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ελίδα 1 

 
ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ 06/2022 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 

22PROC010019811, ΑΔΑ:Ψ1204653ΠΩ-Ι69, υςτθμικοί αρικμοί: 154643-154644), θλεκτρονικοφ 

ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Ηλεκτρο-οπτικών υςτθμάτων για τα πλωτά 

μζςα του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

 

χετ. :    α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 β) Η αρικ. 06/2022 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC010019811, 

ΑΔΑ:Ψ1204653ΠΩ-Ι69, υςτθμικοί αρικμοί: 154643-154644), διακιρυξθ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ 
διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τα πλωτά μζςα του 
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ δεκαζξι εκατομμυρίων τετρακοςίων 
χιλιάδων ευρϊ #16.400.000,00€# (απαλλάςςεται ΦΠΑ και ςυμπεριλαμβάνονται λοιπζσ κρατιςεισ), 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

       γ) Σο από 25-02-2022 και ϊρα 20:23:56 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα «TRADE TECH 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 
25-02-2022 επιςτολισ παροχισ διευκρινίςεων. 

 δ) Σα από 23-02-2022 και ϊρα 11:45:55 κακϊσ και από 25-02-2022 και ϊρασ 11:38:48 μθνφματα μζςω 
ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα «AEROSPACE MANAGEMENT AND  SUPPORT» μετά ςυνθμμζνων των 
αρικ. πρωτ. AMS 22206/23-02-2022 και αρικ. πρωτ. AMS 22207/25-02-2022 επιςτολϊν παροχισ 
διευκρινίςεων . 

 ε) Σο από 25-02-2022 και ϊρα 11:38:05 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα «DEFENCO A.E. 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 25-02-2022 
επιςτολισ παροχισ διευκρινίςεων.  

 ςτ) Σο από 20-02-2022 και ϊρα 13:26:54 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ μετά ςυνθμμζνθσ τθσ αρικ. πρωτ. 
220/2022/20-02-2022 επιςτολισ του οικονομικοφ φορζα «ΘΕΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΜΟΝ. Α.Ε.Β.Ε.». 

 η) Σο από 17-02-2022 και ϊρα 13:12:10 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 
11/02/2022 επιςτολισ του οικονομικοφ φορζα «CURRENT».  

 

1. Αναφορικά με (γ) ζωσ και (η) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 06/2022 

Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για τθν «Προμικεια Ηλεκτρο-οπτικϊν υςτθμάτων για τα 

πλωτά μζςα του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.», τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του 
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ελίδα 2 

διαγωνιςμοφ (υςτθμικοί αρικμοί: 154643-154644), μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

του ΟΠ Ε..Η.ΔΗ.. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν 

επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π., διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

1.1. Όςον αφορά ςτο από 25-02-2022 και ϊρα 20:23:56 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα 

«TRADE TECH ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ» *ςχετικό (γ)]: 

Ερώτθμα (α/α 01): 

«Παράγραφοι 1.1 και 2.5(ii),(iii) του Παραρτήματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τησ διακήρυξησ θζματοσ 
 
Παρ. 1.1 (i): Κάκε ςφςτθμα κα περιλαμβάνει aιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ, νφχτασ και Short-
Wave Infra- Red (SWIR), με βάςεισ και μθχανιςμοφσ ςτακεροποίθςθσ (Γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνο 
ςφςτθμα) με δυνατότθτα περιςτροφισ 360o , ανφψωςθσ  ±95° και ακρίβεια κζςθσ ≤±0.1 mrad. 
Παρ. 2.5 (ii): Να διακζτει αυτόνομθ μθχανικι ςτακεροποίθςθ τουλάχιςτον 2 αξόνων, που κα του δίνει τθν 
δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςτόχου ανεξάρτθτα από τθν κίνθςθ αυτοφ του ιδίου του ςκάφουσ ι του 
ςυςτιματοσ (λόγω διατοιχιςμϊν – προνευςταςμϊν ζντονου κυματιςμοφ). 
 
Παρατθριςαμε ότι θ ςτακεροποίθςθ επί κυμβάλου δεν απαιτείται ςτθ Διακιρυξθ ςε αντίκεςθ με τθν 
παράγραφο 1.1 τθσ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ («Κάκε ςφςτθμα κα 
περιλαμβάνει: α) Αιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ και νφχτασ, με βάςεισ και μθχανιςμοφσ 
ςτακεροποίθςθσ επί κυμβάλου -Gimbal (Γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνο ςφςτθμα εντόσ του κυμβάλου - 
αυτόνομο)) με δυνατότθτα περιςτροφισ 360»). 
 
ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτθν διεκνι αγορά όλα τα ςυςτιματα κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ, νφχτασ και Short 
Wave Infra-Red (SWIR) κατάλλθλα για ςκάφθ διακζτουν γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνθ (Gyro stabilized) 
ςφραγιςμζνθ πλατφόρμα, εντόσ τθσ οποίασ εγκακίςτανται οι ιλεκτρο-οπτικοί αιςκθτιρεσ με ρυκμιςτζσ 
ιςορροπίασ ςε τουλάχιςτον 2 άξονεσ (Two axis gimbals) ζωσ και ςε τζςςερισ (4) (Four axis gimbals) για 
μεγαλφτερα ςυςτιματα. Μόνο με αυτό τον τρόπο το Ηλεκτρο-οπτικό ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα 
παρακολοφκθςθσ ςτόχου ανεξάρτθτα από τθν κίνθςθ αυτοφ ι του ιδίου του πλοίου (λόγω διατοιχιςμϊν – 
προνευςταςμϊν ωσ απόρροια ζντονου κυματιςμοφ). 
 
Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε - επιβεβαιϊςετε ότι τα Ηλεκτρο- οπτικά ςυςτιματα τφπου 
Pan and Tilt δεν είναι αποδεκτά ςτο εν λόγω διαγωνιςμό κακϊσ προβλζπεται εγκατάςταςθ ςε πλωτά 
περιπολικά μζςα αυξθμζνων επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων, γεγονόσ που επιτάςςει αυξθμζνθ γυροςκοπικι 
ςτακεροποίθςθ και επιβιωςιμότθτα ανάλογθ τθσ ςκοποφμενθσ καλάςςιασ επιτιρθςθσ υπό δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ.»  
 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 01): 

Διευκρινίηεται ότι θ περιγραφι του ςυςτιματοσ όπωσ αυτι διατυπϊνεται ςτθν αρικ. 06/2022 Διακιρυξθ  
εξαςφαλίηει ςτο ζπακρο τθν επιχειρθςιακι απαίτθςθ και ουδόλωσ υποβακμίηει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 
Επιπλζον, τα χαρακτθριςτικά τθσ κίνθςθσ και τθσ ςτακεροποίθςθσ του ςυςτιματοσ προςδιορίηονται 
λεπτομερϊσ ςτισ παραγράφουσ 1.1. και 2.5. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ 
τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1.1.(i) και 2.5.(ii) 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν 

τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. 

