςκια όψθ είναι υποχρεωτικι. 

Εάν ΝΑΙ, (α) εφόςον θ οκόνθ τοποκετθκεί χωνευτά εντόσ τθσ υπάρχουςασ κονςόλασ του ςκάφουσ, μπορεί να 
κεωρθκεί (ωσ είκιςται) προςτατευμζνθ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ςτθν οπίςκια πλευρά  τθσ  κατά  IPX5;  (β)  εάν  θ  οκόνθ   
από καταςκευισ φζρει  μικρότερο   βακμό ςτεγανότθτασ, τότε είναι αποδεκτι θ λφςθ του να προςφζρει ο 
Ανάδοχοσ  επιπλζον κουτί ςτεγανοποίθςθσ  πιςτοποιθμζνο  κατά  IPX5?  Εφόςον  θ  οκόνθ  είναι  μικρότερθ  των  
19” εξυπακοφεται ότι δε κα δθμιουργεί πρόβλθμα χϊρου ςτο ςκάφοσ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β2: 
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Επί τθσ Ραραγράφου 4.2.2.3.7 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ μονάδα ενδείξεων 
(display) κα πρζπει να ζχει βακμό αδιαβροχοποίθςθσ IPX5 και ςτισ δφο όψεισ, κακϊσ κατά τθν τοποκζτθςι τουσ 
ςτο εςωτερικό των ςκαφϊν δεν είναι δυνατι θ ενςωμάτωςι τουσ ςε κονςόλα. Επιπρόςκετα, δεν αποτελεί 
αποδεκτι τεχνικι λφςθ θ προςφορά οκόνθσ με μικρότερο βακμό ςτεγανοποίθςθσ και επιπλζον κουτί 
ςτεγανοποίθςθσ πιςτοποιθμζνο κατά IPX5.   

 

Ερϊτθμα Β3:  

«Γενικό ςχόλιο επί τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ 4.2.2.3.7. Κρίνεται απαραίτθτθ θ ςτεγανοποίθςθ οκόνθσ κατά ΙΧ5 
ςτο ραντάρ, όταν ςτισ προδιαγραφζσ του ECDIS δεν γίνεται καμία μνεία για ΙΧΧ ςτθν οκόνθ? 

Με δεδομζνο ότι οι ςυςκευζσ κα βρίςκονται εντόσ «γζφυρασ» του ςκάφουσ είναι βζβαιο ότι χρειάηεται τόςο 
υψθλόσ βακμόσ ςτεγανότθτασ και ςτισ δφο όψεισ? 
Βακμοί ςτεγανοποίθςθσ IPX 

IPX0: The product offers no special protection from water.  

IPX1: Can resist water that drips  vertically onto  the  product. 

IPX2: Can resist water that hits  the  product at a 15 degree angle or less. 

IPX3: Can take water sprays of up to 60°. 

IPX4: Is resistant to water splashes from any direction. 

IPX5: Can resist a sustained, low-pressure water jet spray». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β3: 

Επί τθσ Ραραγράφου 4.2.2.3.7 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ μονάδα ενδείξεων 
(display) κα πρζπει να ζχει βακμό αδιαβροχοποίθςθσ IPX5 και ςτισ δφο όψεισ, κακϊσ κατά τθν τοποκζτθςι τουσ 
ςτο εςωτερικό των ςκαφϊν δεν είναι δυνατι θ ενςωμάτωςι τουσ ςε κονςόλα. Επιπρόςκετα, δεν αποτελεί 
αποδεκτι τεχνικι λφςθ θ προςφορά οκόνθσ με μικρότερο βακμό ςτεγανοποίθςθσ και επιπλζον κουτί 
ςτεγανοποίθςθσ πιςτοποιθμζνο κατά IPX5.   

