
Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  

 
 

 

1 

 

 
ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Μετά από ςυνεργαςία των Επιςτθμονικϊσ Τπευκφνων του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτισ 

παρατθριςεισ που υπεβλικθςαν ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, ςυντάχκθκε το παρόν 

κείμενο και ενςωματϊκθκαν οι παρατθριςεισ που τελικά εγκρίκθκαν, ςτισ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ του υπόψθ αιτοφμενου εξοπλιςμοφ.  

Αναλυτικά θ αξιολόγθςθ των παρατθριςεων εκτίκεται ςτο Παράρτθμα 1 του παρόντοσ εγγράφου 

ενϊ οι επικαιροποιθμζνεσ (προτεινόμενεσ) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ βρίςκονται ςτο Παράρτθμα 2.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ 

τα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ υπεβλικθςαν τα παρακάτω ςχόλια και παρατθριςεισ: 

A. Για τα Σμιματα τθσ διακιρυξθσ με α/α 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 και 22 δεν ζχει κατατεκεί κανζνα ςχόλιο. 

 

B. Επί των Γενικϊν Πρων τησ Διακήρυξησ: 

χόλιο από: Γιώργοσ Πεταλωτίδησ (george@polytropon.com), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 
[Άρθρο Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλιςμών τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτο ΣΕΙ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ] 

Αρικμόσ διακιρυξθσ 00/2018 1.3 υνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ. 
Σελευταία παράγραφοσ : << Eπιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για κάκε Σμιμα χωριςτά, αλλά για το 
ςφνολο των ειδϊν του τμιματοσ>>. Θεωρϊ ότι θ παραπάνω πρόταςθ πρζπει να διαγραφεί, διότι κα 
πρζπει να ζχω τθν δυνατότθτα να υποβάλω προςφορά για όςα από τα είδθ του κάκε τμιματοσ με 
ενδιαφζρουν. Και όχι να δεςμεφομαι να υποβάλλω προςφορά για όλα τα είδθ του κάκε τμιματοσ 
οπωςδιποτε. 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Δεν μπορεί το αίτθμα να γίνει αποδεκτό επειδι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα είδθ αποτελοφν 
τμιματα ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ (π.χ. αερομοντζλο, αιςκθτιρεσ, λογιςμικό διαχείριςθσ 
πτιςεων, λογιςμικό επεξεργαςίασ μετριςεων κλπ). Είναι απολφτωσ αναγκαίο, όλα τα 
υποςυςτιματα να είναι απολφτωσ ςυμβατά και να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ απρόςκοπτα, 
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οποιαδιποτε δε δυςλειτουργία αφορά οποιοδιποτε από τα μζρθ του ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ να καλφπτεται από ζναν αποκλειςτικά υπεφκυνο που είναι και ο προμθκευτισ. Ο 
προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ ενόσ ςυνόλου 
επιμζρουσ «ςυςτατικϊν», τα οποία περιλαμβάνουν ότι περιζχει το ςφςτθμα (φορζα, αιςκθτιρεσ, 
λογιςμικό, υπολογιςτζσ κλπ). ε διαφορετικι περίπτωςθ (αν περιςςότεροι του ενόσ 
προμθκεφςουν μζρθ του ςυςτιματοσ), κα είναι εξαιρετικά δφςκολθ  θ ανάλθψθ ευκφνθσ και θ 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ οποιοδιποτε προβλιματοσ παρουςιαςτεί. 

 

χόλιο από: Παναγιώτα Μπαλωμζνου (p.balomenou@gmail.com, Μεταλλειολόγοσ Μηχανικόσ, 
MSc Εςωτερικόσ Επιθεωρητήσ ςυςτημάτων διαχείριςησ ποιότητασ ISO 9001:2015) το οποίο 
υπεβλήθη ςτισ 08/08/2018 [Άρθρο Άρθρο 2.2.6 - παρ. γ (ςελ. 21): Πιςτοποίηςη ISO] 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Πράγματι όπωσ διαπιςτϊκθκε, πολλοί καταςκευαςτζσ δεν διακζτουν πιςτοποίθςθ κυρίωσ επειδι 
θ πιςτοποίθςθ αυτι δεν είναι υποχρεωτικι από τθν κείμενθ ςτισ χϊρεσ παραγωγισ Νομοκεςία. 
Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να γίνει αποδεκτι θ παρατιρθςθ και προτείνεται θ απαίτθςθ για 
πιςτοποίθςθ ISO να αφορά τουσ οικονομικοφσ φορείσ ι τισ ενϊςεισ αυτϊν, που κα ςυμμετζχουν 
ςτον διαγωνιςμό.  

Αυτι όμωσ θ τροποποίθςθ ΔΕΝ αφορά τα προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ αλλά τθ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ και για τον λόγο αυτόν, κα πρζπει επί του κζματοσ να αποφανκεί θ αρμόδια 
υπθρεςία που κα διενεργιςει τον διαγωνιςμό.  

 

Γ. Επί των προδιαγραφϊν τησ Διακήρυξησ 

Γ.1. χόλια που υπεβλικθςαν για τα είδθ του Σμιματοσ 1, Α, Β, Γ, Ε και για το είδοσ του Σμιματοσ 

2 και αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Σα ςχόλια και οι απαντιςεισ ζχουν ταξινομθκεί με βάςθ τον 

ηθτοφμενο εξοπλιςμό και τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. 

Ειςιγθςθ των: Κ. Παπακεοδϊρου, Κακθγθτι και Α. Κωνςταντινίδθ, Κακθγθτι Εφαρμογϊν του 

Σμιματοσ ΠΜ  ΣΓ. 
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TMHMA 1 - Είδοσ: Α 

UAV με πολυφαςματική camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) και camera ορατοφ 20Mpx, με 
δυνατότητα κάλυψησ περιοχϊν και RTK καταγραφή χωρίσ επιπλζον κόςτοσ (CPV 31712000-0). 
Ρροχπολογιςμόσ: 30.000,0 ευρϊ με ΦΡΑ. 
 

χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 09/08/2018 
[Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ 

Η προδιαγραφι αναφζρει IMU + Magnetometer, θ πρόταςθ μασ είναι να γίνει IMU γιατί το Magnetometer 
ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ παρζχονται από ζναν καταςκευαςτι. 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Η παρουςία μαγνθτομζτρου προςκζτει μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ 
διεφκυνςθσ λιψθσ φωτογραφιϊν (και κατά ςυνζπεια τθσ αποτφπωςθσ). Επειδι υπάρχει επίκλθςθ τθσ 
διαμόρφωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ, ςυγκεκριμζνθσ προτίμθςθσ και παρά το 
γεγονόσ ότι δεν είναι δυνατι θ επιβεβαίωςθ του ιςχυριςμοφ, θ παρατιρθςθ γίνεται αποδεκτι και 
αφαιρείται θ παρουςία μαγνθτομζτρου από τον αιςκθτιρα (T1.B.10) παρά το γεγονόσ ότι θ απουςία 
μαγνθτόμετρου υποβακμίηει τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ. Για τον λόγο αυτόν επίςθσ, θ παρουςία του 
κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 

χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 09/08/2018 
[Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ: 

Η προδιαγραφι αναφζρει τυποποιθμζνο πρωτόκολλο (PTP) για επικοινωνία με το UAV, θ πρόταςι μασ 
είναι να γίνει πρωτόκολλο για επικοινωνία με το UAV. 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι Σ1.Β.10 (TΜΗΜΑ 1- ΕΙΔΟ Β – προδιαγραφι 10). 

 

χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 09/08/2018 
[Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ: 

Η προδιαγραφι αναφζρει Σροφοδοςία με USB, θ πρόταςι μασ είναι να διαγραφεί θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι 
διότι ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ παρζχονται από ζναν καταςκευαςτι. 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Η παρατιρθςθ/πρόταςθ δεν γίνεται αποδεκτι κακϊσ, μετά από προθγοφμενθ επίκλθςθ του 
«ςυνδυαςμοφ προδιαγραφϊν που οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνο προϊόν» και παρόλο ότι ο 
ιςχυριςμόσ αυτόσ δεν είναι εφκολο να επιβεβαιωκεί, αυτόσ ο λόγοσ δεν υφίςταται κακϊσ 
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αφαιρζκθκε ωσ αναγκαίοσ ςυμβιβαςμόσ θ φπαρξθ magnetometer ωσ απαιτοφμενθσ 
προδιαγραφισ ςτο ίδιο είδοσ, με ςυνζπεια τθ ςχετικι υποβάκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν του 
ςυςτιματοσ (ωσ προϊόν ςυμβιβαςμοφ). Άρα ο «ςυνδυαςμόσ προδιαγραφϊν που οδθγοφν ςε 
ςυγκεκριμζνο προϊόν» ωσ ιςχυριςμόσ, δεν ευςτακεί. 

Επιπλζον, θ χρθςιμοποίθςθ κφρασ USB για τροφοδοςία ςυςκευϊν αποτελεί διεκνϊσ, κακεςτϊσ. 
Η δυνατότθτα που δίνει θ τροφοδοςία με USB για τροφοδοςία του πολυφαςματικοφ αιςκθτιρα 
(camera) απευκείασ από τθ μπαταρία του αερομοντζλου είναι εξαιρετικά ςθμαντικι (αποφυγι 
χριςθσ επιπλζον μπαταρίασ για τροφοδοςία του αιςκθτιρα, μείωςθ βάρουσ, επζκταςθ χρόνου 
πτιςθσ κλπ), όπωσ είναι και θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςισ του ωσ ανεξάρτθτου πολυφαςματικοφ 
αιςκθτιρα με τθ δικι του παροχι ενζργειασ από μια ςυνθκιςμζνθ battery bank. 

 

χόλιο από GEOSENSE (ramnalis@geosense.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 *Άρθρο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ Α: UAV με πολυφαςματική camera (GREEN, RED, RED EDGE, 

NIR) και camera ορατοφ 20Mpx, RTK ] 

Αναφορικά με το εν λόγω είδοσ παρατθρικθκε ότι οι προδιαγραφζσ είναι πολφ γενικζσ και απουςιάηουν 
βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά και αρικμθτικά όρια που ςχετίηονται με τθν διαςταςιολόγθςθ του UAV 
(ςχεδίαςθ, βάροσ, άνοιγμα φτερϊν κλπ), με τουσ αιςκθτιρεσ που αυτό κα φζρει, με το λογιςμικό 
ςχεδίαςθσ πτιςεων κακϊσ και με τισ αςφαλιςτικζσ δικλίδεσ (οι οποίεσ κα διαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα 
του εξοπλιςμοφ και τθν αποφυγι ζκκεςισ του ςε κίνδυνο καταςτροφισ και απϊλειάσ του). Επίςθσ 
απουςιάηει θ απαίτθςθ παροχισ εκπαίδευςθσ ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ. υςτινεται θ προςκικθ των 
παρακάτω προδιαγραφϊν:  

1. Ρροςθήκη για τον Φορζα:  

 Μζγιςτο βάροσ του μζςου με πλιρεσ φορτίο, μπαταρίεσ και φωτογραφικι μθχανι ≤ 1.200gr 

προκειμζνω να είναι ακίνδυνο ςε πικανζσ ςυγκροφςεισ  

 Άνοιγμα φτερϊν ≤ 110cm Σφποσ κινθτιρα: θλεκτρικόσ Μπαταρία τφπου Li-Poly  

 Να περιγραφεί αναλυτικά το υλικό καταςκευισ και πωσ αυτό ςυμβάλει ςτθν απορρόφθςθ 

κραδαςμϊν κατά τθν προςγείωςθ προςτατεφοντασ τα θλεκτρονικά μζρθ του μζςου  

 Να διακζτει εςωτερικό αιςκθτιριο τφπου Pitot  

 Να διακζτει αιςκθτιριο προςδιοριςμοφ απόςταςθσ από το ζδαφοσ με ςκοπό τθν αποφυγι 

ςφγκρουςθσ με το ζδαφοσ κατά τθν πτιςθ.  