Ερώτθμα (α/α 02): 

«Παράγραφοσ 1.1(i) του Παραρτήματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τησ διακήρυξησ θζματοσ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελίδα 3 

Παρ. 1.1 (i): Κάκε ςφςτθμα κα περιλαμβάνει αιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ, νφχτασ και Short-
Wave Infra- Red (SWIR), με βάςεισ και μθχανιςμοφσ ςτακεροποίθςθσ (Γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνο 
ςφςτθμα) με δυνατότθτα περιςτροφισ 360ο , ανφψωςθσ  ±95° και ακρίβεια κζςθσ ≤±0.1 mrad. 
 

Η απαίτθςθ για ςυγκεκριμζνεσ γωνίεσ αλλά και για τθν ακρίβεια κζςθσ αποκλείει ακζμιτα φορείσ με 
ελάχιςτθ απόκλιςθ και κατϋ ζπζκταςθ τίκενται μθ νόμιμοι περιοριςμοί, δεν εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ 
δυνατι ευρφτθτα ςυμμετοχισ και ο υγιισ ανταγωνιςμόσ. 

φμφωνα με τθν παράγραφο 1.1. τθσ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ [«Κάκε 
ςφςτθμα κα περιλαμβάνει: α) Αιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ και νφχτασ, με βάςεισ και 
μθχανιςμοφσ ςτακεροποίθςθσ επί κυμβάλου -Gimbal (Γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνο ςφςτθμα εντόσ του 
κυμβάλου - αυτόνομο) με δυνατότθτα περιςτροφισ 360»+ δεν ηθτοφνταν οφτε ςυγκεκριμζνεσ γωνίεσ 
ανφψωςθσ οφτε ακρίβεια κζςθσ. 
 

Κακϊσ τα Ηλεκτρο-οπτικά για πλωτά μζςα δεν απαιτείται να ζχουν τόςο μεγάλο εφροσ ςτισ γωνίεσ 
ανφψωςθσ, παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε – επιβεβαιϊςετε τισ απαιτιςεισ ωσ προσ τισ γωνίεσ 
ανφψωςησ και τθν ακρίβεια θζςησ τθσ παραγράφου 1.1(i) του Παραρτιματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») 
τθσ διακιρυξθσ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 02): 

Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 01). 

Ερώτθμα (α/α 03): 

«Παράγραφοσ 2.2(iv),(vi) του Παραρτήματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τησ διακήρυξησ θζματοσ 
 
Παρ. 2.2 (iv),(vi): Ο αιςκθτιρασ Short-Wave Infra- Red (SWIR) πρζπει, κατϋ ελάχιςτο, να διακζτει τα κάτωκι 
τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

iv. Οπτικό πεδίο (FOV): Να εμπεριζχει το εφροσ 22ο ωσ 1,5ο (χωρίσ ψθφιακι μεγζκυνςθ). 
v. Να διακζτει ςυνεχι οπτικι μεγζκυνςθ ≥10x. 

 
Οι αιςκθτιρεσ Short-Wave Infra- Red (SWIR) δε χρθςιμοποιοφνται ωσ κφρια κάμερα θμζρασ, αλλά 

ζχουν υποςτθρικτικό ρόλο. υγκεκριμζνα, μποροφν να επεκτείνουν τθν ορατότθτα ςε ηϊνεσ κφματοσ που 
ςυνικωσ δεν γίνονται καταφανϊσ αντιλθπτζσ από τοφσ οφκαλμοφσ και ςυμπλθρϊνουν τισ κάμερεσ θμζρασ 
για βελτιωμζνθ ορατότθτα ςε ςυνκικεσ ομίχλθσ και ςτθ μζγιςτθ οπτικι μεγζκυνςθ τθσ κάμερασ θμζρασ. 
 

Για τθν επίτευξθ καλφτερων αποτελεςμάτων οι αιςκθτιρεσ Short-Wave Infra- Red (SWIR), ςυνικωσ 
δεν διακζτουν οπτικό zoom αλλά ζναν φακό spotter. 
 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε – επανεξετάςετε τισ απαιτιςεισ (τιμζσ) ωσ προσ το 
οπτικό zoom και το εφροσ του οπτικοφ πεδίου (FOV) τθσ παραγράφου 2.2(iv),(vi) του Παραρτιματοσ Δ 
(«Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τθσ διακιρυξθσ κζματοσ.»  

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 03): 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.(iv), (vi) των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. 

 

Ερώτθμα (α/α 04): 

«Παράγραφοσ 2.3(iv),(v) του Παραρτήματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τησ διακήρυξησ θζματοσ 
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Παρ. 2.3 (iv),(v): Η κάμερα θμζρασ πρζπει κατϋ ελάχιςτο να διακζτει: 

iv. Οπτικό πεδίο (FOV): Να εμπεριζχει το εφροσ 55ο ωσ 1,9ο (χωρίσ ψθφιακι μεγζκυνςθ). 
v. υνεχζσ οπτικό zoom τουλάχιςτον x55. 

 
Η ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ για υνεχζσ οπτικό zoom τουλάχιςτον x55 δεν είναι εφικτι. 

Επανεξετάςατε ορκότθτα τιμϊν. Διευκρινίςτε μιπωσ υπάρχει ορκογραφικό λάκοσ. 
 

Ομοίωσ θ απαίτθςθ για Οπτικό πεδίο (FOV): Να εμπεριζχει το εφροσ 55o ωσ 1,9ο (χωρίσ ψθφιακι 
μεγζκυνςθ) δεν είναι εφικτι. Επανεξετάςατε ορκότθτα τιμϊν. Διευκρινίςτε μιπωσ υπάρχει ορκογραφικό 
λάκοσ. 
 

Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι για να διατθρθκεί το βάροσ τθσ κάμερασ ςε αποδεκτά επίπεδα, κα 
πρζπει το ςυνεχζσ οπτικό zoom να είναι περίπου x20 και ταυτόχρονα το εφροσ του οπτικοφ πεδίου να είναι 
περίπου 40ο ωσ 2ο (χωρίσ ψθφιακι μεγζκυνςθ). 
 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε – επανεξετάςετε τισ απαιτιςεισ (τιμζσ) ωσ προσ το 
οπτικό zoom και το εφροσ του οπτικοφ πεδίου (FOV) τθσ παραγράφου 2.3(iv),(v) του Παραρτιματοσ Δ 
(«Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τθσ διακιρυξθσ κζματοσ.»  

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 04): 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.(iv), (v) των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. 