 

Ερϊτθμα Β4:  
«Σχετικά με τισ «Εγκαταςτάςεισ» (όπωσ π.χ. αυτζσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 6.3), επιβεβαιϊνεται ότι το 

Λιμενικό Σϊμα κα μεριμνιςει ϊςτε τα ςκάφθ να είναι διακζςιμα ςτουσ τεχνικοφσ του Ανάδοχου κακόλθ τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου εγκατάςταςθσ και ότι δε κα χρθςιμοποιοφνται για επιχειρθςιακοφσ λόγουσ όςο αυτι κα 

διαρκεί; Για παράδειγμα, εάν μθχανικόσ του Αναδόχου ταξιδζψει ςτθ Σάμο, κάκε ςκάφοσ κα είναι διακζςιμο για 

όςο διάςτθμα διαρκεί θ εγκατάςταςθ, ι υπάρχει περίπτωςθ να γίνεται διακοπτόμενα? 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β4: 

Επί τθσ Ραραγράφου 18.4 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι, ςε ςυνεννόθςθ με τισ 
ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑΝΡ, κα καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια, ϊςτε τα πλωτά μζςα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ να 
είναι διακζςιμα κακ' όλο το χρονικό διάςτθμα που κα απαιτθκεί για τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ. Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι εάν θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν είναι εφικτι ι διακοπεί λόγω ζκτακτθσ 
υπθρεςιακισ ανάγκθσ με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ο πρόςκετοσ χρόνοσ που κα απαιτθκεί, δεν κα 
προςμετράται ςτον ςυνολικό χρόνο εγκατάςταςθσ. Επιπρόςκετα, είναι επικυμθτι θ κατά το δυνατόν 
ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου εγκατάςταςθσ των προςφερόμενων ςυςκευϊν από πλευράσ του Αναδόχου.   

 

Ερϊτθμα Β5:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 14.2.11. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε ότι το Λογιςμικό απαιτείται να εκτελείται ςτον ίδιο 
επεξεργαςτι με αυτό του ECDIS ι μπορεί να είναι και ςε ξεχωριςτό H/Y.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β5: 

Επί τθσ Ραραγράφου 14.2.11 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι το λογιςμικό μπορεί να 
εκτελείται και ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

 

Ερϊτθμα Β6:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 14.2.12 & 14.2.13. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε τθ χρθςτικότθτα των εν λόγω 
προδιαγραφϊν δεδομζνου ότι τα ςυςτιματα αυτά απαιτοφν ςυγκεκριμζνο επεξεργαςτι για να εκτελεςτοφν και 
δεν είναι ςυμβατά με κοινοφσ Η/Τ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β6: 

Επί των Ραραγράφων 14.2.12 & 14.2.13. του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ «εικόνα» 
(image) του ςυςτιματοσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ από Τεχνικοφσ τθσ 
Υπθρεςίασ μασ ι μζλθ του πλθρϊματοσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ βλαβϊν (π.χ. ςτον δίςκο τθσ ςυςκευισ). 

 

Ερϊτθμα Β7:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 15.2.11. Παρακαλοφμε διευκρινίςτε ότι το Λογιςμικό απαιτείται να εκτελείται ςτον ίδιο 
επεξεργαςτι με αυτό του ECDIS ι μπορεί να είναι και ςε ξεχωριςτό H/Y.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β7: 
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Επί τθσ Ραραγράφου 15.2.11 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι το λογιςμικό μπορεί να 
εκτελείται και ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό υπολογιςτι.  

   
 Ερϊτθμα Β8:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 15.2.12. Τπονοείται ςαράντα (40) αντίγραφα ι ζνα (1) αρκεί;» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β8: 

Επί τθσ Ραραγράφου 15.2.12 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι απαιτείται ζνα (01) 
αντίγραφο για κάκε προςφερόμενθ ςυςκευι ECDIS. 

   

Ερϊτθμα Β9:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 15.2.13. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε τθ χρθςτικότθτα των εν λόγω προδιαγραφϊν 
δεδομζνου ότι τα ςυςτιματα αυτά απαιτοφν ςυγκεκριμζνο επεξεργαςτι για να εκτελεςτοφν και δεν είναι ςυμβατά 
με κοινοφσ Η/Τ.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β9: 

Επί τθσ Ραραγράφου 15.2.13 του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι θ «εικόνα» (image) του 
ςυςτιματοσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ από Τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ μασ ι μζλθ 
του πλθρϊματοσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ βλαβϊν (π.χ. ςτον δίςκο τθσ ςυςκευισ). 

