
 

Σρφιηα  

Όλνκα 
Ειπήνε 

Τζαλίμε 

Email 
irenetsalimi@gmail.com 

Άξζξν Είδορ 1: 

Απηική ζςζκεςή 

ανάδπαζερ δύναμερ + 

επιπλέον βπασίονερ 

και ακποθύζια 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Με ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αγνξάο ζπζθεπήο κε κεγαιχηεξν «ρψξν εξγαζίαο», έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε απηέο 

ηηο ζπζθεπέο.  

 

Όλνκα 
Λάδαπορ 

Ιωάννος 

Email 
info@geosysco.com.cy 

Άξζξν Σσεηικά 

με ηον 3D Printer 

(Είδορ 5) 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 3D εθηππσηψλ 

αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο 3D Printer είλαη ε δηάζηαζε ηνπ 

θαηαζθεπαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ππάξρεη δπλαηφηεηα αγνξάο 

ζπζθεπήο κε κέγεζνο θαηαζθεπαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ 

κεγαιχηεξν απφ ην πξνδηαγξαθφκελν κε ηελ ίδηα 

αθξίβεηα θαζψο επίζεο θαη ε αγνξά νηθνλνκηθφηεξεο 

ζπζθεπήο κε ηελ ελ ιφγσ ηεζείζα 5.7 πξνδηαγξαθή  

 

Όλνκα 
Λάδαπορ 

Ιωάννος 

Email 
info@geosysco.com.cy 

Άξζξν Σσεηικά 

με ηεν απηική 

ζςζκεςή (Είδορ 1) 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Οη πξνδηαγξαθέο 1.5 & 1.9 απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο ζηηο απηηθέο ζπζθεπέο αλάδξαζεο 

δχλακεο. Με αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ζεσξείηαη φηη 

κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ αλψηεξεο ηερληθά ζπζθεπέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ 

πξνδηαγξαθψλ σο αθνινχζσο: 1.5 Translation 

workspace 1300 x 550 x 1000 mm 1.6. Rotation 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσλ  

 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2


workspace 320 x 120 x 250 degrees 1.7. Position 

Resolution 0.0016 mm 1.8. Rotation Resolution 0.003 

mm 1.9 Translation force: Peak, Continuous 34 N / 9 N 

1.10 Rotation force: Peak, Continuous 3.1 Nm / 1 Nm 

1.11 Aθακςία (sw) 40Nm/rad 1.12-1.17: αληηθαηάζηαζε 

κε κηα πξνδηαγξαθή: Βαζκνί ειεπζεξίαο 7 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθξνθπζίνπ θαη ζπλνιηθφ 

βάξνο ιηγφηεξν απφ 15Kg 1.18 Παξάιιειε ζχξα ή 

Ethernet 1.19 Update Range (sw) 1000Hz 1.20 Drivers 

γηα Python, Worldviz Vizard, ROS, CHAI3D, ODE, 

Matlab Simulink, Nvidia Flex 1.21 Να αθαηξεζεί 

δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή  

 

Όλνκα 
Ράμναλερ 

Δεμήηπιορ 

Email 
ramnalis@geosense.gr 

Άξζξν Για 

ηο είδορ 2: 

Drones  

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Αλαθνξηθά κε ηα ελ ιφγσ είδε παξαηεξήζεθε φηη απφ 

ηηο πξνδηαγξαθέο απνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ κπαηαξηψλ 

γηα θάζε Drone. Πξνηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) 

επηπιένλ κπαηαξία, άξα ζπλνιηθφ πιήζνο κπαηαξηψλ γηα 

θάζε Drone δχν (2). Ωο εθ ηνχηνπ νη πξνδηαγξαθέο λα 

ηξνπνπνηεζνχλ σο εμήο: 2.1.11 (πξνδηαγξαθή) 