 

Ερώτθμα (α/α 05): 

«Παράγραφοσ 2.5(iii) του Παραρτήματοσ Δ («Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ») τησ διακήρυξησ θζματοσ 
 
Παρ. 2.5 (iii): Η μθχανικι ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ να είναι μικρότερθ ι ίςθ από 0,4 mrad για 
μεταβολζσ 0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz. 
 

H ανωτζρω απαίτθςθ ςτακεροποίθςθσ παραπζμπει εν είδθ φωτογραφικοφ όρου ςε επίγειο, μθ 
κινοφμενο ςφςτθμα Pan and Tilt. Σα Ηλεκτρο-οπτικά ςυςτιματα Pan and Tilt δεν ενδείκνυνται ωσ 
προαναφζρκθκε ανωτζρω για χριςθ ςε πλωτά μζςα κακϊσ θ ςτακεροποίθςθ τουσ είναι ανεπαρκισ. 
 

Σα ςφγχρονα θλεκτρο-οπτικά ςυςτιματα για εμπορικά/ιδιωτικά ςκάφθ προςφζρουν πλζον 
ςτακεροποίθςθ μικρότερθ των 50 μrad, ενϊ αυτά που προορίηονται για ναυτικζσ δυνάμεισ ακόμα και 
μικρότερθ των 20 μrad. 
 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε - επιβεβαιϊςτε ότι τα Ηλεκτρο- οπτικά ςυςτιματα 
τφπου Pan and Tilt δεν είναι αποδεκτά ςτο εν λόγω διαγωνιςμό που προβλζπεται εγκατάςταςθ ςε πλωτά 
μζςα που χρθςιμοποιοφνται για καλάςςια επιτιρθςθ παντόσ καιροφ και καλαςςίων ςυνκθκϊν.»  

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 05): 

Διευκρινίηεται ότι τυχόν μθχανικι ςτακεροποίθςθ του ςυςτιματοσ μικρότερθ ι ίςθ από 0,4mrad για 
μεταβολζσ 0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz είναι αποδεκτι. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.5. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. 

Ερώτθμα (α/α 06): 

«Κατά τθν μελζτθ τθσ διακιρυξθσ, διαπιςτϊςαμε αναβάκμιςθ / αφξθςθ των απαιτιςεων ςε ςχζςθ 
με αυτζσ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ ωσ προσ όλεσ τισ κάμερεσ και αιςκθτιρεσ του θλεκτρο-οπτικοφ 
ςυςτιματοσ (κερμικι κάμερα υψθλισ ανάλυςθσ, αιςκθτιρασ Short-Wave Infra Red (SWIR)), γεγονόσ που 
κακιςτά το κόςτοσ τθσ προςφοράσ υπζρμετρα αυξθμζνο και εκτόσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε όπωσ υπάρξει εξορκολογιςμόσ των απαιτιςεων και του 
προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ διευκρινίηοντασ και επανεξετάηοντασ κυρίωσ τισ επιμζρουσ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.»   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 06): 

Διευκρινίηεται ότι ο φορζασ μασ ςτο πλαίςιο βελτίωςθσ/αναβάκμιςθσ περαιτζρω των επιχειρθςιακϊν 

δυνατοτιτων των πλωτϊν μζςων Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. δφναται να ςυμπεριλάβει πρόςκετεσ απαιτιςεισ επί των 

θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων πολλϊ δε μάλλον όταν ο προχπολογιςμόσ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ κρίνεται 

επαρκισ, δεδομζνου ότι ςτθν εν λόγω διακιρυξθ το κόςτοσ ανά μονάδα προμικειασ των 

μόνιμων/ςτακερϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων είναι 400.000€ (14.400.000€/36) ζναντι αντίςτοιχθσ 

προγενζςτερθσ διακιρυξθσ, ιτοι τθσ 09/2021 διακιρυξθσ κατά τθν οποία το κόςτοσ ανά μονάδα 

προμικειασ των μόνιμων/ςτακερϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ιταν 200.000€ (3.000.000€/15). 

 

1.2. Όςον αφορά ςτα από 23-02-2022 και ϊρα 11:45:55 κακϊσ και από 25-02-2022 και ϊρα 11:38:48 

μθνφματα μζςω ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα «AEROSPACE MANAGEMENT AND  SUPPORT» *ςχετικό (δ)]:  

Ερώτθμα (α/α 07): 

 
«τθν παράγραφο 2.4 τθσ τεχνικισ Προδιαγραφισ αναφζρεται ότι το ςφςτθμα πρζπει να διακζτει 
δυνατότθτα χειριςμοφ – παρακολοφκθςθσ – απεικόνιςθσ ςε οκόνθ αφισ υψθλισ ευκρίνειασ μεγζκουσ 
τουλάχιςτον 17 ιντςϊν μζςω Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ και Ελζγχου και μζςω κατάλλθλθσ αυτόνομθσ 
εφεδρικισ μονάδασ (Stand Alone Unit) για λόγουσ εφεδρείασ. Παρακαλοφμε να διευκρινίςετε ποια είναι θ 
κατάλλθλθ αυτόνομθ εφεδρικι μονάδα ςτθν οποία αναφζρεςτε.»  

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 07): 

Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4 του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, για το 

Είδοσ Α απαιτείται για λόγουσ εφεδρείασ κατάλλθλθ μονάδα με τθν οποία να δίνεται δυνατότθτα χειριςμοφ 

– παρακολοφκθςθσ – απεικόνιςθσ του Ηλεκτρο-Οπτικοφ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του Τπολογιςτι 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου.   

 

Ερώτθμα (α/α 08): 

 
«Από τθ Διακιρυξθ κατανοοφμε ότι, θ κονςόλα χειριςμοφ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.10 viii τθσ 
τεχνικισ προδιαγραφισ είναι θ ίδια που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1.1 iv. Παρακαλοφμε να το 
διευκρινίςετε.»  
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Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 08): 

Διευκρινίηεται ότι είναι θ ίδια κονςόλα. 

 

Ερώτθμα (α/α 09): 

 
«τθν παράγραφο 2.10 ii τθσ τεχνικισ Προδιαγραφισ αναφζρεται ότι το λογιςμικό πρζπει να διακζτει 
θλεκτρονικι ςτακεροποίθςθ εικόνασ και για τα τρία κανάλια. Παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε ποια είναι τα 
τρία κανάλια ςτα οποία αναφζρεςτε.»  

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 09): 

Διευκρινίηεται ότι τα τρία κανάλια αφοροφν τουσ αιςκθτιρεσ κερμικισ απεικόνιςθσ θμζρασ, νφχτασ και 

Short-Wave Infra- Red (SWIR). 

