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      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας αναθεώρησης του ΣΑΛΕ – 

ΑΑΛΕ Λιμένα Καλύμνου. 

 

                  Στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης, της υπηρεσία αναθεώρηση ΣΑΛΕ-ΑΑΛΕ 

Λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με την αρ. 101/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  προσκαλούμε 

κάθε  ενδιαφερόμενο  να προσκομίσει προσφορά στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου ,  έως 

την Παρασκευή  23/06/2017 και ώρα 11:00.  

Υπενθυμίζουμε ότι για να μπορεί  κάποιος να καταθέσει προσφορά  θα πρέπει να 

έχει φορολογική,  ασφαλιστική  ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

 

Οι τεχνικοί όροι είναι οι εξής: 

Η ανάγκη αναθεώρησης (τροποποίησης) της Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (Α.Α.Λ.Ε.)  Καλύμνου και κατ’ επέκταση του Σχεδίου Ασφάλειας 

Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.ΑΛ.Ε.) Καλύμνου προέκυψε κατά την τελευταία 

διενεργηθείσα επαναξιολόγηση (ανασκόπηση), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας 

δεν έχουν καθορισθεί με Απόφαση της τοπικής Λιμενικής Αρχής τα θαλάσσια όρια 

διασύνδεσης πλοίου και Λιμενικής Εγκατάστασης. 

     Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 2  παρ.β  εδ.γγ και δδ 

περιπτ. ααα/αααα και δδ/ααα  της Υ.Α. 4113.288/03/2014 (ΦΕΚ 3191Β/27-11-2014). 

 

 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Η ανάθεση σε Α.Ο.Α. του έργου, το οποίο περιλαμβάνει: 

(1) Επιτόπια εξέταση της Λιμενικής Εγκατάστασης  και συγκέντρωση αναγκαίων 

στοιχείων/πληροφοριών για τις υποδομές και λειτουργίες της  σε συνθήκες ημέρας και 

νύκτας. 

(2) Η ομάδα έργου του Α.Ο.Α. θα εκπονήσει τη μελέτη Αξιολόγησης Ασφαλείας της 

Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ), σύμφωνα με τη κατατιθέμενη στο 

ΥΝΑΝΠ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ και εγκεκριμένη από αυτό μεθοδολογία. Συγκεκριμένα θα 

προβεί: 

-στον προσδιορισμό και στην εκτίμηση των παγίων στοιχείων και υποδομών, η προστασία 

των οποίων είναι σημαντική. 

-στον προσδιορισμό των πιθανών απειλών για τα πάγια στοιχεία και υποδομές και της 

πιθανότητας να λάβουν χώρα, για τον ορισμό και την κατάταξη κατά σειρά 

προτεραιότητας μέτρων ασφάλειας. 

- στον προσδιορισμό των σημείων αδυναμίας.  

- στον προσδιορισμό, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών 

μέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους 

όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας  

-Παρουσίαση ευρημάτων Αξιολόγησης (ΑΑΛΕ) και προτάσεων για τη μείωση του βαθμού 

επικινδυνότητας (αντισταθμιστικά μέτρα) στη Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου. 

-Βάσει των πορισμάτων της Αξιολόγησης Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης και 

των επιλεγεισών  από τη Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου λύσεων θα 

εκπονηθεί το ΣΑΛΕ που θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της 

συγκεκριμένης λιμενικής εγκατάστασης 
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