 Να υπάρχει δυνατότθτα και ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ τοποκζτθςθσ τθσ κάμερασ ςε διάταξθ 

κάκετθ (portrait) και οριηόντια (landscape) για τθν εκτζλεςθ πτιςεων τφπου horizontal mapping 

και corridor mapping με ςκοπό τισ βζλτιςτεσ επικαλφψεισ μεταξφ των φωτογραφιϊν  

 Να περιγραφεί αναλυτικά θ διαδικαςία αυτόματθσ προςγείωςθσ με ζμφαςθ ςε κζματα όπωσ 

αςτικι ευκφνθ (ςε περίπτωςθ πρόςκρουςθσ) και προδιαγραφζσ χϊρου προςγείωςθσ (ακτίνα 

χϊρου, υλικό εδάφουσ κλπ)  
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 Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε 

περίπτωςθ ζντονου ανζμου κατά τθν πτιςθ  

 Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε 

περίπτωςθ χαμθλισ τάςθσ μπαταρίασ κατά τθν πτιςθ αλλά και πριν τθν απογείωςθ  

 Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε 

περίπτωςθ απϊλειασ ςιματοσ GPS κατά τθν πτιςθ αλλά και πριν τθν απογείωςθ  

 Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου για 

τθν αποφυγι κακισ ποιότθτασ φωτογραφιϊν λόγω κραδαςμϊν τθσ ατράκτου από τον κινθτιρα  

 ε περιπτϊςεισ ζντονου ανζμου να μπορεί να εκτελεί προςγείωςθ ςε ευκεία γραμμι επιλζγοντασ 

αυτόματα τθ φορά προςγείωςθσ ανάλογα με τθ διεφκυνςθ του ανζμου ϊςτε να μθν παραςφρεται 

από αυτόν.  

2. Ρροςθήκη για το λογιςμικό ςταθμοφ εδάφουσ για την ςχεδίαςη & προγραμματιςμό των πτήςεων:  

 Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε επιπλζον Η/Τ χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ  

 Σο λογιςμικό να επιτρζπει τον ςχεδιαςμό πτιςθσ επί χάρτθ από δωρεάν υπθρεςίεσ 

χαρτογραφικϊν δεδομζνων.  

 Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι οριηόντιασ και κάκετθσ γεωπερίφραξθσ ϊςτε το μθ επανδρωμζνο 

αεροςκάφοσ να επιχειρεί εντόσ ςυγκεκριμζνθσ απόςταςθσ και φψουσ από το ςθμείο απογείωςθσ.  

 Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι raster χάρτθ του χριςτθ κακϊσ και αρχείων τφπου kml  

 Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε ο χριςτθσ να ςχεδιάηει πάνω ςτον χάρτθ τθν επικυμθτι 

πορεία χειροκίνθτα με διαδικαςίεσ drag and drop  

 Να υπάρχει κατάλλθλθ ρουτίνα αυτόματθσ ςχεδίαςθσ πτιςθσ με παραμζτρουσ όπωσ επικυμθτό 

pixel size και ποςοςτό επικάλυψθσ των φωτογραφιϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ ςχεδίων πτιςθσ  

 Να επιτρζπει ςχεδιαςμό πτιςεων τφπου corridor mapping με ελάχιςτθ ηϊνθ πλάτουσ 30m  

 Να μπορεί να προςoμοιϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ πτιςθσ ςτο γραφείο λαμβάνοντασ υπόψθ 

παραμζτρουσ όπωσ ταχφτθτα και διεφκυνςθ ανζμου και να παράγει ςτατιςτικά όπωσ ποςοςτό 

επικάλυψθσ φωτογραφιϊν, πλικοσ φωτογραφιϊν, διάρκεια πτιςθσ και απόςταςθ πτιςθσ.  

 Να μπορεί να ορίηει ο χριςτθσ το ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου ωσ διαφορετικό από το ςθμείο 

απογείωςθσ  

 Να μπορεί να ςυνδζεται μζςω τθσ αςφρματθσ ραδιοηεφξθσ με το πτθτικό μζςο και να 

μεταφζρονται από αυτό δεδομζνα τθλεμετρίασ όπωσ ταχφτθτα πτιςθσ, ταχφτθτα ανζμου, 

τρζχουςα κζςθ, κατάςταςθ μπαταρίασ, μθνφματα προειδοποιιςεων κλπ  

 Να μπορεί να αποςτζλλει ςε πραγματικό χρόνο προσ το πτθτικό μζςο εντολζσ αλλαγισ του 

ςχεδίου πτιςθσ, εντολζσ ακφρωςθσ πτιςθσ κλπ  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιεί μοντζλα εδάφουσ ϊςτε κατά το ςχεδιαςμό τθσ πτιςθσ να λαμβάνεται 

υπόψθ το ανάγλυφο.  

 Να χρωματίηει ανάλογα με το ανάγλυφο το χαρτογραφικό υπόβακρο.  

 Να επιτρζπει 3D οπτικοποίθςθ του χαρτογραφικοφ υποβάκρου αλλά και των γραμμϊν πτιςθσ.  
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 Να παρζχει ςχεδιαςμό πτιςεων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ με μια πτιςθ εφόςον το επιτρζπουν οι 

εκτάςεισ και θ αυτονομία.  

 Να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ μιασ πτιςθσ που διακόπθκε από το ίδιο ςθμείο. Να παρζχει πρόβλεψθ 

καιροφ για τισ προςεχείσ από τον ςχεδιαςμό πτιςθσ μζρεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι 

εκτζλεςθσ των πτιςεων  

 Να υποςτθρίηει τθν αποςτολι ακροβατικϊν ελιγμϊν με ςκοπό τον εκφοβιςμό πουλιϊν για λόγουσ 

αςφαλείασ  

3. Ρροςθήκη για τουσ αιςθητήρεσ:  

 Κάμερα ορατοφ φάςματοσ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 20 mega-pixel και αιςκθτιρα κατθγορίασ 1 inch 

H κάμερα να είναι του ιδίου με το UAV καταςκευαςτι.  

 Να φζρουν kit προςαρμογισ ςτο προςφερόμενο UAV ολοκλθρωμζνο από τον καταςκευαςτι του  

4. Ρροςθήκη Γενικϊν Ρροδιαγραφϊν:  

 Να προςφζρεται εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ και των προςφερόμενων λογιςμικϊν 

τόςο ςτο γραφείο όςο και ςτο πεδίο κακϊσ και τθλεφωνικι υποςτιριξθ για το πρϊτο ζτοσ.  

 H εκπαίδευςθ να γίνει από αναγνωριςμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν ΤΠΑ προςωπικό 

εκπαίδευςθσ του προςφζροντα, ςτθν αντίςτοιχθ με το προςφερόμενο UAV κατθγορία.  

 Ο προμθκευτισ κα πρζπει να είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι 

εξουςιοδοτθμζνοσ μεταπωλθτισ του αντιπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα και 

να διακζτει τα αντίςτοιχα πρόςφατα ζγγραφα – βεβαιϊςεισ που να το αποδεικνφουν.  

5. Εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι 1 ζτουσ για το ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο:  

Πράγματι, ςτθν προςπάκεια να αποφευχκεί θ ςφνταξθ προδιαγραφϊν που κα μποροφςαν να 
χαρακτθρίςουν ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ αγοράσ, ςυντάχκθκαν προδιαγραφζσ που παραπζμπουν 
ςε γενικζσ δυνατότθτεσ του ηθτοφμενου ςυςτιματοσ. Είναι ςωςτό λοιπόν, οι ηθτοφμενεσ 
δυνατότθτεσ να κακοριςτοφν με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια, προκειμζνου να μθν υπάρχουν 
αςάφειεσ ςτισ δυνατότθτεσ και ςτισ επιδόςεισ που πρζπει να διακζτει το ηθτοφμενο ςφςτθμα 
UAV.  

υνεπϊσ, οι προδιαγραφζσ που αφοροφν το βάροσ και τισ διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ ςτο βακμό 
που επθρεάηουν τθν αςφάλεια πτιςθσ, κακϊσ και αυτζσ που αφοροφν τουσ αιςκθτιρεσ που 
προςφζρουν τισ απαιτοφμενεσ δυνατότθτεσ και τζλοσ αυτζσ που αφοροφν ςτθν 
αποτελεςματικότθτα χριςθσ (λογιςμικό ςχεδιαςμοφ πτιςεων, λογιςμικό επεξεργαςίασ 
μετριςεων/δεδομζνων πεδίου, ςυςτιματα ελζγχουν πτιςθσ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ςφςτθμα 
απομάκρυνςθσ πουλιϊν, κζςεισ εργαςίασ κλπ), ζχουν όλεσ γίνει αποδεκτζσ αφοφ προθγουμζνωσ 
και μετά από ζρευνα λειτουργικϊν προδιαγραφϊν αντιςτοίχων ςυςτθμάτων, διαπιςτϊκθκε ότι 
αυτζσ οι προδιαγραφζσ καλφπτονται από ςυςτιματα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν και ςυνεπϊσ 
διαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό διαφόρων προμθκευτϊν. Οι παρατθριςεισ 
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εντάχκθκαν ςτισ προδιαγραφζσ (ΣΜΗΜΑ.ΕΙΔΟ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ): Σ1.Α.2, Σ1.Α.3, Σ1.Α.4, Σ1.Α5, 
Σ1.Α.6, Σ1.Α.7, Σ1.Α8, Σ1.Α.17, Σ1.Α.18, Σ1.Α.19, Σ1.Α.21, Σ.1.Α.22, Σ1.Α.24, Σ1.Α.25, Σ1.Α.28. 

Από τθν παρατιρθςθ (32) «Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε ο χριςτθσ να ςχεδιάηει πάνω 
ςτον χάρτθ τθν επικυμθτι πορεία χειροκίνθτα με διαδικαςίεσ drag and drop» το κομμάτι «drag & 
drop” αφαιρζκθκε κακϊσ προςφζρει μεν ευκολία χριςθσ αλλά δεν μπορεί να αποτελεί 
προχπόκεςθ επί ποινι αποκλειςμοφ. Σο υπόλοιπο μζροσ τθσ ζγινε αποδεκτό (T1.A.21). 

Από τθν παρατιρθςθ «Να επιτρζπει ςχεδιαςμό πτιςεων τφπου corridor mapping με ελάχιςτθ 
ηϊνθ πλάτουσ 30m», αφαιρζκθκε το τμιμα που αφορά τον ακριβι κακοριςμό του πλάτουσ ηϊνθσ 
χαρτογράφθςθσ (Σ1.Α.21) επειδι μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ των προδιαγραφϊν.  

Η παρατιρθςθ (40) «Να χρωματίηει ανάλογα με το ανάγλυφο το χαρτογραφικό υπόβακρο», δεν 
ζγινε αποδεκτι. Δεν αποτελεί κρίςιμθ προδιαγραφι ενϊ μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ των προδιαγραφϊν. 

Η παρατιρθςθ (44) «Να παρζχει πρόβλεψθ καιροφ για τισ προςεχείσ από τον ςχεδιαςμό πτιςθσ 
μζρεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι εκτζλεςθσ των πτιςεων» Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Δεν αποτελεί κρίςιμθ προδιαγραφι ενϊ μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ των 
προδιαγραφϊν. 

Η αποδοχι παρατθριςεων και θ ακόλουκθ διαμόρφωςθ των τελικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, 
κρίνεται ωσ μια ιδιαίτερα εποικοδομθτικι διαδικαςία θ οποία διαςφαλίηει τθν προμικεια ενόσ 
επιςτθμονικοφ οργάνου που κα ενιςχφςει τθν ζρευνα που εκπονείται ςτο Σμιμα ΠΜ & ΣΓ ςε 
κζματα Σθλεπιςκόπθςθσ και εφαρμογϊν Γεωπλθροφορικισ ενϊ θ χριςθ του ςτθν εκπαίδευςθ, 
κα προςφζρει πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ αφοφ νζοι επιςτιμονεσ/απόφοιτοι του Σμιματοσ κα 
τφχουν τθσ ανάλογθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε «μεταπτυχιακό» επίπεδο. 

 

TMHMA 1 - Είδοσ: B 

χόλιο από GEOSENSE (ramnalis@geosense.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 [Άρθρο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ Β: Λογιςμικό για την λειτουργία του ςυςτήματοσ και την 

επεξεργαςία των καταγραφών] 

Αναφορικά με το εν λόγω είδοσ και αναφορικά με τθν προδιαγραφι 17 παρατθρικθκε ότι δεν αναφζρεται 
το πλικοσ των αδειϊν για ταυτόχρονθ άμεςθ πρόςβαςθ εκπαιδευομζνων, το οποίο κα μποροφςε να είναι 
π.χ. 25, όςο δθλαδι και οι κζςεισ εργαςίασ ενόσ τυπικοφ εργαςτθρίου.  

Επίςθσ απουςιάηει θ απαίτθςθ παροχισ εκπαίδευςθσ ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ ι οποία ςυςτινεται να 
προςτεκεί 
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Απάντηςη ςτο ςχόλιο:  

Πράγματι κεωρικθκε αυτονόθτοσ ο αρικμόσ των κζςεων Εργαςτθρίων και δεν αναφζρκθκε ςτισ 
αρχικζσ προδιαγραφζσ. Η παρατιρθςθ είναι ςωςτι και γίνεται αποδεκτι και εντάςςεται ςτισ 
προδιαγραφζσ του είδουσ αυτοφ (Σ1.Β.17).  