 

Ερώτθμα (α/α 10): 

 
« 1. Από τθ Διακιρυξθ κατανοοφμε ότι, ο τόποσ παράδοςθσ αρχικά είναι οι εγκαταςτάςεισ του Ηλεκτρονικοφ 
υνεργείου και ακολοφκωσ με μζριμνα του Αναδόχου κα μεταφερκοφν ςτουσ κόμβουσ εγκατάςταςθσ τθσ 
παράγραφο 2.9. τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. Παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε :  

α. αν υπάρχει περίπτωςθ να γίνει θ παράδοςθ απευκείασ επί των ςκαφϊν για μείωςθ των 
απωλειϊν χρόνου από τθν Κεντρικι Τπθρεςία προσ τουσ κόμβουσ εγκατάςταςθσ.  

β. αν θ παράδοςθ των 6 μθνϊν για το 1/3 του εξοπλιςμοφ και των 8 μθνϊν για το 2/3 του 
εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβάνει και τθν εγκατάςταςθ. »   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 10): 

Διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 α) Ωσ προσ τθν παράδοςθ των μόνιμων/ςτακερϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.9., 5.1., 5.2. και 5.3. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του 

Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 β) Ωσ προσ τθν εγκατάςταςθ των μόνιμων/ςτακερϊν θλεκτρο-οπτικϊν ςυςτθμάτων ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.9., 5.1. και 5.3. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του 

Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 11): 

 
«τθν παράγραφο 1.4 τθσ τεχνικισ Προδιαγραφισ αναφζρεται ότι τα ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςε 
διαφορετικοφσ τφπουσ ςκαφϊν και απαιτείται επιτόπια επίςκεψθ /αυτοψία ςε κάκε τφπο. Παρακαλοφμε να 
μασ γνωρίςετε τον τφπο κάκε ςκάφουσ κακϊσ και τον αρικμό ςκαφϊν ανά τφπο.»   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 11): 
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Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.4. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του 

Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ απαιτείται θ διενζργεια επιτόπιασ επίςκεψθσ/αυτοψίασ από τον 

υποψιφιο οικονομικό φορζα. Με τθν υποβολι ςτον φορζα μασ ςχετικοφ αιτιματοσ από τον υποψιφιο 

οικονομικό φορζα, κα γνωριςτοφν από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ τόςο ο τόποσ όςο και οι 

τφποι-αρικμοί των ςκαφϊν ςτουσ οποίουσ δφναται να διενεργθκοφν οι εν λόγω επιτόπιεσ 

επιςκζψεισ/αυτοψίεσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 12): 

 
«Παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε, για λόγουσ οργάνωςθσ τθσ επίςκεψθσ μασ, αν θ επιτόπια αυτοψία κα 
γίνει ςτουσ διάφορουσ κόμβουσ ι όλοι οι τφποι των ςκαφϊν κα ςυγκεντρωκοφν ςε ζνα κόμβο.»   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 12): 

Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 11). 

 

Ερώτθμα (α/α 13): 

 
«Εμείσ κατανοοφμε ότι θ προκαταρκτικι μελζτθ εγκατάςταςθσ που κα υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά 
πρζπει να είναι μία για κάκε τφπο πλοίου. Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε»   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 13): 

Διευκρινίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.7. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του 

Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, απαιτείται θ διενζργεια προκαταρκτικισ μελζτθσ εγκατάςταςθσ 

του εξοπλιςμοφ  θ οποία αφορά ςε όλουσ τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ςκαφϊν. 

 

Ερώτθμα (α/α 14): 

 
«Η απόδοςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αποςτάςεισ ανίχνευςθσ , αναγνϊριςθσ και ταυτοποίθςθσ 
ποικίλλει ανάλογα με τθν εγκατάςταςθ του, τισ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ και τα χαρακτθριςτικά του ςτόχου. 
Κατόπιν τοφτου παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ ορατότθτασ, φωτιςμοφ, 
αναταράξεων και ποςοςτοφ πικανότθτασ ανίχνευςθσ, αναγνϊριςθσ και ταυτοποίθςθσ του ςτόχου πρζπει να 
παρζχονται από το ςφςτθμα οι ηθτοφμενεσ αποςτάςεισ παραγράφων 2.1.i, 2.1.ii, 2.1.iii, 2.2.i, 2.2.ii, 2.2.iii, 
2.3.i, 2.3.ii, 2.3.iii.»   

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 14): 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.1., 2.2. και 2.3. των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. Ωςτόςο ςτθν τεχνικι προςφορά 
να δθλϊνονται τα διαπιςτευμζνα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία ζχουν πραγματοποιθκεί οι μετριςεισ. 

 

1.3. Όςον αφορά ςτο από 25-02-2022 και ϊρα 11:38:05 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ του οικονομικοφ φορζα 

«DEFENCO A.E. ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» *ςχετικό (ε)]:  
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Ερώτθμα (α/α 15): 

«Σον λόγο κακϊσ επίςθσ και τα πλεονεκτιματα τθσ αλλαγισ, του κερμικοφ ανιχνευτι από 640Χ512 με 
διάςταςθ pixel pitch 15μm ςε 640Χ512 και διάςταςθ pixel pitch 10μm, (Παρ. 2.2.2) για τα φορθτά. Η εν λόγω 
αλλαγι πιςτεφουμε ότι κα δυςκολζψει τθν κατάκεςθ προςφορϊν με δεδομζνο, ότι παγκοςμίωσ δεν 
φαίνεται να προωκείται ςτθν παγκόςμια αγορά, ςφμφωνα με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία SAFRAN, προϊόν 
με το ςυγκεκριμζνο κερμικό ανιχνευτι.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 15): 

Σα ανϊτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά (pixel pitch 10μm ζναντι 15μm) εξαςφαλίηουν καλφτερεσ επιδόςεισ  
αποςτάςεων με χριςθ μικρότερων – ελαφρφτερων οπτικϊν. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.2. των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Β του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ.  

 

Ερώτθμα (α/α 16): 

 «Σον λόγο κακϊσ επίςθσ και τα πλεονεκτιματα τθσ αλλαγισ των προδιαγραφϊν, ωσ προσ τθν αλλαγι των 
ελάχιςτων δυνατοτιτων ανίχνευςθσ (Detection) και αναγνϊριςθσ‐ταυτοποίθςθσ (Recognition), όπου οι 
αιτοφμενεσ από τθν διακιρυξθ αποςτάςεισ (δεκατζςςερισ χιλιάδεσ (14.000) μζτρα και ζξι χιλιάδεσ (6.000) 
μζτρα, τόςο τθν θμζρα όςο και τθν νφχτα), δφςκολα επιτυγχάνονται ςε καλάςςιο περιβάλλον ςτο επίπεδο 
επιφάνειασ καλάςςθσ από φορητά ηλεκτρο‐οπτικά ςυςτήματα.» 
 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 16): 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ οι αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 2.2.3. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Β του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ ςχετικζσ ελάχιςτεσ επιδόςεισ 

ανίχνευςθσ, αναγνϊριςθσ και ταυτοποίθςθσ.  