Μπαηαξία, (απαίηεζε) 2 ηεκάρηα ηνπιάρηζηνλ 2.2.7 

(πξνδηαγξαθή) Μπαηαξία, (απαίηεζε) 2 ηεκάρηα 

ηνπιάρηζηνλ Δπηπξφζζεηα ε Διιεληθή & Δπξσπατθή 

λνκνζεζία (ΦΔΚ-3152/30-ΣΔΠ-2016Β) ππνρξεψλεη 

πιένλ φπνηνλ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο πέξαλ 

ηνπ ζθνπνχ ηεο ςπραγσγίαο, λα ιάβεη δίπισκα ρεηξηζηή 

ζπζηεκάησλ κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ (ΣκεΔΑ), 

παξαθνινπζψληαο πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαη 

πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ ΥΠΑ 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν ρεηξηζηψλ ΣκεΔΑ. Ωο εθ ηνχηνπ 

πξνηείλνπκε ζην πθηζηάκελν θνλδχιη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ε απφθηεζε ελφο δηπιψκαηνο ρεηξηζηή ΣκεΔΑ, γηα 

ελαξκφληζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: - Να 

παξέρεηαη πξφγξακκα ζεσξεηηθήο & πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε πηζηνπνηεκελν & αλαγλσξηζκέλν απφ 

ηελ Υ.Π.Α. εθπαηδεπηηθφ θέληξν ρεηξηζηψλ ΣκεΔΑ, γηα 

έλα άηνκν, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

- Η έδξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ λα είλαη εληφο ηεο 

γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. - 

Τν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο λα θαιχπηεη ηηο θαηεγνξίεο 

UAS Pilot A,B ζηελ ηθαλφηεηα multirotor - Nα 

πξνζθέξεηαη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ 

παξαβφισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο 

ηεο ΥΠΑ θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρεηξηζηή. - Ο 



πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 γηα ηηο ππεξεζηεο 

εθπαίδεπζεο Αθφκε ζηηο πξνδηαγξαθέο 2.1.20 & 2.2.15 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδψλ, 

πξνηείλεηαη λα ζπκπιεξσζεί: Η εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη απφ πηζηνπνηεκέλν απφ ηελ 

ΥΠΑ εθπαηδεπηή ΣκεΔΑ  

 

Όλνκα 
Ράμναλερ 

Δεμήηπιορ 

Email 
ramnalis@geosense.gr 

Άξζξν Για ηο Είδορ 

8: GPS και λογιζμικό 

για διασείπιζε/ 

επεξεπγαζία ηων 

δεδομένων 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Λφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ αξθεηά αλαιπηηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ελ ιφγσ είδνο αιιά απνπζηάδνπλ 

απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ πεδίνπ 

πξνηείλεηαη: Η πξνζζήθε πξνδηαγξαθήο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ: - Να πιεξνί ην 

πξσηφθνιιν αλζεθηηθφηεηαο IP67. Η αληηθαηάζηαζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο 8.6.2. κε ηελ αθφινπζε: - Να έρεη 

δπλεηηθά ηελ δπλαηφηεηα αθξίβεηαο <0.80m θαηφπηλ 

ζπιινγήο & επεμεξγαζίαο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κε 

ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ Η πξνζζήθε 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ πεδίνπ 

σο αθνινχζσο πξνθεηκέλσ λα πξνζθεξζεί θαη ζρεηηθφ 

ινγηζκηθφ πεδίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηνπ είδνπο 8 - 

Τν ινγηζκηθφ πεδίνπ λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηνλ Η/Υ. - Τν ινγηζκηθφ λα είλαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. - Να ππνζηεξίδεη δηάθνξα datum θαη 

πξνβνιηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ θαη εηδηθφηεξα 

ηελ πξνβνιή HEPOS_GGRS87/TM87. - Να 

ππνζηεξίδεη ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ νξηδφκελα απφ 

ηνλ ρξήζηε, φπσο ηνπηθά θαη απζαίξεηα ζπζηήκαηα. - 

Να ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή αξρείσλ 

κνξθήο shp θαη’ ειάρηζηνλ. - Να ππνζηεξίδεη εμαγσγή 

αξρείσλ κνξθήο shp, mif, csv θαη’ ειάρηζηνλ. - Δχθνιε 

δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ GIS γηα ηελ 

θαηαγξαθή πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ απεπζείαο ζην 

πεδίν. - Υπνζηήξημε ηξηζδηάζηαηνπ (3D) αξρείνπ shp. - 

Φαξηνγξάθεζε ζεκείσλ, γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ. - Να 

ππνζηεξίδεη ελζσκάησζε ζεκεηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαηά ηελ 

θαηαγξαθή γξακκηθψλ ή πνιπγσληθψλ αληηθεηκέλσλ 

(nest feature). - Υπνινγηζκφο εκβαδνχ θαη πεξηκέηξνπ 

ησλ γξακκηθψλ θαη πνιπγσληθψλ αληηθεηκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. - Λεηηνπξγία Offset γηα ηελ 

θαηαγξαθή δχζθνια πξνζπειάζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(ζε θάπνηα ζέζε-ζεκείν) κε εηζαγσγή 

αδηκνπζίνπ/απφζηαζεο ή ρξήζεο ειεθηξνληθνχ 



απνζηαζηνκέηξνπ κέζσ Bluetooth. - Λήςε θσηνγξαθίαο 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ραξαθηεξηζηηθφ αληηθεηκέλνπ 

κε απνζήθεπζε ηνπ γεσ-εληνπηζκνχ ηεο.  

 

Όλνκα 
Ράμναλερ 

Δεμήηπιορ 

Email 
ramnalis@geosense.gr 

Άξζξν Είδορ 9: 

Λογιζμικό ζσεδίαζερ 

ηπιζδιάζηαηων 

γπαθικών 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Όκνην κε ην πεξηγξαθφκελν ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη 

δσξεάλ γηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

απαηηείηαη ε αγνξά ηνπ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε  

 

Όλνκα 
Ειπήνε 

Τζαλίμε 

Email 
irenetsalimi@gmail.com 

Άξζξν Για ηο 

Είδορ 6: 3D 

Scanner (θοπεηόρ) 

Ηκ/λία 
30/10/2018 

Αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ είδνο, παξαηεξήζεθε φηη oη 

πξνδηαγξαθέο δελ ζρεηίδνληαη κε 3D Scanner. 

Πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ζην 

ζχλνιφ ηνπ κε ηηο παξαθάησ, ψζηε λα πξνδηαγξάθεηαη 

έλαο 3D ζαξσηήο θαηάιιεινο γηα ηελ ζάξσζε 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, παξάγνληαο σο άκεζν 

πξντφλ ηξηζδηάζηαην έγρξσκν θαη κεηξεηηθφ λέθνο 

ζεκείσλ θαη κνληέιν κε ηελ επηζπκεηή 

ππθλφηεηα/αλάιπζε: 6.1 Να δηαζέηεη 3D πεγή θσηφο 

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). 6.2 

Να δηαζέηεη 2D πεγή ιεπθνχ θσηφο LED. 6.3 Τν εχξνο 

απφζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζαξσηή λα είλαη 0.35m - 

1.2m. 6.4 Η αλάιπζε ηεο 3D ζάξσζεο λα είλαη 0.25mm. 

6.5 Η αθξίβεηα ηεο 3D ζάξσζεο λα είλαη 0.1mm. 6.6 Η 

ηαρχηεηα ζάξσζεο πξέπεη λα θηάλεη ηα 4.000.000 

ζεκεία/δεπηεξφιεπην. 6.7 Να δηαζέηεη εχξνο 

επηηξεπφκελνπ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 380 νξηδφληηα Φ 220 

θαηαθφξπθα. 6.8 Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο θαη 

απφδνζεο πθήο κε αλάιπζε 2.3mp, κέζσ 

ελζσκαησκέλεο 3D θάκεξαο. 6.9 Να δηαζέηεη ξπζκφ 

θαηαγξαθήο εηθφλαο έσο θαη 80fps. 6.10 Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν αδξαλεηαθφ ζχζηεκα 9 βαζκψλ 