Απαιτοφνται 25 κζςεισ εργαςίασ για χρθςιμοποίθςθ του λογιςμικοφ για τθν άςκθςθ 
προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και ερευνθτϊν, προςφζροντασ πολλαπλαςιαςτικά 
οφζλθ τθσ χριςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

Επίςθσ ςτισ ανακεωρθμζνεσ προδιαγραφζσ ηθτείται «Να προςφζρεται πλιρθσ εκπαίδευςθ & 
ςυνεχισ τεχνικι υποςτιριξθ επί ζνα ζτοσ τουλάχιςτον, ςτον χειριςμό του λογιςμικοφ.» (Σ1.Β.24).4 

 

TMHMA 1 - Είδοσ: Ε 

χόλιο από GEOSENSE (ramnalis@geosense.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 *Άρθρο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ Ε: GPS με ςφςτημα HEPOS για γεωαναφορά των δεδομζνων 
τηλεπιςκόπηςησ. 

Αναφορικά με το εν λόγω είδοσ παρατθρικθκε ότι απουςιάηουν προδιαγραφζσ που ςχετίηονται με το 
πλικοσ των παρατθροφμενων δορυφόρων, το βάροσ του δζκτθ και τισ ενδείξεισ του, τισ δυνατότθτεσ 
χριςθσ του δζκτθ ςε δφςκολα περιβάλλοντα κακϊσ και προδιαγραφζσ ςχετικζσ με το χειριςτιριο.  

υςτινεται θ προςκικθ των παρακάτω προδιαγραφϊν:  

 Ο δζκτθσ να διακζτει τουλάχιςτον 240 GNSS κανάλια.  

 Ο δζκτθσ α διακζτει φωτεινζσ ενδείξεισ LED που να ενθμερϊνουν το χριςτθ για τθν κατάςταςθ τθσ 

λειτουργίασ , τον αρικμό των παρακολουκοφμενων και των χρθςιμοποιοφμενων δορυφόρων, το 

επίπεδο ακρίβειασ τθσ κζςθσ, τθ λειτουργία των modem, τθν επάρκεια των μπαταριϊν και το 

υπόλοιπο τθσ εςωτερικισ μνιμθσ των καταγραφϊν.  

 Σο βάροσ του δζκτθ να μθ ξεπερνά το 1kg. 

 Ο δζκτθσ να διακζτει τεχνολογία κατάλλθλθ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παρζχει αξιόπιςτθ FIXED 

λφςθ ακόμθ και κάτω από υπερβολικά πυκνό φφλλωμα δζντρων ι αςτικό περιβάλλον. Ειδικότερα 

να διακζτει τεχνολογία επεξεργαςίασ ςιματοσ, ϊςτε να παρζχει RTK FIXED λφςεισ ακόμα και εάν 

λαμβάνει *μόνο τρεισ (3) δορυφόρουσ GPS και δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS+ ι *δφο (2) 

δορυφόρουσ GPS, δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS και δφο (2) δορυφόρουσ BeiDou+ λόγω 

εμποδίων. 

 Ο δζκτθσ κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα RTK FIXED λφςεισ χρθςιμοποιϊντασ μεμονωμζνα 

οποιοδιποτε από τα απαιτοφμενα ζξι (6) δορυφορικά ςυςτιματα και όχι υποχρεωτικά 

πρωταρχικά από το ςφςτθμα GPS.  

 Ο δζκτθσ να είναι ζτοιμοσ να λάβει δεδομζνα υπθρεςίασ δορυφορικοφ ςιματοσ L-Band 

παρζχοντασ οριηοντιογραφικι ακρίβεια κάτω από 10cm χωρίσ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, για χριςθ 

ακόμα και ςε περιοχζσ που δεν υπάρχει κάλυψθ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ.  
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 Ο καταςκευαςτικόσ Οίκοσ του προςφερόμενου δζκτθ κα πρζπει ο ίδιοσ να ζχει αναπτφξει και 

καταςκευάςει τθν μθτρικι GNSS πλακζτα που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο όργανο, για 

μζγιςτθ ςτακερότθτα και αξιοπιςτία λειτουργίασ.  

 To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ενςωματωμζνο δζκτθ GNSS 72 καναλίων για τθν χριςθ 

ωσ δζκτθ χειρόσ με ακρίβεια προςδιοριςμοφ κζςθσ ςε πραγματικό χρόνο καλφτερθ του 1.5μ To 

προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ μεγαλφτερθ των 5’’ ανάλυςθσ 

τουλάχιςτον 1280x720  

 To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 2Gb Ram & μνιμθ 

αποκικευςθσ τουλάχιςτον 16gb  

 Σο βάροσ του προςφερόμενου χειριςτθρίου να είναι μικρότερο των 350gr  

 υςτινεται θ αντικατάςταςθ τθσ προδιαγραφισ 6 ωσ ακολοφκωσ:  

 Ο δζκτθσ GNSS να είναι τριϊν ςυχνοτιτων L1/L2/L3 με ενςωματωμζνθ GNSS κεραία, ο οποίοσ να 

μπορεί να ρυκμιςτεί είτε ςαν BASE είτε ςαν ROVER. 

 υςτινεται θ αντικατάςταςθ τθσ προδιαγραφισ 13 ωσ ακολοφκωσ: Να προςφζρεται μια ετιςια 

ςυνδρομι δικτφου παροχισ δορυφορικϊν διορκϊςεων GNSS για κινθματικζσ εφαρμογζσ 

πραγματικοφ χρόνου, ςτο HEPOS ι ςε ιδιωτικό δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ, με γεωγραφικι 

κάλυψθ το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο:  

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι για τουσ λόγουσ που ζχουν αναφερκεί ςε προθγοφμενθ παράγραφο, οι 
αρχικζσ προδιαγραφζσ είναι γενικζσ και αφοροφν δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ χωρίσ όμωσ 
ςυγκεκριμζνα ποςοτικά ςτοιχεία. Οι παρατθριςεισ που ζγιναν, οδθγοφν ςε ακριβι προςδιοριςμό 
των ελάχιςτων δυνατοτιτων και προδιαγραφϊν του ηθτοφμενου ςυςτιματοσ και γίνονται 
αποδεκτζσ ςτο ςφνολό τουσ, εφ’ όςον μάλιςτα δεν προδιαγράφουν ςυγκεκριμζνου τφπου 
ςφςτθμα. Οι παρατθριςεισ που ζγιναν, ενςωματϊκθκαν ςτισ προδιαγραφζσ Σ1.Ε.1, Σ1.Ε.6, Σ1.Ε.8, 
Σ1.Ε.9, Σ1.Ε.10, Σ1.Ε.11, Σ1.Ε.12, Σ1.Ε.19, Σ1.Ε.20, Σ1.Ε.21, Σ1.Ε.22, Σ1.Ε.23,  

 

χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 
[Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11+ 

Η πρόταςι μασ είναι να αφαιρεκεί το DSM διότι δεν είναι format αλλά είδοσ αρχείου 

 

Απάντηςη ςτο ςχόλιο: 

Ζγινε θ αντίςτοιχθ διόρκωςθ: T1.Β.14 “Να επιτρζπει τθν ψθφιοποίθςθ ςτον 3d χϊρο με αναφορά 

ςτισ φωτογραφίεσ και να αποκθκεφει τα διανυςματικά δεδομζνα ςε 2D ι 3D format όπωσ DXF, 

Shapefile και formats που υποςτθρίηουν αρχεία DSM”. 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  
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TMHMA 2 - Είδοσ: Α 

χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 
[Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΜΗΜΑ 2: 

 Πολυκόπτερο Σφποσ V-shaped τουλάχιςτον τετρακόπτερο 

 Κινθτιρεσ τουλάχιςτον 4 x electric brushless motors. Ζλικεσ τουλάχιςτον 4.  

 Βάροσ – πλιρεσ φορτίο < 2,2kg  

 Χρόνοσ πτιςθσ > 20min  

 Μζγιςτθ ταχφτθτα ανόδου > 6m/s  

 Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ανζμου Automatic flight: > 8m/s, Manual flight: > 12m/sec  

 Autopilot & control IMU, barometer, GPS  

 Τλικό καταςκευισ Να αναφερκεί  

 Θερμοκραςία λειτουργίασ Από -5ο ι λιγότερο μζχρι 40ο ι περιςςότερο  

 Κφριο ςφςτθμα επικοινωνίασ Σφποσ Διπλζσ ψθφιακζσ πολυκατευκυντικζσ κεραίεσ δφο (2) 

ςυχνοτιτων  

 υχνότθτα 2.4GHz & 5.x GHz  

 Εμβζλεια τουλάχιςτον 1Km  

 Σθλεχειριςμόσ Σφποσ Ψθφιακόσ. υχνότθτα 2.4GHz. Εμβζλεια τουλάχιςτον 750m  

 Μπαταρίεσ Σεχνολογία Να αναφερκεί 

 Σφποσ Lipo Ενδείξεισ On battery  

 On-board computing ΝΑΙ 

 Οπτικά ςυςτιματα Ψθφιακι 

 φωτογραφικι μθχανι >35 MP, mechanical shutter (RAW image with correction metadata) ι 

ιςοδφναμο  

 Ground sampling distance (GSD): - 1 mm/pixel at 6 m τουλάχιςτον - 1 cm/pixel at 60 m τουλάχιςτον  

 Recorded on board Geo-referenced (position & orientation)  

 Βιντεοκάμερα HD (τουλάχιςτον 1280 x 720 pixels) Recorded on board or streamed  

 Horizontal field of view 60ο τουλάχιςτον  

 Digital Zoom 6x τουλάχιςτον ι ιςοδφναμο(> 6x) με ςυνδυαςμό optical zoom 

 Λογιςμικό ςτακμοφ εδάφουσ τοιχεία λογιςμικοφ  

 Να αναφερκεί το όνομα του λογιςμικοφ, θ ζκδοςθ, ο καταςκευαςτισ και θ χϊρα προζλευςθσ  

 Εγκατάςταςθ Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε 

 επιπλζον Η/Τ χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ  

 Λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows 7 ι νεότερο 

 χεδιαςμόσ πτιςθσ Σο λογιςμικό να επιτρζπει τον ςχεδιαςμό πτιςθσ επί χάρτθ από δωρεάν 

υπθρεςίεσ χαρτογραφικϊν δεδομζνων. Ειςαγωγι χαρτϊν  

 Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι raster χάρτθ του χριςτθ  



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  
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 χεδίαςθ πορείασ Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε ο χριςτθσ να ςχεδιάηει πάνω ςτον χάρτθ 

τθν επικυμθτι πορεία χειροκίνθτα με διαδικαςίεσ drag and drop Αυτόματθ ςχεδίαςθ πορείασ 

 Να υπάρχει κατάλλθλθ ρουτίνα αυτόματθσ ςχεδίαςθσ πτιςθσ με παραμζτρουσ όπωσ επικυμθτό 

pixel size και ποςοςτό επικάλυψθσ των φωτογραφιϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ ςχεδίων πτιςθσ  

 Αποκικευςθ ςχεδίων πτιςθσ Να μπορεί να αποκθκεφει ςχζδια πτιςθσ τόςο τοπικά ςε 

αποκθκευτικό μζςο του Η/Τ όςο και ςτθ μνιμθ του πτθτικοφ μζςου ι του ςτακμοφ βάςθσ 

 Οριςμόσ ςθμείου προςγείωςθσ Να μπορεί να ορίηει ο χριςτθσ το ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου 

ωσ διαφορετικό από το ςθμείο απογείωςθσ Λιψθ ςτοιχείων από πτθτικό μζςο  

 Να μπορεί να ςυνδζεται μζςω τθσ αςφρματθσ ραδιοηεφξθσ με το πτθτικό μζςο και να 

μεταφζρονται από αυτό δεδομζνα τθλεμετρίασ όπωσ ταχφτθτα πτιςθσ, τρζχουςα κζςθ, 

κατάςταςθ μπαταρίασ, μθνφματα προειδοποιιςεων κλπ Αποςτολι ςτοιχείων ςτο πτθτικό μζςο  

 Να μπορεί να αποςτζλλει ςε πραγματικό χρόνο προσ το πτθτικό μζςο εντολζσ αλλαγισ του 

ςχεδίου πτιςθσ, εντολζσ ακφρωςθσ πτιςθσ 

 Λοιπά Εκπαίδευςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Να παρζχεται πλιρθσ εκπαίδευςθ & ςυνεχισ τεχνικι 

υποςτιριξθ ςτον χειριςμό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και εκμάκθςθ του λογιςμικοφ για ςχεδιαςμό 

και παρακολοφκθςθ πτιςεων  

 Εγγφθςθ Να παρζχεται εγγφθςθ 2 ετϊν από τον προμθκευτι  

 Αρικμόσ μπαταριϊν Να προςφζρονται τουλάχιςτον 3 μπαταρίεσ  

 Αναβακμίςεισ firmware Να προςφζρονται δωρεάν αναβακμίςεισ firmware για τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

από εξειδικευμζνο προςωπικό του προμθκευτι ςτον τόπο παραλαβισ του χριςτθ  

 υςκευαςία Σο προϊόν να ςυςκευάηεται ςε ςυμπαγι κικθ αςφαλοφσ μεταφοράσ ϊςτε να μπορεί 

να μεταφζρεται εφκολα από ζνα άτομο  

 Πιςτοποίθςθ To προϊόν να ζχει πιςτοποίθςθ CE 

 

Απάντθςθ ςτο ςχόλιο: 

Όπωσ και ςε προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, ςτθν προςπάκεια να αποφευχκεί θ ςφνταξθ 
προδιαγραφϊν που κα μποροφςαν να χαρακτθρίςουν ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ αγοράσ, 
ςυντάχκθκαν προδιαγραφζσ που παραπζμπουν ςε γενικζσ δυνατότθτεσ του ηθτοφμενου 
ςυςτιματοσ. Είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ οι παρατθριςεισ που υποβλικθκαν δεδομζνου ότι 
βοθκοφν ϊςτε οι ηθτοφμενεσ δυνατότθτεσ να κακοριςτοφν με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια, 
προκειμζνου να μθν υπάρχουν αςάφειεσ ςτισ δυνατότθτεσ και ςτισ επιδόςεισ που πρζπει να 
διακζτει το ηθτοφμενο ςφςτθμα πολυκοπτζρου.  