 

Ερώτθμα (α/α 17): 

«Σον λόγο κακϊσ επίςθσ και τα πλεονεκτιματα τθσ αλλαγισ των προδιαγραφϊν, ωσ προσ τθν επίτευξθ των 
ελάχιςτων δυνατοτιτων ανίχνευςθσ (Detection) και αναγνϊριςθσ‐ταυτοποίθςθσ (Recognition), με την μη 
δυνατότητα χριςθσ εξωτερικά προςαρμοηόμενου μεγεκυντικοφ φακοφ (afocal), που μπορεί να επιτφχει τισ 
αποςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παραπάνω παράγραφο 2, χωρίσ να επθρεάηεται το ςυνολικό βάροσ τθσ 
κάμερασ μασ (2,5 κιλά) αντί των προδιαγεγραμμζνων ςτθν διακιρυξθ 3,5 κιλϊν.» 
 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 17): 

Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 16). 

 

Ερώτθμα (α/α 18): 

«ε ςυνζχεια τθσ αλλαγισ των ελάχιςτων δυνατοτιτων ανίχνευςθσ (Detection) και 
αναγνϊριςθσ‐ταυτοποίθςθσ (Recognition), κα κζλαμε να μασ διευκρινίςετε τισ ςυνκικεσ ορατότθτασ με τισ 
οποίεσ θ Τπθρεςία επικυμεί να επιτυγχάνονται οι παραπάνω απαιτιςεισ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 18): 
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Διευκρινίηεται ότι ςχετικά τυγχάνουν τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.1.2. και 2.2.3. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Β του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ.  

 

Ερώτθμα (α/α 19): 

«Σον λόγο κακϊσ επίςθσ και τα πλεονεκτιματα τθσ αλλαγισ τθσ προδιαγραφισ αναφορικά με τθν μετάβαςθ 
ςτθν κζαςθ ευρζωσ οπτικοφ πεδίου (Wide FoV) ςτο ςτενό οπτικό πεδίο (Narrow FoV) με continuous optical 
zoom και όχι και με continuous digital zoom με το οποίο κα μποροφςε να επιτευχκεί το ίδιο αποτζλεςμα.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 19): 

Σο optical zoom εξαςφαλίηει οπτικι μεγζκυνςθ διατθρϊντασ τθν πλιρθ ανάλυςθ τθσ εικόνασ ςε αντίκεςθ 
με το digital zoom το οποίο προςφζρει ψθφιακι μεγζκυνςθ με επίπτωςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ εικόνασ. 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.4. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Β του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ 

 

Ερώτθμα (α/α 20): 

«Παρακαλοφμε να μασ προςδιορίςετε ςε πόςεσ μοίρεσ επιτυγχάνεται θ απόςταςθ των ζξι χιλιάδων (6.000) 
μζτρων *αιτοφμενθ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ‐ταξινόμθςθσ (Recognition) ςτόχου 2,3m x 2,3m+, ςτο οριηόντιο 
επίπεδο». 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 20): 

Η απόςταςθ αναγνϊριςθσ προςδιορίηεται από μία ςειρά μεταβλθτϊν και δεν προςδιορίηεται ςε 
ςυγκεκριμζνο πεδίο κζαςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςχετικά τυγχάνουν τα αναφερόμενα ςτισ απαιτιςεισ 2.1.2. και 2.2.3. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Β του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ.   

 

1.4. Όςον αφορά το από 20-02-2022 και ϊρα 13:26:54 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ μετά ςυνθμμζνθσ τθσ αρικ. 

πρωτ. 220/2022/20-02-2022 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα «ΘΕΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΜΟΝ. Α.Ε.Β.Ε.» *ςχετικό 

(ςτ)]: 

Ερώτθμα (α/α 21): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 1 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1.1) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε το εφροσ Ανφψωςθσ από -95ο ςε +95ο του Μθχανιςμοφ Γυροςκοπικισ 
τακεροποίθςθσ (Pan/Tilt), διότι δεν υπάρχει κανζνα επιχειρθςιακό/χρθςτικό όφελοσ από αυτό. 
θμειϊνουμε, ότι θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι δεν ακολουκείται ςε ταχφπλοα ςκάφθ (ι μεγαλφτερα 
πλοία), δεν προςφζρει κάποιο πλεονζκτθμα ςτο χριςτθ, και βγάηει, χωρίσ επαρκι αιτιολογία, εκτόσ τθσ 
παροφςασ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ τθν πλειοψθφία των προμθκευτϊν – εγχϊριων και μθ - τζτοιων 
Μθχανιςμϊν πλθν ενόσ, γεγονόσ που περιορίηει τον ανταγωνιςμό.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 21): 

Οι τφποι των ςκαφϊν που πρόκειται να τοποκετθκοφν οι κάμερεσ επιχειροφν ςε ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

και πολλζσ φορζσ λαμβάνουν κλίςθ μεγαλφτερθ και από 30 μοίρεσ. ε περίπτωςθ που ο χειριςτισ του 

θλεκτρο-οπτικοφ κλειδϊςει ςτόχο πλθςίον του ςκάφουσ (πχ. ωςίβια λζμβο) ςε ανφψωςθ -65ο και ο 

κυματιςμόσ δϊςει ςτιγμιαία κλίςθ 30ο το θλεκτρο-οπτικό κα μπορζςει να διατθριςει τον ςτόχο αφοφ κατ’ 
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απόλυτθ ανφψωςθ ςτιγμιαία κα φτάςει -95ο (θ κζςθ του θλεκτρο-οπτικοφ αρχικά ςυν θ κλίςθ του ςκάφουσ 

που αντιςτακμίηεται με τθν γυροςκοπικι ςτακεροποίθςθ).   

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1.1.(i) των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. 