 

Ερϊτθμα Β10:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 18.1.1. Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι, ςτα μικροφλικά/ςτθρίγματα, δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται και οι βάςεισ των  πομπϊν του ραντάρ, που τοποκετοφνται επάνω ςτον ιςτό ι ςτθν κόντρα 
γζφυρα του ςκάφουσ και ότι αυτά, τα μικροφλικά/ςτθρίγματα, είναι ευκφνθ του πλθρϊματοσ του Λ/.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β10: 

Επί τθσ Ραραγράφου 18.1.1 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι τα ςτθρίγματα και 
οποιαδιποτε μικροχλικά ι εξαρτιματα ςφνδεςθσ-ςτιριξθσ απαιτθκοφν για τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ των 
προςφερόμενων ςυςκευϊν και τθν πλιρθ επιχειρθςιακι λειτουργία τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των βάςεων 
των πομπϊν του ρανταρ που τοποκετοφνται ςτον ιςτό ι ςτθν κόντρα γζφυρα του ςκάφουσ), κα προςφερκοφν με 
μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να τα αναφζρει ςτθν τεχνικι προςφορά του ι με 
τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.   

 

Ερϊτθμα Β11:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 18.4.2. Ωσ ςυνζχεια τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ 18.3.1, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι 
μετά τθν αρχικι  παράδοςθ  ςτο  κεντρικό  κτιριο  του  Λ/  ςτον  Πειραιά  και  τον  ζλεγχο   των παραδοτζων από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Λ/, ο Ανάδοχοσ επιςτρζφει ςτισ αποκικεσ του τα υλικά και ςτθ ςυνζχεια με 
δικό του μεταφορικό μζςο τα προωκεί ςτισ εκάςτοτε οριηόμενεσ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ επικράτειασ και τα πλωτά 
ςκάφθ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β11: 

Επί των Ραραγράφων 18.4.1 και 18.4.2 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι μετά τθ 
ςφνταξθ του τμθματικοφ πρωτοκόλλου ποςοτικοφ ελζγχου από τθν αρμόδια Επιτροπι του ΥΝΑΝΡ για το ςφνολο 
των προςφερόμενων τεμαχίων ενόσ είδουσ που προορίηονται για εγκατάςταςθ από τον Ανάδοχο, αυτά κα 
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μποροφν να παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο, κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ τθσ Υπθρεςίασ, προκειμζνου να 
προωκθκοφν με δικά του μζςα (και με ευκφνθ και δαπάνθ του) προσ τα ςθμεία εγκατάςταςθσ.  

Ερϊτθμα Β12:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 18.4.3. χετικά με τθν εγκατάςταςθ των νζων ςυςτθμάτων, παρακαλοφμε όπωσ 
επιβεβαιϊςετε ότι οποιεςδιποτε εργαςίεσ επί του ςκάφουσ, όπωσ οι ακόλουκεσ, εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του 
πλθρϊματοσ του ςκάφουσ: -ανοίγματα οπϊν ςε ταβάνια, μπουλμζδεσ και πατϊματα/deck του ςκάφουσ για 
περάςματα καλωδίων. -ςτεγανοποιιςεισ/ςφραγίςματα των οπϊν -ξυλουργικζσ ι/και μεταλλουργικζσ εργαςίεσ 
ςτιριξθσ και θλεκτροςυγκολλιςεισ  (πχ βάςεων ραντάρ επί του ςκάφουσ).». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β12: 

Επί τθσ Ραραγράφου 18.4.3 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι οποιεςδιποτε εργαςίεσ 
απαιτθκοφν ςτα πλωτά μζςα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ των προςφερόμενων ςυςκευϊν και 
τθν πλιρθ επιχειρθςιακι εκμετάλλευςι τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ανοιγμάτων οπϊν για τισ διελεφςεισ 
καλωδίων, των ςτεγανοποιιςεων των οπϊν, των απαραίτθτων ξυλουργικϊν ι/και μεταλλουργικϊν εργαςιϊν 
ςτιριξθσ κ.ά.), κα πραγματοποιθκοφν με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 
 

Ερϊτθμα Β13:  

«Σεχνικι Προδιαγραφι 18.4.8. Με δεδομζνο ότι ο Ανάδοχοσ δεν ζχει πλιρθ εικόνα τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ 
των ςυςτθμάτων του ςκάφουσ που κα παραμείνουν και κα διαςυνδεκοφν με το νζο εξοπλιςμό κα υπάρχει κάποια 
πρόβλεψθ/πρωτόκολλο που κα επιτρζπει ςτον Ανάδοχο να ςυμπλθρϊςει ζνα ερωτθματολόγιο ςε ςυνεργαςία με 
το πλιρωμα, όπου το πλιρωμα κα αποδζχεται τθν κατάςταςθ των ςυςτθμάτων του ςκάφουσ που παραδίδει 
ςτον Ανάδοχο πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν;». 

Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα Β13: 

Επί τθσ Ραραγράφου 18.4.8 του τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται ότι με τθν ςυνεργαςία 
Επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ, Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Αναδόχου, κα λθφκεί μζριμνα για τθν διαςφάλιςθ 
όλων των εμπλεκόμενων μερϊν κατά τθν υλοποίθςθ των εγκαταςτάςεων. Τυχόν λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθ 
διαδικαςία, κα κακοριςτοφν μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

Ερϊτθμα περί παράταςθσ:  

«Επιπρόςκετα, παρακαλοφμε για τθν παράταςθ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό του 
κζματοσ, κατά ζνα (1) μινα, προκειμζνου να υποβάλουμε ζγκαιρα τθ βζλτιςτθ δυνατι προςφορά μασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα αλλά και τθν αξιοπιςτία τθσ απαιτοφμενθσ από τθν Τπθρεςία ςασ, 
Σεχνικισ λφςθσ.». 

Διευκρίνιςθ επί παράταςθσ: 

Αναφορικά με τα αιτιματα περί παράταςθσ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν που υπεβλικθςαν από 
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
δφναται να χορθγθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

1.10. Πςον αφορά ςτο από 13-09-2021 και ϊρασ 16:20:14 μινυμα μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. του οικονομικοφ φορζα 
«ΜΟΤΕΚ Τθλεπικοινωνίεσ Ε.Ρ.Ε.» *ςχετικό (ιβ)]: 

Ερϊτθμα:  

«Αναφερόμενοι ςτθ διακιρυξθ του κζματοσ, ςασ υποβάλλουμε το αίτθμά μασ για παράταςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κατά τριάντα (30) θμζρεσ». 
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Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα: 

Αναφορικά με τα αιτιματα περί παράταςθσ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν που υπεβλικθςαν από 
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
δφναται να χορθγθκεί αποκλειςτικά και μόνο για τουσ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Ρζραν των ανωτζρω διευκρινίηεται πωσ, για τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τθν Ανακοίνωςθ που δθμοςιεφκθκε ςτον θλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τθν 13-08-2021, όπου ορίηονται τα εξισ: «ασ γνωρίηουμε ότι, αφοφ προβείτε ςτθν 
ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου των γραμμϊν του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ, κατά τθν εκτφπωςθ τθσ ςυςτθμικισ 
οικονομικισ προςφοράσ ςασ, ςτο παραγόμενο από το ςφςτθμα αρχείο δεν κα υπολογιςτεί αυτόματα ο αναλογοφν 
Φ.Π.Α. ςε όςα από τα προκθρυχκζντα είδθ (γραμμζσ) επιβαρφνονται με Φ.Π.Α. Σο αντίςτοιχο ποςό Φ.Π.Α., για όςα 
είδθ επιβαρφνονται με Φ.Π.Α., κα αποτυπωκεί ςτθν επιπρόςκετθ οικονομικι προςφορά που κα υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι πζραν τθσ υποβολισ τθσ εκτφπωςθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ». 

3. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 07/2021 Διακιρυξθσ-Ρρόςκλθςθσ, κα 
αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ 
επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -134486- , κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (www.ynanp.gr).  

4. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 
                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
            Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.): 
ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΕΙΣ ΤΘΣ ΑΙΘ. 07/2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

1. ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ «ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ» 
2. ΥΡ.ΑΝ. & Επενδφςεων/ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ Ε.Ρ. «ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘ» (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ ΔΟΜΘΣ ΕΣΡΑ) 

 

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου):  

1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.  
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
3. Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ’  
6. ΔΘΔΕΡ 
7. Δ.Ε.Μ. 
8. Δ.ΕΡΙΧ. 
9. ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (…) Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
ΑΔΑ: ΡΠ5Κ4653ΠΩ-6ΔΥ
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