Για τον λόγο αυτόν, όλεσ οι προδιαγραφζσ που βελτιϊνουν τθν αςφάλεια πτιςθσ, τα ποιοτικά του 
χαρακτθριςτικά και τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ, ζγιναν αποδεκτζσ (Σ2.1, Σ2.2, Σ2.3, 
Σ2.4, Σ2.5, Σ2.6, Σ2.7, Σ2.8, Σ2.9, Σ2.10, Σ.2.12 (εν μζρει αποδεκτι παρατιρθςθ), Σ2.13, Σ2.14, 
Σ2.15, Σ2.17, Σ2.18, Σ2.26, Σ2.27). 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  
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Από το ςφνολο των παρατθριςεων που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο Είδοσ, ΔΕΝ ζγιναν αποδεκτζσ 
τρείσ (3) παρατθριςεισ: 

 Η παρατιρθςθ που αφορά ςτθ μείωςθ του εφρουσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ του 

πολυκοπτζρου από -10οC – 40oC ςε -5οC- 40oC. Επειδι το ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςτο πεδίο κακ’ όλεσ τισ εποχζσ του ζτουσ και ιδιαίτερα τον χειμϊνα (για 

αποτυπϊςεισ επιφανειακϊν ςχθματιςμϊν ελλείψει φυτοκάλυψθσ), θ αςφαλισ και καλι 

λειτουργία του ςε ςχετικά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (-10οC) κεωρείται ζνα ςθμαντικό 

πλεονζκτθμα. Για τον λόγο αυτόν, θ ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ δεν γίνεται αποδεκτι αφοφ κα 

περιορίςει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ του ςυςτιματοσ ςε ςθμαντικζσ χρονικζσ 

περιόδουσ.   

 Η παρατιρθςθ για τον περιοριςμό τθσ ακτίνασ δράςθσ του ςυςτιματοσ (πολυκόπτερο) από 

1.5km ςε 1.0km. Ο περιοριςμόσ τθσ εμβζλειασ (αυτονομίασ) οδθγεί ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ χριςθσ του ςυςτιματοσ κακϊσ αυξάνει κατά πολφ τον χρόνο 

παραμονισ ςτο πεδίο. Για τον λόγο αυτόν, και δεδομζνου ότι θ απαίτθςθ είναι για ελάχιςτθ 

ακτίνα δράςθσ 1.5km, θ παρατιρθςθ δεν γίνεται αποδεκτι.  

 θ παρατιρθςθ για χοριγθςθ εγγφθςθσ από τον προμθκευτι. Οι εγγυιςεισ εξοπλιςμοφ πρζπει 

να παρζχονται από τον καταςκευαςτι και είναι ζνα ζτοσ. Επιπλζον διάρκεια εγγφθςθσ του 

καταςκευαςτι, κα προςμετρθκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. 

Η αποδοχι παρατθριςεων που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ και θ επακόλουκθ 
διαμόρφωςθ των τελικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, κεωροφμε ότι διαςφαλίηει τθν προμικεια 
ενόσ επιςτθμονικοφ οργάνου, το οποίο κα ενιςχφςει τθν ζρευνα που εκπονείται ςτο Σμιμα ΠΜ & 
ΣΓ ςε κζματα Σθλεπιςκόπθςθσ και εφαρμογϊν Γεωπλθροφορικισ ενϊ θ χριςθ του ςτθν 
εκπαίδευςθ, κα προςφζρει πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ αφοφ νζοι επιςτιμονεσ/απόφοιτοι του 
Σμιματοσ κα τφχουν τθσ ανάλογθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε 
«μεταπτυχιακό» επίπεδο. 

 

 

 Με εκτίμηςη 

 

 Κ. Ραπαθεοδϊρου 
 
 
 
 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΡΑΑΤΗΗΣΗ 
 
Μετά από διαβοφλευςθ με τουσ ειςθγθτζσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνεται ςτισ παρατθριςεισ που 
υπεβλικθςαν ςτα πλαίςια τθσ Διαβοφλευςθσ, ςυντάχκθκε ο παρακάτω πίνακασ που περιλαμβάνει τισ αντίςτοιχεσ 
απαντιςεισ.  Οι απαντιςεισ εμφανίηονται με τθ ςειρά εμφάνιςθσ ςτο αρχείο που μασ διαβιβάςτθκε. 
 
 

α/α  Παρατιρθςθ Απάντθςθ 
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Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ E: GPS με ςφςτημα HEPOS για γεωαναφορά των δεδομζνων 
τηλεπιςκόπηςησ 

2 
Ο δζκτθσ να διακζτει τουλάχιςτον 240 GNSS κανάλια.  Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 

Σμιμα Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 1- 
Είδοσ Ε- προδιαγραφι 8 (Σ1.Ε.8). 

3 

Ο δζκτθσ α διακζτει φωτεινζσ ενδείξεισ LED που να ενθμερϊνουν το 
χριςτθ για τθν κατάςταςθ τθσ λειτουργίασ , τον αρικμό των 
παρακολουκοφμενων και των χρθςιμοποιοφμενων δορυφόρων, το 
επίπεδο ακρίβειασ τθσ κζςθσ, τθ λειτουργία των modem, τθν επάρκεια 
των μπαταριϊν και το υπόλοιπο τθσ εςωτερικισ μνιμθσ των 
καταγραφϊν.  

 

 

4 
Σο βάροσ του δζκτθ να μθ ξεπερνά το 1kg. 

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.1. 

5 

Ο δζκτθσ να διακζτει τεχνολογία κατάλλθλθ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
παρζχει αξιόπιςτθ FIXED λφςθ ακόμθ και κάτω από υπερβολικά πυκνό 
φφλλωμα δζντρων ι αςτικό περιβάλλον. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.8. 

6 

Ειδικότερα να διακζτει τεχνολογία επεξεργαςίασ ςιματοσ, ϊςτε να 
παρζχει RTK FIXED λφςεισ ακόμα και εάν λαμβάνει *μόνο τρεισ (3) 
δορυφόρουσ GPS και δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS+ ι *δφο (2) 
δορυφόρουσ GPS, δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS και δφο (2) 
δορυφόρουσ BeiDou+ λόγω εμποδίων. 

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.9. 

7 

Ο δζκτθσ κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα RTK FIXED λφςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ μεμονωμζνα οποιοδιποτε από τα απαιτοφμενα ζξι 
(6) δορυφορικά ςυςτιματα και όχι υποχρεωτικά πρωταρχικά από το 
ςφςτθμα GPS.  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.10. 

8 

Ο δζκτθσ να είναι ζτοιμοσ να λάβει δεδομζνα υπθρεςίασ δορυφορικοφ 
ςιματοσ L-Band παρζχοντασ οριηοντιογραφικι ακρίβεια κάτω από 
10cm χωρίσ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, για χριςθ ακόμα και ςε περιοχζσ 
που δεν υπάρχει κάλυψθ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.11. 

mailto:ramnalis@geosense.gr
mailto:ramnalis@geosense.gr
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ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  

 
 

 

15 

 

9 

Ο καταςκευαςτικόσ Οίκοσ του προςφερόμενου δζκτθ κα πρζπει ο ίδιοσ 
να ζχει αναπτφξει και καταςκευάςει τθν μθτρικι GNSS πλακζτα που 
χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο όργανο, για μζγιςτθ ςτακερότθτα 
και αξιοπιςτία λειτουργίασ. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.12. 

10 

To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ενςωματωμζνο δζκτθ GNSS 
72 καναλίων για τθν χριςθ ωσ δζκτθ χειρόσ με ακρίβεια 
προςδιοριςμοφ κζςθσ ςε πραγματικό χρόνο καλφτερθ του 1.5μ  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.19. 

11 

To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ 
μεγαλφτερθ των 5’’ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1280x720 To 
προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ 
τουλάχιςτον 2Gb Ram & μνιμθ αποκικευςθσ τουλάχιςτον 16gb  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.20. 

12 

Σο βάροσ του προςφερόμενου χειριςτθρίου να είναι μικρότερο των 
350gr  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.22. 

13 

υςτινεται θ αντικατάςταςθ τθσ προδιαγραφισ 6 ωσ ακολοφκωσ: Ο 
δζκτθσ GNSS να είναι τριϊν ςυχνοτιτων L1/L2/L3 με ενςωματωμζνθ 
GNSS κεραία, ο οποίοσ να μπορεί να ρυκμιςτεί είτε ςαν BASE είτε ςαν 
ROVER. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.6. 

14 

υςτινεται θ αντικατάςταςθ τθσ προδιαγραφισ 13 ωσ ακολοφκωσ: Να 
προςφζρεται μια ετιςια ςυνδρομι δικτφου παροχισ δορυφορικϊν 
διορκϊςεων GNSS για κινθματικζσ εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου, 
ςτο HEPOS ι ςε ιδιωτικό δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ, με γεωγραφικι 
κάλυψθ το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σ1.Ε.23. 

 
Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ Α: UAV με πολυφαςματική camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) 
και camera ορατοφ 20Mpx, RTK 

15 

Μζγιςτο βάροσ του μζςου με πλιρεσ φορτίο, μπαταρίεσ και 
φωτογραφικι μθχανι ≤ 1.200gr προκειμζνω να είναι ακίνδυνο ςε 
πικανζσ ςυγκροφςεισ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι. 
Σμιμα Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
Σ1.Α.3. 

16 
Άνοιγμα φτερϊν ≤ 110cm  Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 

(T1.Α.2). 

17 
Σφποσ κινθτιρα: θλεκτρικόσ Μπαταρία τφπου Li-Poly Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 

(T1.Α.12) 

18 
Να περιγραφεί αναλυτικά το υλικό καταςκευισ και πωσ αυτό ςυμβάλει 
ςτθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν κατά τθν προςγείωςθ προςτατεφοντασ 
τα θλεκτρονικά μζρθ του μζςου 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.4) 

19 
Να διακζτει εςωτερικό αιςκθτιριο τφπου Pitot  Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 

(T1.Α.5) 

20 
Να διακζτει αιςκθτιριο προςδιοριςμοφ απόςταςθσ από το ζδαφοσ με 
ςκοπό τθν αποφυγι ςφγκρουςθσ με το ζδαφοσ κατά τθν πτιςθ.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.6) 

21 Να υπάρχει δυνατότθτα και ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ τοποκζτθςθσ Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  
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τθσ κάμερασ ςε διάταξθ κάκετθ (portrait) και οριηόντια (landscape) για 
τθν εκτζλεςθ πτιςεων τφπου horizontal mapping και corridor mapping 
με ςκοπό τισ βζλτιςτεσ επικαλφψεισ μεταξφ των φωτογραφιϊν  

(T1.Α.8) 

22 

Να περιγραφεί αναλυτικά θ διαδικαςία αυτόματθσ προςγείωςθσ με 
ζμφαςθ ςε κζματα όπωσ αςτικι ευκφνθ (ςε περίπτωςθ πρόςκρουςθσ) 
και προδιαγραφζσ χϊρου προςγείωςθσ (ακτίνα χϊρου, υλικό εδάφουσ 
κλπ)  

Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Θεωρείται ότι οδθγεί ςε ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ.  

23 

Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ 
δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε περίπτωςθ ζντονου ανζμου κατά τθν 
πτιςθ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.18). 