 

Ερώτθμα (α/α 22): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 2 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1.1 & 2.5) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τθν χαμθλι επίδοςθ του υςτιματοσ Μθχανικισ τακεροποίθςθσ, θ οποία 
όχι μόνο, δεν αντανακλάται ςτον προχπολογιςμό του εν λόγω διαγωνιςμοφ, αλλά ανταποκρίνεται ςε 
ςυςτιματα ιδιαίτερα χαμθλότερθσ αξίασ, και ωσ εκ τοφτου δεν είναι τεχνικά ορκό για το υπό προμικεια 
ςφςτθμα. υγκεκριμζνα, παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τθν παράμετρο +/-0.4mrad Μθχανικισ 
τακεροποίθςθσ (Stabilisation Accuracy) για μεταβολζσ 0,1ο ςε ςυχνότθτεσ 1Hz. θμειϊνουμε ότι ζνασ 
Μθχανιςμόσ Γυροςκοπικισ τακεροποίθςθσ με αυτιν τθν απόδοςθ είναι ακατάλλθλοσ για τόςο μικρά 
ταχφπλοα ςκάφθ, τα οποία (λόγω μεγζκουσ) παίρνουν μεγάλεσ γωνίεσ κλίςεισ λόγω διατοιχιςμϊν και 
προνευςταςμϊν ζντονου κυματιςμοφ. Σο αποτζλεςμα κα είναι θ εικόνα, ακόμα και ςε μικρι 
καλαςςοταραχι, να μθν είναι ςτακεροποιθμζνθ, να είναι κολι και να μθν μπορεί το Ηλεκτρο-Οπτικό 
φςτθμα να παρακολουκιςει/ιχνθλατιςει το τόχο (Target Tracking).» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 22): 

Παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1.1 και 2.5 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  

Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 23): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 3 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ϊςτε είτε να υπάρχει Απαίτθςθ για MIL-STD-
461 για ολόκλθρο το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα, είτε για όλα τα επιμζρουσ υςτιματά του. το ςυγκεκριμζνο 
Διαγωνιςμό γίνεται επιλεκτικι επίκλθςθ τθσ απαίτθςθσ για MIL-STD-461 για ζνα μόνο ςυγκεκριμζνο 
υποςφςτθμα (τισ Κάμερεσ), ενϊ κα ζπρεπε να υπάρχει θ ςχετικι απαίτθςθ για ολόκλθρο το Ηλεκτρο-Οπτικό 
φςτθμα ςυμπεριλαμβανομζνων των Τποςυςτιματά του: τον Μθχανιςμό Γυροςκοπικισ τακεροποίθςθσ 
(Pan/Tilt), το Αποςταςιόμετρο laser (LRF) και το Laser Τπζρυκροφ Φωτιςμοφ (IR Laser Illuminator), τθν 
Κονςόλα Χειριςμοφ, τα Σροφοδοτικά, τθν Οκόνθ, τθν Αυτόνομθ Εφεδρικι Μονάδα (Stand Alone Unit) και τισ 
Διαςυνδζςεισ/Καλωδιϊςεισ. Σο ςυγκεκριμζνο Military Standard αφορά τθν Ηλεκτρομαγνθτικι υμβατότθτα 
ενόσ υςτιματοσ και εξαςφαλίηει τθν ορκι λειτουργία/επικοινωνία του με επικοινωνοφντα υςτιματα του 
ταχφπλοου ςκάφουσ. Δεν είναι τεχνικά αποδεκτό για τρατιωτικά υςτιματα (ειδικά μεγάλου 
προχπολογιςμοφ) να ζχουν τμθματικι και επιλεκτικι πιςτοποίθςθ κατά MIL-STD-461 ςε ςυγκεκριμζνα 
Τποςυςτιματά τουσ, διότι αυτό τα κακιςτά αναξιόπιςτα και χωρίσ πιςτοποιθμζνθ Ηλεκτρομαγνθτικι 
υμβατότθτα για το προςφερόμενο ολοκλθρωμζνο Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα.» 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 23): 

Διευκρινίηεται ότι ωσ προσ τθν απαίτθςθ του MIL-STD-461 παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ 

παραγράφουσ 2.1., 2.2. και 2.3. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 

06/2022 διακιρυξθσ. 
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Ερώτθμα (α/α 24): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 4 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
ε ςυνζχεια του ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ-3-, παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ϊςτε να μθν 
γίνεται γενικόλογθ αναφορά ςτο MIL-STD-461, αλλά να αναφζρονται και να απαιτοφνται τα νεότερα 
πρότυπα: MIL-STD-461G ι MIL-STD-461F» 
 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 24): 

Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.1., 2.2. και 2.3. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. Ωσ εκ τοφτου τόςο το MIL-STD-461G όςο και το MIL-STD-461F είναι αποδεκτά. 

 

Ερώτθμα (α/α 25): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 5 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ϊςτε είτε να υπάρχει Απαίτθςθ για MIL-STD-
810 για ολόκλθρο το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα, είτε για όλα τα επιμζρουσ υςτιματά του. το ςυγκεκριμζνο 
Διαγωνιςμό γίνεται επιλεκτικι επίκλθςθ τθσ απαίτθςθσ για MIL-STD-810 μόνο για ζνα μόνο ςυγκεκριμζνο 
υποςφςτθμα (τισ Κάμερεσ), δεν υπάρχει καμία ςχετικι απαίτθςθ για ολόκλθρο το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα ι 
τα υπόλοιπα Τποςυςτιματά του: τον Μθχανιςμό Γυροςκοπικισ τακεροποίθςθσ (Pan/Tilt), το 
Αποςταςιόμετρο laser (LRF) και το Laser Τπζρυκροφ Φωτιςμοφ (IR Laser Illuminator), τθν Κονςόλα Χειριςμοφ, 
τα Σροφοδοτικά, τθν Οκόνθ, τθν Αυτόνομθ Εφεδρικι Μονάδα (Stand Alone Unit) και τισ 
Διαςυνδζςεισ/Καλωδιϊςεισ. Σο ςυγκεκριμζνο Military Standard εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ λειτουργία ενόσ 
υςτιματοσ ςε περιβάλλον δονιςεων/κραδαςμϊν και ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν. Ειδικά ο Μθχανιςμόσ 
Γυροςκοπικισ τακεροποίθςθσ, εδράηει/κινεί όλεσ τισ Κάμερεσ, βρίςκεται ςε εξωτερικό χϊρο και υφίςταται 
όλεσ τισ δονιςεισ του ταχφπλοα ςκάφθ και επιπλζον καταπονείται από ιλιο και καλαςςινι αλμφρα, και 
είναι αδιανόθτο να μθν είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά MIL-STD-810, διότι αυτό τον κακιςτά αναξιόπιςτο και 
κζτει ςε αμφιβολία τθν λειτουργικότθτα του προςφερόμενου ολοκλθρωμζνου Ηλεκτρο-Οπτικό 
υςτιματοσ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 25): 

Διευκρινίηεται ότι ωσ προσ τθν απαίτθςθ του MIL-STD-810 παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ 

παραγράφουσ 2.1., 2.2. και 2.3. των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 

06/2022 διακιρυξθσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 26): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 6 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
ε ςυνζχεια του ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ-5-, παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ϊςτε να μθν 
γίνεται γενικόλογθ αναφορά ςτο MIL-STD-810, αλλά να αναφζρονται και να απαιτοφνται τα νεότερα 
πρότυπα και ςτθν ειδικι ζκδοςι τουσ για ταχφπλοα ςκάφθ και πλοία: MIL-STD-810G / Method 528 ι MIL-
STD-810Η/ Method 528.1.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 26): 
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Διευκρινίηεται ότι παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.1., 2.2. και 2.3. των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ, που αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. Ωσ εκ τοφτου τόςο το MIL-STD-810G / Method 528 όςο και το MIL-STD-810Η/ Method 

528.1.είναι αποδεκτά.  