ειεπζεξίαο (9 DoF). 6.11 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή 

θαη ζθιεξφ 6.12 δίζθν SSD 256GB, ψζηε λα κελ 

απαηηείηαη ρξήζε άιιεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο γηα ην 

ρεηξηζκφ ηνπ. 6.13 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε 

νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 5’’. 6.14 Να δηαζέηεη 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ WiFi, θαισδίνπ 

Ethernet θαη θάξηαο microSD. 6.15 Όιν ην ζχζηεκα 

πξέπεη λα είλαη κηθξφ θαη απνιχησο θνξεηφ. Τν βάξνο 

ηνπ λα κελ μεπεξλά ηα 3kg. 6.16 Να ιεηηνπξγεί κε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ή κε ρξήζε εμσηεξηθήο 



ηζρχνο κέζσ ηξνθνδνηηθνχ. 6.17 Να εμάγεη ην 

παξαγφκελν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ζε θνξκάη OBJ, 

PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB. 

6.18 Τν ζχζηεκα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

κφληκε άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγίαο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ θαη εμαγσγήο 

ζε δηάθνξα format πξνο κεηεπεμεξγαζία γηα είθνζη (20) 

ζέζεηο εξγαζίαο πξνθεηκέλσ λα εμππεξεηεί θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 6.19 Τν ινγηζκηθφ λα είλαη 

ζπκβαηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows. 6.20 Τν 

ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα επζπγξάκκηζεο 

ζαξψζεσλ. 6.21 Τν ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο θιεηζηψλ κνληέισλ (watertight). 6.22 Τν 

ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αθαίξεζεο 

επηπέδνπ ζηήξημεο αληηθεηκέλνπ. 6.23 Τν ινγηζκηθφ λα 

έρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ κνληέινπ κε 

απαξαίηεηεο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαγξαθήο, ιείαλζεο, 

γεκίζκαηνο θελψλ, αθαίξεζεο ζνξχβνπ, θιπ. 6.24 Τν 

ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα απφδνζεο ζην ηειηθφ 

κνληέιν RGB True Color κε ξχζκηζε ηεο επηζπκεηήο 

αλάιπζεο θαη κε επηινγέο ξχζκηζεο θσηεηλφηεηαο, 

αληίζεζεο, θ.α. 6.25 Τν ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα 

δηαζηαζηνιφγεζεο ζην κνληέιν. 6.26 Τν ινγηζκηθφ λα 

έρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνκψλ θαη εμαγσγή ηνπο 

ζε κνξθή dxf. 6.27 Τν ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ησλ κνληέισλ ζε δηάθνξα δηαδεδνκέλα format 

φπσο OBJ, PTX, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PLY 

θιπ. 6.28 Τν ινγηζκηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα επνπηείαο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο ζάξσζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα 

ηνπο ππφινηπνπο ηξηζδηάζηαηνπο ζαξσηέο ηεο ίδηαο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 6.29 Ο ζαξσηήο ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεηαη απφ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη γηα ην ίδην 

δηάζηεκα λα πξνζθέξεηαη ζπληήξεζε-αλαβαζκίζεηο γηα 

ην ινγηζκηθφ. 6.30 Ο ζαξσηήο πξέπεη θαηά ηελ 

παξάδνζε λα ζπλνδεχεηαη απφ ζθιεξή ζήθε κεηαθνξάο, 

κπαηαξία θαη θνξηηζηή. 6.31 Να πξνζθέξεηαη 

εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ 12 σξψλ ζηελ ρξήζε ηνπ 

ζαξσηή θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. 6.32 Ο πξνκεζεπηήο λα 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ ζηελ Διιάδα ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο κεηαπσιεηήο ηνπ επίζεκνπ 

αληηπξνζψπνπ  

 
 

 

 
 

 