24 

Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ 
δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε περίπτωςθ χαμθλισ τάςθσ μπαταρίασ 
κατά τθν πτιςθ αλλά και πριν τθν απογείωςθ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.19) 

25 

Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ 
δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου ςε περίπτωςθ απϊλειασ ςιματοσ GPS 
κατά τθν πτιςθ αλλά και πριν τθν απογείωςθ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.19) 

26 

Να παρζχονται και να περιγραφοφν αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ 
δικλείδεσ του πτθτικοφ μζςου για τθν αποφυγι κακισ ποιότθτασ 
φωτογραφιϊν λόγω κραδαςμϊν τθσ ατράκτου από τον κινθτιρα. 

Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Θεωρείται ότι οδθγεί ςε ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ. 

27 
ε περιπτϊςεισ ζντονου ανζμου να μπορεί να εκτελεί προςγείωςθ ςε 
ευκεία γραμμι επιλζγοντασ αυτόματα τθ φορά προςγείωςθσ ανάλογα 
με τθ διεφκυνςθ του ανζμου ϊςτε να μθν παραςφρεται από αυτόν. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.18). 

28 
Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε επιπλζον Η/Τ χωρίσ 
πρόςκετο κόςτοσ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

29 
Σο λογιςμικό να επιτρζπει τον ςχεδιαςμό πτιςθσ επί χάρτθ από 
δωρεάν υπθρεςίεσ χαρτογραφικϊν δεδομζνων.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

30 

Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι οριηόντιασ και κάκετθσ γεωπερίφραξθσ 
ϊςτε το μθ επανδρωμζνο αεροςκάφοσ να επιχειρεί εντόσ 
ςυγκεκριμζνθσ απόςταςθσ και φψουσ από το ςθμείο απογείωςθσ.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

31 
Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι raster χάρτθ του χριςτθ κακϊσ και αρχείων 
τφπου kml  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

32 

Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε ο χριςτθσ να ςχεδιάηει πάνω 
ςτον χάρτθ τθν επικυμθτι πορεία χειροκίνθτα με διαδικαςίεσ drag and 
drop  

Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ. 

33 

Να υπάρχει κατάλλθλθ ρουτίνα αυτόματθσ ςχεδίαςθσ πτιςθσ με 
παραμζτρουσ όπωσ επικυμθτό pixel size και ποςοςτό επικάλυψθσ των 
φωτογραφιϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
ςχεδίων πτιςθσ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

34 

Να επιτρζπει ςχεδιαςμό πτιςεων τφπου corridor mapping με ελάχιςτθ 
ηϊνθ πλάτουσ 30m  

Η παρατιρθςθ ζγινε εν μζρει 
αποδεκτι (T1.Α.21) χωρίσ τον 
επακριβι κακοριςμό του πλάτουσ 
τθσ ηϊνθσ αποτφπωςθσ που 
κεωρικθκε ωσ ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ 
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τθσ προδιαγραφισ.  

35 

Να μπορεί να προςoμοιϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ πτιςθσ ςτο γραφείο 
λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ όπωσ ταχφτθτα και διεφκυνςθ 
ανζμου και να παράγει ςτατιςτικά όπωσ ποςοςτό επικάλυψθσ 
φωτογραφιϊν, πλικοσ φωτογραφιϊν, διάρκεια πτιςθσ και απόςταςθ 
πτιςθσ.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

36 
Να μπορεί να ορίηει ο χριςτθσ το ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου ωσ 
διαφορετικό από το ςθμείο απογείωςθσ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

37 

Να μπορεί να ςυνδζεται μζςω τθσ αςφρματθσ ραδιοηεφξθσ με το 
πτθτικό μζςο και να μεταφζρονται από αυτό δεδομζνα τθλεμετρίασ 
όπωσ ταχφτθτα πτιςθσ, ταχφτθτα ανζμου, τρζχουςα κζςθ, κατάςταςθ 
μπαταρίασ, μθνφματα προειδοποιιςεων κλπ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

38 
Να μπορεί να αποςτζλλει ςε πραγματικό χρόνο προσ το πτθτικό μζςο 
εντολζσ αλλαγισ του ςχεδίου πτιςθσ, εντολζσ ακφρωςθσ πτιςθσ κλπ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

39 
Να μπορεί να χρθςιμοποιεί μοντζλα εδάφουσ ϊςτε κατά το ςχεδιαςμό 
τθσ πτιςθσ να λαμβάνεται υπόψθ το ανάγλυφο.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

40 

Να χρωματίηει ανάλογα με το ανάγλυφο το χαρτογραφικό υπόβακρο.  Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Δεν αποτελεί κρίςιμθ προδιαγραφι 
ενϊ μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ των προδιαγραφϊν. 

41 
Να επιτρζπει 3D οπτικοποίθςθ του χαρτογραφικοφ υποβάκρου αλλά 
και των γραμμϊν πτιςθσ.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.22). 

42 
Να παρζχει ςχεδιαςμό πτιςεων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ με μια 
πτιςθ εφόςον το επιτρζπουν οι εκτάςεισ και θ αυτονομία.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

43 

Να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ μιασ πτιςθσ που διακόπθκε από το ίδιο 
ςθμείο.  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.21). 

44 

Να παρζχει πρόβλεψθ καιροφ για τισ προςεχείσ από τον ςχεδιαςμό 
πτιςθσ μζρεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι εκτζλεςθσ των πτιςεων 

Η παρατιρθςθ δεν ζγινε αποδεκτι. 
Δεν αποτελεί κρίςιμθ προδιαγραφι 
ενϊ μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερθ 
εξειδίκευςθ των προδιαγραφϊν. 

45 
Να υποςτθρίηει τθν αποςτολι ακροβατικϊν ελιγμϊν με ςκοπό τον 
εκφοβιςμό πουλιϊν για λόγουσ αςφαλείασ 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.23). 

46 
Κάμερα ορατοφ φάςματοσ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 20 mega-pixel και 
αιςκθτιρα κατθγορίασ 1 inch H κάμερα να είναι του ιδίου με το UAV 
καταςκευαςτι.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.7). 

47 
Nα φζρουν kit προςαρμογισ ςτο προςφερόμενο UAV ολοκλθρωμζνο 
από τον καταςκευαςτι του 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.8). 

48 
Να προςφζρεται εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ και των 
προςφερόμενων λογιςμικϊν τόςο ςτο γραφείο όςο και ςτο πεδίο 
κακϊσ και τθλεφωνικι υποςτιριξθ για το πρϊτο ζτοσ.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.24). 

49 
H εκπαίδευςθ να γίνει από αναγνωριςμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν 
ΤΠΑ προςωπικό εκπαίδευςθσ του προςφζροντα, ςτθν αντίςτοιχθ με το 
προςφερόμενο UAV κατθγορία.  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.24). 

50 Ο προμθκευτισ κα πρζπει να είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
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αντιπρόςωποσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ μεταπωλθτισ του αντιπροςϊπου 
του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα και να διακζτει τα αντίςτοιχα 
πρόςφατα ζγγραφα – βεβαιϊςεισ που να το αποδεικνφουν.  

(T1.Α.28). 

51 
Εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι 1 ζτουσ για το ςφνολο του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Α.25). 

 
χόλιο από GEOSENSE (ramnalis@geosense.gr), το οποίο υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 *Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - 
ΣΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟ Β: Λογιςμικό για την λειτουργία του ςυςτήματοσ και την επεξεργαςία των καταγραφών+ 

52 

Αναφορικά με το εν λόγω είδοσ και αναφορικά με τθν προδιαγραφι 17 
παρατθρικθκε ότι δεν αναφζρεται το πλικοσ των αδειϊν για 
ταυτόχρονθ άμεςθ πρόςβαςθ εκπαιδευομζνων, το οποίο κα μποροφςε 
να είναι π.χ. 25, όςο δθλαδι και οι κζςεισ εργαςίασ ενόσ τυπικοφ 
εργαςτθρίου.  

Πράγματι κεωρικθκε αυτονόθτοσ ο 
αρικμόσ των κζςεων Εργαςτθρίων 
και δεν αναφζρκθκε ςτισ αρχικζσ 
προδιαγραφζσ. Η παρατιρθςθ είναι 
ςωςτι και γίνεται αποδεκτι 
(Σ1.Β.17).  

Απαιτοφνται 25 κζςεισ εργαςίασ για 
χρθςιμοποίθςθ του λογιςμικοφ για 
τθν άςκθςθ προπτυχιακϊν και 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και 
ερευνθτϊν, προςφζροντασ 
πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ τθσ χριςθσ 
του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

53 
Επίςθσ απουςιάηει θ απαίτθςθ παροχισ εκπαίδευςθσ ςτθν χριςθ του 
λογιςμικοφ ι οποία ςυςτινεται να προςτεκεί. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Β.24). 

 Γιϊργοσ  Ρολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr) 

  Άρθρο ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ. Ημ/νία 09/08/2018 
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Η προδιαγραφι αναφζρει IMU + Magnetometer, θ πρόταςθ μασ είναι 
να γίνει IMU γιατί το Magnetometer ςε ςυνδυαςμό με τισ υπόλοιπεσ 
προδιαγραφζσ παρζχονται από ζναν καταςκευαςτι. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Β.10). 

 Άρθρο ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ. Ημ/νία 09/08/2018 

55 
Η προδιαγραφι αναφζρει τυποποιθμζνο πρωτόκολλο (PTP) για 
επικοινωνία με το UAV, θ πρόταςι μασ είναι να γίνει πρωτόκολλο για 
επικοινωνία με το UAV. 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T1.Β.10). 

 Άρθρο ΣΜΗΜΑ 1 Α. ΑΙΘΗΣΗΡΕ. Ημ/νία 09/08/2018 

56 

Η προδιαγραφι αναφζρει Σροφοδοςία με USB, θ πρόταςι μασ είναι να 
διαγραφεί θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι διότι ςε ςυνδυαςμό με τισ 
υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ παρζχονται από ζναν καταςκευαςτι. 

Η παρατιρθςθ/πρόταςθ δεν γίνεται 
αποδεκτι διότι: μετά από 
προθγοφμενθ επίκλθςθ του 
«ςυνδυαςμοφ προδιαγραφϊν που 
οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνο προϊόν» 
και παρόλο ότι ο ιςχυριςμόσ αυτόσ 
δεν είναι εφκολο να επιβεβαιωκεί, 
αυτόσ ο λόγοσ δεν υφίςταται κακϊσ 
αφαιρζκθκε ωσ αναγκαίοσ 
ςυμβιβαςμόσ θ φπαρξθ 
magnetometer ωσ απαιτοφμενθσ 
προδιαγραφισ, με ςυνζπεια τθ 
ςχετικι υποβάκμιςθ των 
χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ 
ενϊ επιπλζον, θ χρθςιμοποίθςθ 

mailto:ramnalis@geosense.gr
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κφρασ USB για τροφοδοςία 
ςυςκευϊν αποτελεί κακεςτϊσ 
διεκνϊσ. Η δυνατότθτα που δίνει θ 
τροφοδοςία με USB για τροφοδοςία 
του πολυφαςματικοφ αιςκθτιρα 
(camera) απευκείασ από τθ μπαταρία 
του αερομοντζλου, είναι εξαιρετικά 
ςθμαντικι (μείωςθ βάρουσ, 
επζκταςθ χρόνου πτιςθσ κλπ) όπωσ 
είναι και θ δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςισ του ωσ ανεξάρτθτου 
πολυφαςματικοφ αιςκθτιρα με τθ 
δικι του παροχι ενζργειασ από μια 
ςυνθκιςμζνθ battery bank.  

57 Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΜΗΜΑ 2 

58 
Πολυκόπτερο Σφποσ V-shaped τουλάχιςτον τετρακόπτερο 
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.1 
& T2.2). 

59 
Κινθτιρεσ τουλάχιςτον 4 x electric brushless motors. Ζλικεσ 
τουλάχιςτον 4.  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.3 
& Σ2.4). 

60 
Βάροσ – πλιρεσ φορτίο < 2,2kg  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.5). 

61 
Χρόνοσ πτιςθσ > 20min  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.6). 

62 
Μζγιςτθ ταχφτθτα ανόδου > 6m/s  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.7). 

63 

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ανζμου Automatic flight: > 8m/s, 
Manual flight: > 12m/sec  
 
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.8). 

64 
Autopilot & control IMU, barometer, GPS  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι (T2.9). 
Η παρουςία magnetometer κα 
βακμολογθκεί επιπλζον. 

65 
Τλικό καταςκευισ Να αναφερκεί  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.10). 

66 

Θερμοκραςία λειτουργίασ Από -5ο ι λιγότερο μζχρι 40ο ι περιςςότερο  
 

Η παρατιρθςθ ΔΕΝ ζγινε αποδεκτι 
(T2.11) επειδι οδθγεί ςε ςθμαντικι 
υποβάκμιςθ των δυνατοτιτων 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

67 
Κφριο ςφςτθμα επικοινωνίασ Σφποσ Διπλζσ ψθφιακζσ 
πολυκατευκυντικζσ κεραίεσ δφο (2) ςυχνοτιτων  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.12). 