 

Ερώτθμα (α/α 27): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 7 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
Παρακαλοφμε να ορίςετε ποια είναι θ χρονικι απόκριςθ που πρζπει να ζχει το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα 
(Glassto-Glass Latency ι Processing Latency), δθλαδι μζςα ςε πόςο χρόνο πρζπει ζνα ςτιγμιότυπο κίνθςθσ 
να αποτυπωκεί ςτθν Κονςόλα/Οκόνθ. Δεδομζνου ότι θ εν λόγω προδιαγραφι είναι κρίςιμθ για τθν ορκι 
λειτουργία και επιχειρθςιακι αξιοποίθςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ, κακϊσ μεγάλοσ χρόνοσ 
απόκριςθσ (π.χ. 3 δευτερόλεπτα) δεν δφναται να καλφψει επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ. Για ςφγχρονα 
ςυςτιματα ο χρόνοσ πρζπει να είναι εξαιρετικά μικρότεροσ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 27): 

Διευκρινίηεται ότι θ χρονικι απόκριςθ που πρζπει να ζχει το θλεκτρο-οπτικό ςφςτθμα να είναι τζτοια που 

να καλφπτονται όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ π.χ. θ απαίτθςθ 2.5 i «Να διακζτει λειτουργία 

ιχνθλάτθ αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ ςτόχου (automatic video tracker) ςε όλα τα κανάλια βίντεο» των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 28): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 8 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1.1) 
Παρακαλοφμε να επιβεβαιϊςετε ότι τα 55kg που αναφζρεται ωσ «Μζγιςτο Βάροσ υςτιματοσ» 
ςυμπεριλαμβάνουν: όλεσ τισ Κάμερεσ (Ημζρασ, Θερμικι, SWIR), το Αποςταςιόμετρο laser (LRF), το Laser 
Τπζρυκροφ Φωτιςμοφ (IR Laser Illuminator), το Μθχανιςμό Γυροςκοπικισ τακεροποίθςθσ (Pan/Tilt), τθν 
Κονςόλα Χειριςμοφ, τα Σροφοδοτικά, τθν Οκόνθ, τθν Αυτόνομθ Εφεδρικι Μονάδα (Stand Alone Unit) και τισ 
Διαςυνδζςεισ/Καλωδιϊςεισ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 28): 

Διευκρινίηεται ότι το βάροσ των 55Kg αναφζρεται ςτο βάροσ τθσ Ηλεκτρο-οπτικισ κεφαλισ, δθλαδι του 

ςυςτιματοσ αιςκθτιρων και τθσ γυροςκοπικά ςτακεροποιθμζνθσ βάςθσ αυτϊν και όχι τθσ υποδομισ και 

των υποςτθρικτικϊν μερϊν. υμπεριλαμβάνει το βάροσ του αιςκθτιρα κερμικισ απεικόνιςθσ, του 

αιςκθτιρα SWIR, τθσ κάμερασ θμζρασ, του αποςταςιόμετρου LRF και τθσ βάςθσ μθχανικισ ςτακεροποίθςθσ 

αυτϊν και εξαιρεί κονςόλα χειριςμοφ, τροφοδοτικά, εφεδρικι κονςόλα και λοιπζσ υποδομζσ όπωσ 

καλωδιϊςεισ. 

 

Ερώτθμα (α/α 29): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 9 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 1&2) 
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Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζροντασ τισ εξισ παραμζτρουσ που 
αφοροφν τα Ηλεκτρικά Κυκλϊματα Σροφοδοςίασ των πλοίων που κα παρζχουν ιςχφ ςτο Ηλεκτρο-Οπτικό 
φςτθμα: 

α) Ποια είναι θ επικυμθτι Ονομαςτικι Ηλεκτρικι Ιςχφ ςε Watts (Nominal Power System Consumption) 
που μποροφν να παρζχουν τα υςτιματα Σροφοδοςίασ των πλοίων προσ το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα; 
β) Ποια είναι θ Μζγιςτθ Ηλεκτρικι Ιςχφ ςε Watts (Max Power System Consumption) που μποροφν να 
παρζχουν τα υςτιματα Σροφοδοςίασ των πλοίων προσ το Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα και για πόςο χρόνο; 
θμειϊνεται ότι αυτζσ οι δφο παράμετροι κα μασ δϊςουν τθν δυνατότθτα να διαπιςτϊςουμε εάν το 
κάκε ςκάφοσ μπορεί να παρζχει τα απαιτοφμενα Rush/Inertia Ρεφματα ςτο Ηλεκτρο-Οπτικό φςτθμα. 

 
υμπλθρωματικά, ςθμειϊνεται ότι ςε αυτοψία μασ ςε προθγοφμενο Διαγωνιςμό τθσ Τπθρεςίασ για 
αντίςτοιχουσ τφπουσ πλοίων, τα Πλθρϊματα δεν είχαν τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ 
είναι ςχεδιαςτικζσ παράμετροι των Ναυπθγείων ςτα οποία καταςκευάςτθκαν/αναβακμίςτθκαν τα πλοία και 
κα πρζπει να αποτελοφν τμιμα τθσ χεδιαςτικισ Σεκμθρίωςθσ του κάκε ςκάφουσ. τισ αυτοψίεσ τα 
πλθρϊματα των ςκαφϊν μποροφν να υποδείξουν τον τφπο τθσ Σροφοδοςίασ και τουσ ςχετικοφσ Ηλεκτρικοφσ 
Πίνακεσ.» 
 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 29): 

Διευκρινίηεται ότι θ μελζτθ εγκατάςταςθσ και θ εξαςφάλιςθ καταλλθλόλθτασ του προςφερόμενου υλικοφ 
είναι ευκφνθ του ανάδοχου και γι’ αυτό απαιτείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ θ 
επιτόπια αυτοψία και διενζργεια προμελζτθσ εγκατάςταςθσ πριν τθν υποβολι προςφοράσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 30): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 10 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 2.6(i)) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τθν τεχνικι προδιαγραφι για το Laser Finder ζτςι ϊςτε να πλθρείται θ 
Τποχρεωτικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία για Eye Safe υςκευζσ Laser (προςταςία ζναντι μόνιμων βλαβϊν 
όραςθσ).» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 30): 

Σα προςφερόμενα ςυςτιματα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ και τισ 
εκνικζσ και ενωςιακζσ νομοκεςίεσ που τον διζπουν.  
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.6 (i)  των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

Ερώτθμα (α/α 31): 

«ΕΡΩΣΗΜΑ 11 
(Παράρτημα Δ’, Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Είδουσ Α, ΕΝΟΣΗΣΑ 2.3(viii)) 
Παρακαλοφμε να ανακεωριςετε τθν τεχνικι προδιαγραφι για το Λζιηερ Τπζρυκρου Φωτιςμοφ (IR Laser 
Illuminator) ζτςι ϊςτε να πλθρείται θ Τποχρεωτικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία για Eye Safe υςκευζσ Laser 
(προςταςία ζναντι μόνιμων βλαβϊν όραςθσ)». 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 31): 

Σα προςφερόμενα ςυςτιματα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ και τισ 
εκνικζσ και ενωςιακζσ νομοκεςίεσ που τον διζπουν.  
 