68 
υχνότθτα 2.4GHz & 5.x GHz  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.12). 

69 

 
Εμβζλεια τουλάχιςτον 1Km  
 

Η παρατιρθςθ ΔΕΝ ζγινε αποδεκτι 
(T2.12) επειδι οδθγεί ςε ςθμαντικι 
υποβάκμιςθ/περιοριςμό των 
δυνατοτιτων λειτουργίασ του 
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ςυςτιματοσ. 

70 
Σθλεχειριςμόσ Σφποσ Ψθφιακόσ. υχνότθτα 2.4GHz. Εμβζλεια 
τουλάχιςτον 750m  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.13). 

71 
Μπαταρίεσ Σεχνολογία Να αναφερκεί 
Σφποσ Lipo Ενδείξεισ On battery  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.14). 

72 
On-board computing ΝΑΙ Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 

(T2.15). 

73 

Οπτικά ςυςτιματα Ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι >35 MP, mechanical shutter (RAW image with 
correction metadata) ι ιςοδφναμο  
Ground sampling distance (GSD): - 1 mm/pixel at 6 m τουλάχιςτον - 1 
cm/pixel at 60 m τουλάχιςτον  
Recorded on board Geo-referenced (position & orientation)  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.16). 

74 

Βιντεοκάμερα HD (τουλάχιςτον 1280 x 720 pixels) Recorded on board 
or streamed  
Horizontal field of view 60

ο
 τουλάχιςτον  

 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.17). 

75 
Digital Zoom 6x τουλάχιςτον ι ιςοδφναμο(> 6x) με ςυνδυαςμό optical 
zoom 
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.18). 

76 

Λογιςμικό ςτακμοφ εδάφουσ τοιχεία λογιςμικοφ  
Να αναφερκεί το όνομα του λογιςμικοφ, θ ζκδοςθ, ο καταςκευαςτισ 
και θ χϊρα προζλευςθσ  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

77 
Εγκατάςταςθ Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε 
επιπλζον Η/Τ χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

78 
Λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows 7 ι νεότερο 
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

79 

χεδιαςμόσ πτιςθσ Σο λογιςμικό να επιτρζπει τον ςχεδιαςμό πτιςθσ 
επί χάρτθ από δωρεάν υπθρεςίεσ χαρτογραφικϊν δεδομζνων. 
Ειςαγωγι χαρτϊν  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

80 
Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι raster χάρτθ του χριςτθ  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

81 

χεδίαςθ πορείασ Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε ο χριςτθσ να 
ςχεδιάηει πάνω ςτον χάρτθ τθν επικυμθτι πορεία χειροκίνθτα με 
διαδικαςίεσ drag and drop Αυτόματθ ςχεδίαςθ πορείασ 
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

82 

Να υπάρχει κατάλλθλθ ρουτίνα αυτόματθσ ςχεδίαςθσ πτιςθσ με 
παραμζτρουσ όπωσ επικυμθτό pixel size και ποςοςτό επικάλυψθσ των 
φωτογραφιϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ 
ςχεδίων πτιςθσ  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

83 
Αποκικευςθ ςχεδίων πτιςθσ Να μπορεί να αποκθκεφει ςχζδια πτιςθσ 
τόςο τοπικά ςε αποκθκευτικό μζςο του Η/Τ όςο και ςτθ μνιμθ του 
πτθτικοφ μζςου ι του ςτακμοφ βάςθσ 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 
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84 

Οριςμόσ ςθμείου προςγείωςθσ Να μπορεί να ορίηει ο χριςτθσ το 
ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου ωσ διαφορετικό από το ςθμείο 
απογείωςθσ Λιψθ ςτοιχείων από πτθτικό μζςο  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

85 

Να μπορεί να ςυνδζεται μζςω τθσ αςφρματθσ ραδιοηεφξθσ με το 
πτθτικό μζςο και να μεταφζρονται από αυτό δεδομζνα τθλεμετρίασ 
όπωσ ταχφτθτα πτιςθσ, τρζχουςα κζςθ, κατάςταςθ μπαταρίασ, 
μθνφματα προειδοποιιςεων κλπ Αποςτολι ςτοιχείων ςτο πτθτικό μζςο  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

86 
Να μπορεί να αποςτζλλει ςε πραγματικό χρόνο προσ το πτθτικό μζςο 
εντολζσ αλλαγισ του ςχεδίου πτιςθσ, εντολζσ ακφρωςθσ πτιςθσ 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.26). 

87 

Λοιπά Εκπαίδευςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Να παρζχεται πλιρθσ 
εκπαίδευςθ & ςυνεχισ τεχνικι υποςτιριξθ ςτον χειριςμό, ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ και εκμάκθςθ του λογιςμικοφ για ςχεδιαςμό και 
παρακολοφκθςθ πτιςεων  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.27). 

88 

Εγγφθςθ Να παρζχεται εγγφθςθ 2 ετϊν από τον προμθκευτι  
 

Η εγγφθςθ παρζχεται από τον 
καταςκευαςτι και είναι ενόσ ζτουσ. 
Επιπλζον διάρκεια εγγφθςθσ του 
καταςκευαςτι, κα αξιολογθκεί. 

89 
Αρικμόσ μπαταριϊν Να προςφζρονται τουλάχιςτον 3 μπαταρίεσ  
 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.27). 

90 
Αναβακμίςεισ firmware Να προςφζρονται δωρεάν αναβακμίςεισ 
firmware για τουλάχιςτον 1 ζτοσ από εξειδικευμζνο προςωπικό του 
προμθκευτι ςτον τόπο παραλαβισ του χριςτθ  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.27). 

91 
υςκευαςία Σο προϊόν να ςυςκευάηεται ςε ςυμπαγι κικθ αςφαλοφσ 
μεταφοράσ ϊςτε να μπορεί να μεταφζρεται εφκολα από 
ζνα άτομο  

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(T2.27). 

92 
Πιςτοποίθςθ To προϊόν να ζχει πιςτοποίθςθ CE Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 

(T2.27). 

 
χόλιο από Γιώργοσ Πολυκρζτησ (yorghosp@treecomp.gr), το οποίο 
υπεβλήθη ςτισ 10/08/2018 *Άρθρο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11+ 

 

93 
Η πρόταςι μασ είναι να αφαιρεκεί το DSM διότι δεν είναι format αλλά 
είδοσ αρχείου 

Η παρατιρθςθ ζγινε αποδεκτι 
(Σ1.Β.14). 
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Γιώργοσ Πεταλωτίδησ (george@polytropon.com).  

Αρικμόσ διακιρυξθσ 00/2018 1.3 υνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ. Σελευταία παράγραφοσ : << 
Eπιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για κάκε Σμιμα χωριςτά, αλλά για 
το ςφνολο των ειδϊν του τμιματοσ>>. Θεωρϊ ότι θ παραπάνω 
πρόταςθ πρζπει να διαγραφεί, διότι κα πρζπει να ζχω τθν δυνατότθτα 
να υποβάλω προςφορά για όςα από τα είδθ του κάκε τμιματοσ με 
ενδιαφζρουν. Και όχι να δεςμεφομαι να υποβάλλω προςφορά για όλα 

Δεν μπορεί το αίτθμα να γίνει 
αποδεκτό επειδι ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τα είδθ αποτελοφν 
τμιματα ενόσ ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ (π.χ. αερομοντζλο, 
αιςκθτιρεσ, λογιςμικό διαχείριςθσ 
πτιςεων, λογιςμικό επεξεργαςίασ 
μετριςεων κλπ). Είναι απολφτωσ 
αναγκαίο, όλα τα υποςυςτιματα να 

mailto:george@polytropon.com
mailto:george@polytropon.com
mailto:george@polytropon.com
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τα είδθ του κάκε τμιματοσ οπωςδιποτε. είναι απολφτωσ ςυμβατά και να 
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ 
απρόςκοπτα, οποιαδιποτε δε 
δυςλειτουργία αφορά οποιοδιποτε 
από τα μζρθ του ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ να καλφπτεται από ζναν 
αποκλειςτικά υπεφκυνο που είναι 
και ο προμθκευτισ. Ο προμθκευτισ 
εγγυάται τθν καλι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ ενόσ 
ςυνόλου επιμζρουσ «ςυςτατικϊν», 
τα οποία περιλαμβάνουν ότι περιζχει 
το ςφςτθμα (φορζα, αιςκθτιρεσ, 
λογιςμικό, υπολογιςτζσ κλπ). ε 
διαφορετικι περίπτωςθ (αν 
περιςςότεροι του ενόσ 
προμθκεφςουν μζρθ του 
ςυςτιματοσ), κα είναι εξαιρετικά 
δφςκολθ  θ ανάλθψθ ευκφνθσ και θ 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 
οποιοδιποτε προβλιματοσ 
παρουςιαςτεί. 
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Ραναγιϊτα Μπαλωμζνου (p.balomenou@gmail.com), 
Μεταλλειολόγοσ Μηχανικόσ, MSc Εςωτερικόσ Επιθεωρητήσ 
ςυςτημάτων διαχείριςησ ποιότητασ ISO 9001:2015 
 
Θα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι πολλζσ φορζσ τα προςφερόμενα είδθ 
είναι ςφνκεςθ περιςςότερων του ενόσ είδουσ καταςκευαςμζνα από 
διαφορετικοφσ Οίκουσ (π.χ. ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 
αποτελείται από επι μζρουσ είδθ περιςςοτζρων των 10 
καταςκευαςτϊν). Ωσ εκ τοφτου θ απαίτθςθ ςε πιςτοποίθςθ ISO των 
καταςκευαςτϊν και θ απόδειξθ αυτϊν είναι μια διαδικαςία που 
δυςχεραίνει τθν ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτον διαγωνιςμό 
και πολλζσ φορζσ κακίςταται αδφνατθ θ τεκμθρίωςθ. Προτείνεται θ 
απαίτθςθ για ςχετικι πιςτοποίθςθ κατά ISO να περιοριςτεί μόνο για 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ ι τισ ενϊςεισ αυτϊν που κα ςυμμετάςχουν 
ςτον διαγωνιςμό και όχι για τουσ καταςκευαςτζσ. Με εκτίμθςθ,  

 

 
 
 

 Με εκτίμθςθ 
 
 
 
 Κ. Παπακεοδϊρου 
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TMHMA 1 

TMHMA 1 - ΕΙΔΟΣ Α 

UAV με πολυφαςματική camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) και camera ορατοφ 20Mpx, με 
δυνατότητα κάλυψησ περιοχϊν και RTK καταγραφή χωρίσ επιπλζον κόςτοσ (CPV 31712000-0). 
Ρροχπολογιςμόσ: 30.000,0 ευρϊ με ΦΡΑ. 
 

Mθ επανδρωμζνο UAV (αερομοντζλο), με δυνατότθτα αυτόματων φωτογραφικϊν λιψεων με 

παράλλθλθ καταγραφι κζςθσ -RTK, κατάλλθλο για εφαρμογζσ που περιλαμβάνουν αποτυπϊςεισ 

με κάμερεσ ορατοφ, κερμικοφ και υπερφκρου μζρουσ του Η/Μ φάςματοσ για τοπογραφικζσ και 

γεωλογικζσ χαρτογραφιςεισ, χαρτογραφιςεισ καλλιεργειϊν κλπ το οποίο κα πρζπει να διακζτει 

τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Φορζασ (αερομοντζλο) 

1. Να είναι αςφαλζσ και εφχρθςτο. 

2. Να ζχει άνοιγμα φτερϊν μικρότερο από 120 cm. 

3. Να ζχει βάροσ πλιρουσ φορτίου μικρότερο από 1,2 kg. 

4. Να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό το οποίο απορροφά κραδαςμοφσ και προςτατεφει τα εςωτερικά 

μζρθ και αιςκθτιρεσ του ςυςτιματοσ. 

5. Να φζρει εςωτερικό αιςκθτιρα μζτρθςθσ τθσ ταχφτθτασ τφπου Pitot. 

6. Να φζρει αιςκθτιρα προςδιοριςμοφ απόςταςθσ από το ζδαφοσ, με ςκοπό τθν αποφυγι ςφγκρουςθσ 

με το ζδαφοσ κατά τθν πτιςθ. 

7. Θα ςυνοδεφεται από κάμερα ορατοφ, που κα καταγράφει ςε τουλάχιςτον ςε τουλάχιςτον τρείσ (3) 

φαςματικζσ ηϊνεσ (Red, Green, Blue) του ορατοφ μζρουσ του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ, με 

ανάλυςθ τουλάχιςτον 20 MP και μζγεκοσ αιςκθτιρα τουλάχιςτον 1” (μία ίντςα). 

8. H κάμερα ορατοφ με τθν οποία κα ςυνοδεφεται και κα καταγράφει ςτο ορατό φάςμα, κα πρζπει να 

ζχει υλοποιθκεί από τον ίδιο καταςκευαςτι με του αερομοντζλου/UAV για λόγουσ απόλυτθσ 

ςυμβατότθτασ. Επίςθσ, να υπάρχει δυνατότθτα και ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ τοποκζτθςθσ τθσ 

κάμερασ ςε διάταξθ κάκετθ (portrait) και παράλλθλθ προσ τθ γραμμι πτιςθσ κατεφκυνςθ (landscape) 

για τθν εκτζλεςθ πτιςεων τφπου horizontal mapping και corridor mapping με ςκοπό τισ βζλτιςτεσ 

επικαλφψεισ μεταξφ των φωτογραφιϊν και τθ μείωςθ του χρόνου πτιςθσ. 

9. Θα ςυνοδεφεται από πολυφαςματικι κάμερα που κα καταγράφει ςε τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 

φαςματικζσ ηϊνεσ του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ καλφπτοντασ μζροσ του ορατοφ και του εγγφσ 

υπζρυκρου (Red, Green, Red edge και Near Infra-Red). 

10. Η πολυφαςματικι κάμερα κα πρζπει να διακζτει ι να ςυνοδεφεται από αιςκθτιρα θλιακισ 

ακτινοβολίασ για αυτόματθ ρφκμιςθ. Θα διακζτει IMU και τροφοδοςία μζςω USB από τθ μπαταρία 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  

 
 

 

25 

 

του αερομοντζλου για βελτιωμζνθ λειτουργικότθτα το ςυςτιματοσ UAV. Η επικοινωνία τθσ με το 

ςφςτθμα κα γίνεται μζςω τυποποιθμζνου πρωτοκόλλου επικοινωνίασ με UAV. 

11. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τθσ κάμερασ ορατοφ (προδιαγραφι 7) με τθν 

πολυφαςματικι (προδιαγραφι 9), από τον χριςτθ και κα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα 

παρελκόμενα για τθ διαδικαςία αυτι, εφ’ όςον απαιτοφνται (προςαρμογείσ κλπ).  

12. Ο θλεκτρικόσ του κινθτιρασ, κα λειτουργεί με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ λικίου-πολυμερϊν 

(LiPo), οι οποίεσ κα περιλαμβάνονται μαηί με τον φορτιςτι και όλα τα ςχετικά με τθν παροχι 

ενζργειασ ςτο ςφςτθμα παρελκόμενα (καλϊδια κλπ). 

13. Θα είναι ικανό να πετάει αυτόνομα χωρίσ τθ χριςθ τθλεχειριςμοφ και να παρζχει τθ δυνατότθτα 

αεροφωτογράφιςθσ περιοχϊν. 

14. Θα ζχει ελάχιςτθ αυτονομία πτιςθσ χωρίσ αλλαγι μπαταρίασ τουλάχιςτον 55min ςε ςυνκικεσ 

χαμθλισ ζνταςθσ ανζμου (< 5m/sec). 

15. Θα απογειϊνεται χωρίσ βοθκιματα όπωσ καταπζλτεσ κλπ. 

16. Θα είναι ικανό να εκτελζςει γραμμικι και κυκλικι προςγείωςθ. 

17. Θα φζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα κινθματικοφ προςδιοριςμοφ κζςθσ (RTK GPS) μζςω του οποίου κα 

επιτυγχάνεται ακρίβεια ζωσ 3cm χωρίσ τθν χριςθ ςθμείων ελζγχου ςτο ζδαφοσ (Ground Control 

Points-GCP). 

18. Σο αερομοντζλο (UAV) να μπορεί ςε περιπτϊςεισ ζντονου ανζμου να εκτελεί προςγείωςθ ςε ευκεία 

γραμμι επιλζγοντασ αυτόματα τθ φορά προςγείωςθσ ανάλογα με τθ διεφκυνςθ του ανζμου ϊςτε να 

μθν παραςφρεται από αυτόν. 

19. ε περίπτωςθ χαμθλισ τάςθσ μπαταρίασ ι απϊλειασ ςιματοσ GPS κα παρζχονται ζγκαιρα οι 

αναγκαίεσ προειδοποιιςεισ, προκειμζνου το αερομοντζλο να προςγειωκεί με αςφάλεια. 

20. Θα ςυνοδεφεται από λογιςμικό προγραμματιςμοφ/διαχείριςθσ πτιςεων κατάλλθλο για λειτουργικό 

ςφςτθμα Windows 7 ι νεότερο.  

 

Λογιςμικό 

21. To  λογιςμικό οργάνωςθσ πτιςθσ και ςυλλογισ των αεροφωτογραφιϊν (λογιςμικό ςτακμοφ 

εδάφουσ), το οποίο κα πρζπει να επιτρζπει τθ εποπτεία τθσ πτιςθσ (ταχφτθτα, ταχφτθτα ανζμου, 

κζςθ, μπαταρία, προειδοποιιςεισ κλπ) ςε πραγματικό χρόνο και να δίνει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα 

να παρεμβαίνει και να αλλάηει είτε τα δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν πορεία είτε με τθν ποιότθτα 

των αεροφωτογραφιϊν. Με τθ χριςθ του λογιςμικοφ αυτοφ, το οποίο κα προςφζρει τα κατάλλθλα 

εργαλεία, ο χειριςτισ του ςυςτιματοσ να μπορεί να:  

 ςχεδιάςει τθν πτιςθ πάνω ςε χάρτθ που είτε ειςάγει ο ίδιοσ ι λαμβάνει από δωρεάν υπθρεςίεσ 

παροχισ χαρτογραφικϊν δεδομζνων,  

 ειςάγει  τόςο κατακόρυφα όςο και οριηόντια όρια του ίχνουσ πτιςθσ ϊςτε να περιορίηεται θ 

πτιςθ ςε αυςτθρά κακοριςμζνθ περιοχι,  
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 ειςάγει διανυςματικά αρχεία (.kml, .shp κλπ) ιχνϊν πτιςεων, 

 ζχει αυτόματθ ρφκμιςθ των παραμζτρων πτιςθσ από το ςφςτθμα, κακορίηοντασ τισ παραμζτρουσ 

των αποτελεςμάτων που επικυμεί (επικάλυψθ φωτογραφιϊν, pixel size/ κλίμακα κλπ), 

 να λαμβάνει υπόψθ το ανάγλυφο κατά τον ςχεδιαςμό πτιςθσ, 

 εκτελεί προςομοίωςθ πτιςθσ ςτο εργαςτιριο/γραφείο λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ όπωσ 

ταχφτθτα και διεφκυνςθ ανζμου και να παράγει ςτατιςτικά ςτοιχεία (ποςοςτό επικάλυψθσ 

φωτογραφιϊν, πλικοσ φωτογραφιϊν, διάρκεια πτιςθσ, απόςταςθ πτιςθσ), 

 ορίηει ζνα διαφορετικό ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου από το ςθμείο απογείωςθσ, 

 ςτζλνει εντολζσ αλλαγισ ςχεδίου πτιςθσ ι ακφρωςθσ πτιςθσ. 

 Να οργανϊνει λιψεισ ςε διάταξθ κάκετθ-portrait και παράλλθλθ προσ τθ γραμμι πτιςθσ 

κατεφκυνςθ-landscape (πτιςεισ τφπου horizontal mapping και corridor mapping. 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ πτιςεων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ με μια πτιςθ, εφόςον 

το επιτρζπει θ χωρικι κατανομι των περιοχϊν ζρευνασ και θ αυτονομία του ςυςτιματοσ (UAV). 

 Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε επιπλζον θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ Η/Τ) χωρίσ 

πρόςκετο κόςτοσ. 

22. Σο λογιςμικό ςτακμοφ εδάφουσ να επιτρζπει 3D οπτικοποίθςθ του χαρτογραφικοφ υποβάκρου αλλά 

και των γραμμϊν πτιςθσ. Επίςθσ να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ μιασ πτιςθσ που διακόπθκε από το ςθμείο 

διακοπισ. 

23. Σο λογιςμικό ςτακμοφ εδάφουσ να υποςτθρίηει τθν αποςτολι ακροβατικϊν ελιγμϊν ςτο UAV με 

ςκοπό τον εκφοβιςμό/απομάκρυνςθ πουλιϊν. 

Εκπαίδευςη 

24. Να προςφζρεται πλιρθσ εκπαίδευςθ & ςυνεχισ τεχνικι υποςτιριξθ ςτον χειριςμό τόςο του 

ςυςτιματοσ (UAV, cameras και παρελκόμενα) ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ όςο και του λογιςμικοφ για 

ςχεδιαςμό και παρακολοφκθςθ πτιςεων, κακϊσ και του λογιςμικοφ φωτογραμμετρίασ που κα 

επιλεγεί. H εκπαίδευςθ να παραςχεκεί από αναγνωριςμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν ΤΠΑ 

προςωπικό εκπαίδευςθσ του προςφζροντα, ςτθν αντίςτοιχθ με το προςφερόμενο UAV κατθγορία. 

Γενικοί Προι 

25. Απαιτείται ςυμμόρφωςθ κατά CE ι EU και τουλάχιςτον ζνα ζτοσ εγγφθςθ του  καταςκευαςτι, «καλισ 

λειτουργίασ» του ςυςτιματοσ και όλων των απαιτοφμενων ςυνοδευτικϊν του.  

26. Απαιτείται θ φπαρξθ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων. 

27. Απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 
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28. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ 

μεταπωλθτισ του αντιπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα και να διακζτει τθν 

αντίςτοιχθ πρόςφατθ, ζγγραφθ τεκμθρίωςθ. 

29. Ο χρόνοσ παράδοςθσ κα είναι ζωσ 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

SECTION 1 – ITEM A 

UAV with multispectral camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) and RGB (visible light) camera 
20Mpx, able to cover areas using Real Time Kinematic positioning without additional cost (CPV 
31712000-0). Budget: 30.000,00 euros including VAT.  
 

UAV able to automatically take geo-tagged pictures using RTK positioning, suitable for visible light 

and multispectral surveying applications, including (but not limited to) topographic, geologic and 

crop mapping, which should at least comply to the following requirements:  

1. The UAV must be safe to use and easy to handle. 

2. Wingspan less than 120 cm 

3. Full-load weight less than 1.2 kg 

4. Made by shock-absorbing material that protects the internal parts and system sensors. 

5. It must bear an internal Pitot air speed measurement sensor. 

6. It must bear a ground distance (clearance) sensor in order to avoid land-in-flight collisions. 

7. Be accompanied by camera (visible light range camera) which will record at least in 3 channels (Red, 

Green, Blue) of the Visible Light range (electromagnetic spectrum), with a camera sensor size of at 

least  1” (one inch) size and resolution of at least 20 MP. 

8. The visible light range camera (requirement 7) accompanying the UAV, should be manufactured by the 

same manufacturer as the UAV for absolute compatibility reasons. Additionally, the camera should be 

able to be placed in a parallel and perpendicular to flight track position in order to optimize overlaps 

between the photographs thus reducing flight time needed (for “corridor mapping”), using an adapter 

set made by the same manufacturer as the UAV. 

9. It will be accompanied by a multi-spectral camera that will record at least 4 channels of the 

electromagnetic spectrum covering parts of the visible and near-infrared light ranges (at least Red, 

Green, Red edge and Near Infra-Red). 

10. The multispectral camera must include or be accompanied by a solar radiation sensor for automatic 

calibration. It will feature IMU and will be power via USB by the aero-model battery for improved UAV 

functionality. Communication with the system will be via a standard UAV communication protocol. 
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11. It must be possible to exchange (replace) the visible light range camera (requirement 7)  with the 

multispectral range camera (requirement 9).  

12. Its electrical motor will operate with rechargeable Lithium-Polymer batteries, which will also be 

included along with the charger and all necessary accessories. 

13. Will be able to fly autonomously without the use of remote control and provide the possibility of aerial 

photography of areas. 

14. It will have minimum flight autonomy without changing battery for at least 55 minutes in low wind 

conditions (<5m / sec). 

15. It will take off without aids such as catapults. 

16. It will be able to perform linear and circular landings. 

17. It will have an integrated Real Time Kinematic positioning system (RTK GPS) with accuracy of at least 

3cm without the use of Ground Control Points (GCP). 

18. In the case of severe windy conditions, the UAV must be able to perform a landing in a straight line by 

automatically selecting the landing direction according to the direction of the wind so as not to be 

entrained by it. 

19. In case of low battery voltage or lost GPS signal, the UAV system must provide the necessary early 

warnings so that the UAV can be safely landed. 