ΑΔΑ: 9ΦΡΙ4653ΠΩ-Δ63
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.3 (viii) των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

1.5. Όςον αφορά το από 17-02-2022 και ϊρα 13:12:10 μινυμα μζςω ΕΗΔΗ μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 

11/02/2022 επιςτολι του οικονομικοφ φορζα «CURRENT»  *ςχετικό (η)+: 

Ερώτθμα (α/α 32): 

«την ΣΠ Είδουσ Α – 36 ΘΕΡΜΙΚΕ ΚΑΜΕΡΕ, ςτην Ενότητα 2.3. αναφζρετε: 
iv. Οπτικό πεδίο (FOV): Να εμπεριζχει το  εφροσ 55ο ωσ 1,9ο (χωρίσ ψθφιακι μεγζκυνςθ). 
v.  Να διακζτει ςυνεχζσ οπτικό zoom τουλάχιςτον x55. 

 
Παρατήρηςη μασ: 
φμφωνα με τθν τεχνικι εμπειρία μασ, το οπτικό zoom για εφροσ από 55ο ωσ 1,9ο αντιςτοιχεί ςε ςυνεχζσ 
οπτικό zoom περίπου x 30. 
Εδϊ ηθτείται ςυνεχζσ οπτικό zoom τουλάχιςτον x 55ο, και κατά τθν άποψθ μασ πρόκειται περί λάκουσ, διότι 
μια κάμερα θμζρασ HD με οπτικό ηουμ x 55ο μπορεί ενδεχομζνωσ να καταςκευαςτεί, αλλά κα είναι 
υπερβολικά μεγάλθ ςε όγκο & βάροσ και με φακό περίπου 1000 mm, πράγμα που δεν ςυνάδει με τθν 
απαίτθςθ μζγιςτου βάρουσ (55 kg) τθσ ΣΠ. 
 
Αλλά ακόμα και ςε ςχζςθ με το οπτικό πεδίο (FOV),ζνα ςυνεχζσ οπτικό zoom x  55 κα αφοροφςε περίπου 
ζνα εφροσ 104° ζωσ 1,9° θ 55° ζωσ 1°, χωρίσ ψθφιακι μεγζκυνςθ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ. 
 
Γνωρίηοντασ ςε αρκετα καλό βακμό το ςφνολο των προϊόντων, όλων ανεξαιρζτωσ των ανταγωνιςτϊν μασ, 
ςασ ενθμερϊνουμε ότι δεν διατίκεται αυτι τθν ςτιγμι ςφςτθμα που να καλφπτει τθν απαίτθςθ, όπωσ ζχει 
διατυπωκεί ςτθν Ενότθτα 2.3 τθσ ΣΠ, με βάροσ <55 Kg. 
 
Κάποιο ςφςτθμα, ςυγκεκριμζνου καταςκευαςτι, ενςωματϊνει τόςο ζναν αιςκθτιρα με ςυνεχζσ οπτικό ηουμ 
όςο και ζναν φακό spotter, αλλά αυτό τεχνικά δεν κεωρείται ςυνεχζσ οπτικό ηουμ από το ευρφ οπτικό πεδίο 
μζχρι τον φακό εντοπιςμοφ, ςε ζνα πολφ μικρό οπτικό πεδίο. 
 
Ερϊτθςθ: 
Παρακαλοφμε επανεξετάςτε και διευκρινίςτε τισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ απατιςεισ (iv & v τθσ Ενότθτασ 2.3) 
αναφορικά με τθν κάμερα θμζρασ.» 

 

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα (α/α 32): 

Η ανωτζρω άποψθ ότι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ μνθμονεφεται κάμερα με πεδίο κζαςθσ εφρουσ 104ο 

ζωσ 1,9ο ι 55ο ζωσ 1ο είναι εντελϊσ αβάςιμθ και λανκάνουςα, κακότι είναι αποδεκτζσ και όλεσ οι 

ενδιάμεςεσ τιμζσ όπωσ π.χ. 66ο  ζωσ 1,2ο. Επιπλζον θ γωνία κζαςθσ εξαρτάται από τον ςυνδυαςμό εςτιακισ 

απόςταςθσ του φακοφ και του μεγζκουσ του αιςκθτιρα. Η άποψθ ότι κατϋ ανάγκθ απαιτείται φακόσ 

1000mm προκειμζνου να καλυφκεί θ απαίτθςθ δεν τυγχάνει εφαρμογισ.  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω παραμζνουν ςε ιςχφ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.3 των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του  Είδουσ Α του Παραρτιματοσ Δ τθσ 06/2022 διακιρυξθσ. 

 

2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 06/2022 Διακιρυξθσ, κα 

αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ 154643-154644, κακϊσ και ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

(www.ynanp.gr). 

3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-  

Ο Τπουργόσ 
 
 

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω ΕΗΔΗ): 
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ τθσ Αρικ. 06/2022 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ου 

 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 
1. Πρόεδροσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν φναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων (…) ΤΝΑΝΠ (μζςω 

Γραμματζα Επιτροπισ) 
2. Πρόεδροσ Επιτροπισ ςφνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν «Προμικεια θλεκτρο-οπτικϊν 

ςυςτθμάτων για ανάγκεσ πλωτϊν μζςων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» 
3. Τπουργείο Μετανάςτευςθσ και Αςφλου/ Τπεφκυνθ Αρχι Ε.Τ.Τ.Δ.-Μ.Ε.Τ. Λ. Θθβϊν 196-198, ΣΚ: 182 33, 

Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ, Ακινα, τθλ.: 213 162 9121, email: d.liakos@migration.gov.gr 

ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’  
6. Δ.Ε.Μ. 
7. Δ.ΕΠ.Ι.Χ 
8. ΤΟΘΕ 
9. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1o - 4o  

 
                                                                                                                                                                                                    

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
mailto:d.liakos@migration.gov.gr
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