20. It will be accompanied by flight planning / flight management software (Ground Station software) for 

Windows 7 or newer Operating System. 

21. The Ground Station software, should allow for real-time monitoring of the flight (air speed, wind 

speed, location, battery conditions, warnings etc) and enable the user to interfere and change either 

the data associated with the course or the quality of the aerial photographs taken. Using this software, 

the user should be able to:  

 design the light path on a map either user defined (raster) or provided by open access mapping 

services;  

 insert both vertical and horizontal flight path limits for the UAV to operate within a well specified 

area;  

 import vector paths (ie. .kml, .shp etc);  

 automatically set/adjust the flight data by defining parameters related to surveying outputs as pixel 

size (of outputs), photo overlapping etc; 

 take 3D morphology into consideration when designing the flight path; 

 perform flight simulation for previewing or demonstration in the Laboratory/Office providing 

statistical information as outputs;  

 define the landing point (even if different that the take-off point); 

 send flight plan changes and flight cancellation orders.  

 Organize vertical (portrait) and parallel-to-flight (horizontal mapping and corridor mapping) flights. 
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 Provide the possibility of planning flights in different areas in one flight, provided that the spatial 

distribution of the research areas and the autonomy of the system (UAV) allows. 

 It must be feasible to install the software to additional computers without any additional costs. 

22. The Ground Station software must allow for 3D visualization of both the cartographic background and 

the flight lines. It must also allow the continuation of a flight interrupted, restarting at the stopping 

(interruption) point. 

23. The UAV must be able to conduct acrobatic maneuvers for avoiding/sending away birds. Triggering 

these maneuvers must be conducted through a direct instruction sent from the Ground Station. 

Education 

24. The  tenderer must provide full training & continuous technical support for both the operation of the 

System and software training for flight planning and monitoring as well as for using the 

photogrammetry software for data processing and output production. Training staff of the tendered 

must be certified by State Authorities (YPA) for providing training in the respective to the UAV 

category.  

25. All described parts of the System including the UAV and all of its accessories (sensors, cameras etc) 

must comply to CE or EU certification and must be accompanied by at least one (1) year of 

manufacturer’s guarantee. 

26. Spare parts and consumables must available. 

27. Α letter of the Guarantee of good operation according to the terms of the declaration, is required. 

28. The vendor should be an official authorized representative or an authorized reseller of the 

representative of the manufacturer in Greece (the respective recent documentation is necessary). 

29. Delivery time will be up to 4 months from signing the contract. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΙΔΟΣ Β 

Το απαραίτητο λογιςμικό για την επεξεργαςία των καταγραφϊν (CPV: 48100000-9). 

Ρροχπολογιςμόσ: 6.450,00 ευρϊ με ΦΡΑ. 

Σο ςφςτθμα που περιγράφεται ςτο Σμιμα 1.1 (UAV με πολυφαςματικι camera (GREEN, RED, RED 

EDGE, NIR) και camera ορατοφ 20Mpx, με δυνατότθτα κάλυψθσ περιοχϊν και RTK καταγραφι 

χωρίσ επιπλζον κόςτοσ) κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εξειδικευμζνο φωτογραμμετρικό 

λογιςμικό επεξεργαςίασ και παραγωγισ μοντζλων εδάφουσ, ορκοφωτοχαρτϊν, 3D νεφϊν 

ςθμείων και 3D πλεγμάτων τόςο με βάςθ τθν κάκε λιψθ όςο και με βάςθ το ςφνολο των λιψεων 
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(όλθσ τθσ περιοχισ). Σο λογιςμικό αυτό επιπλζον, κα ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ χριςθσ ςε 

Εργαςτιριο με 25 κζςεισ.  

Σο λογιςμικό κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να καλφπτει τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:  

1. Σο λογιςμικό να είναι ςυμβατό με Microsoft Windows 7/8/8.1/10 64bit 

2. Να επιτρζπει τθν επεξεργαςία φωτογραφιϊν με ι χωρίσ geotagging. 

3. Να υποςτθρίηει το camera model του υπό προμικεια μθ επανδρωμζνου (UAV – Σμιμα 1.1) και να 

μοντελοποιεί το κυλιόμενο διάφραγμα από αντίςτοιχεσ κάμερεσ, βελτιϊνοντασ τθν ακρίβεια των 

3D και 2D δεδομζνων.  

4. Να υποςτθρίηει τθν προβολι ΕΓΑ87. 

5. Να παρζχει αλγόρικμουσ αυτόματου υπολογιςμοφ του προςανατολιςμοφ των εικόνων. 

6. Να παρζχει αλγόρικμουσ δθμιουργίασ 3D νζφουσ ςθμείων. 

7. Να παρζχει αλγόρικμουσ παραγωγισ 3D επιφανειϊν, 3D texture mesh. 

8. Να παρζχει αλγόρικμουσ ταξινόμθςθσ του νζφουσ ςθμείων. 

9. Να παράγει μοντζλα επιφανείασ DSM και μοντζλα εδάφουσ DTM.  

10. Να παράγει ορκοφωτοχάρτεσ. 

11. Ο χριςτθσ να μπορεί να επιλζξει το επικυμθτό μζγεκοσ ψθφίδασ για τα DSM, DTM και 

ορκοφωτοχάρτεσ. 

12. Να παράγει αυτόματα ιςοχψείσ καμπφλεσ από ζνα μοντζλο DSM ι DTM με ιςοδιάςταςθ που κα 

δθλϊνει ο χριςτθσ. 

13. Να παράγει video εικονικισ περιιγθςθσ ςτον 3D χϊρο. 

14. Να επιτρζπει τθν ψθφιοποίθςθ ςτον 3d χϊρο με αναφορά ςτισ φωτογραφίεσ και να αποκθκεφει 

τα διανυςματικά δεδομζνα ςε 2D ι 3D format όπωσ DXF, Shapefile και formats που υποςτθρίηουν 

αρχεία DSM. 

15. Να υποςτθρίηει τθν παραγωγι raster δεδομζνων ςφμφωνα με το πρότυπο Google Map Tiles. 

16. Να υποςτθρίηει ογκομετριςεισ ςτον 3D χϊρο. 

17. Σο λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πλιρεισ δυνατότθτεσ ΚΑΙ για διδαςκαλία 

ςε Εργαςτιριο, με πλιρθ κάλυψθ 25 κζςεων χωρίσ επιπλζον κόςτοσ. 

18. Να ςυνοδεφεται από ψθφιακό υλικό εκπαίδευςθσ. 

19. Να υποςτθρίηει επίλυςθ πλάγιων εικόνων και παραγωγι ορκο-τομϊν. 

20. Να επιλφει εικόνεσ με φάςματα πζραν του ορατοφ με ςκοπό τθν παραγωγι χαρτϊν ανάκλαςθσ. 

21. Να ενςωματϊνει αλγόρικμουσ οπτικοποίθςθσ φαςμάτων όπωσ 14bit κερμικζσ εικόνεσ και εικόνεσ 

ςτο εγγφσ υπζρυκρο. 

22. Να υποςτθρίηει τθν παραγωγι χαρτϊν με δείκτεσ βλάςτθςθσ όπωσ ο NDVI και επιπλζον να 

επιτρζπει ςτον χριςθ να ειςάγει το δικό του τυπολόγιο. 
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23. τθν περίπτωςθ χριςθσ κάμερασ που καλφπτει είτε τα ορατό είτε το υπζρυκρο μζροσ του Η/Μ 

φάςματοσ (Σμιμα 1, προδιαγραφζσ 4 & 5), το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να επεξεργαςτεί τισ 

λιψεισ (εικόνεσ) και να παράγει αντίςτοιχεσ ςυνολικζσ εικόνεσ τθσ περιοχισ.  

24. Να προςφζρεται πλιρθσ εκπαίδευςθ & ςυνεχισ τεχνικι υποςτιριξθ επί ζνα ζτοσ τουλάχιςτον, 

ςτον χειριςμό του λογιςμικοφ.  

 

SECTION 1 – ΙΤΕΜ Β 

The necessary software for the processing of records (CPV: 48100000-9). Budget: 6.450,00 euros 

including VAT. 

The system described in Section 1 (UAV with multi-aspect camera (GREEN, RED, RED EDGE, NIR) 

and 20Mpx visible camera with area capability and RTK recording at no extra cost) should be 

accompanied by photogrammetric and digital terrain modeling software, which will be able to 

create orthophotomaps, 3D point clouds and 3D meshes, based both on each shot and on the 

total number of shots (the entire area) This software will also be used (in its full potential) for 

Laboratory practical training, in a 25-seat Lab (simultaneous use by all 25 users).. 

The software should at a minimum meet the following specifications: 

1. The software must be compatible with Microsoft Windows 7/8 / 8.1 / 10 64bit 

2. Allow photo editing with or without geotagging. 

3. Support the camera model of the unmanned system  and model the rolling shutter by 

corresponding cameras, improving the accuracy of 3D and 2D data. 

4. Support the EGSA 87 Coordinate Reference System. 

5. Provide algorithms for automatically calculating the orientation of images. 

6. Provide 3D cloud creation algorithms. 

7. Provide algorithms for producing 3D surfapoint ces, 3D texture mesh. 

8. Provide point cloud classification algorithms. 

9. Produce DSM surface models and DTM ground models. 

10. Produce orthophotomaps. 

11. The user can select the desired pixel size for DSM, DTM, and orthophoto maps. 

12. Generate automatically contour lines from a DSM or DTM model with a user-specified contour 

interval. 

13. Produce video virtual 3D video. 

14. Allow digitization in 3D space with reference to photos and save vector data in 2D or 3D format 

such as DXF, Shapefile and formats supporting DSM files. 
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15. Support the production of data raster according to the Google Map Tiles template. 

16. Support volume calculation in 3D space. 

17. The software should be able to be fully utilized for Laboratory Practical training, fully covering 25 

seats (simultaneous use) at no extra cost. 

18. Must be accompanied by digital training material. 

19. Support processing and analysis of oblique images and produce ortho-sections. 

20. Process images in any spectral part of the EM spectrum, in order to produce reflection maps. 

21. Embed spectral visualization algorithms such as 14bit thermal images and near infrared images. 

22. Support the production of maps with vegetation markers such as NDVI and in addition allow the 

user to enter their own typology. 

23. In the case of a camera that covers either the visible or infrared portion of the E / M spectrum 

(Section 1, specifications 4 & 5), the software should be able to process the shots (images) and 

produce corresponding overall images of area. 

24. Σraining & continuous technical support for at least one year in handling the software must be 

provided. 

 

Τμήμα 1 – ΕΙΔΟΣ Γ (C) 

Η/Υ ιςχφοσ (b) για την επεξεργαςία των καταγραφϊν. Aπαιτείται Η/Υ με i7, μεγάλη μνήμη 

γραφικϊν και τουλάχιςτον 32Gb μνήμησ RAM. Ρροχπολογιςμόσ: 3.500,00 με ΦΡΑ  (CPV: 

30213000-5). 

Η/Τ ιςχφοσ για τθν επεξεργαςία εικόνων πολυφαςματικισ κάμερασ, τθν ανάλυςθ καταγραφϊν, 

τθν παραγωγι ορκοφωτοχαρτϊν και ψθφιακϊν μοντζλων εδάφουσ κλπ (όπωσ αναφζρονται ςε 

προθγοφμενο Σμιμα), ο οποίοσ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να καλφπτει τισ ακόλουκεσ 

προδιαγραφζσ: 

1. Kουτί Mid-Tower Case 

2. Επεξεργαςτισ hexacore Intel i7. 

3. Ψφξθ επεξεργαςτι Τδρόψυξθ 

4. Μνιμθ RAM 64GB DDR4 2666MHz 

5. Κάρτα Γραφικϊν ςυμβατι με OpenGL 3.2 και 8GB RAM. 

6. Σροφοδοτικό 750W 

7. Δίςκοσ SSD 512GB 

8. Δίςκοσ HDD 3TB SATA III 

9. Μθτρικι ςυμβατι με τα παραπάνω 
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10. Με λειτουργικό Windows 8 ι 10, 64bit  

11. Περιφερειακά: MS k/b + mouse 1600dpi 

12. Σφποσ Oκόνθσ:  LED Panel TN 

13. Διαγϊνιοσ 29 " 

14. Ανάλυςθ 4K 

15. Αντίκεςθ 800:1 

16. Χρόνοσ απόκριςθσ 5 ms 

17. Ρυκμόσ Ανανζωςθσ 60 Hz 

18. Ο Η/Τ κα παραδοκεί με τα περιφερειακά του και τα λογιςμικά επεξεργαςίασ καταγραφϊν (Σμιμα 

1.2) και ςχεδιαςμοφ πτιςεων (περιλαμβάνεται ςτο Σμιμα 1.1) εγκατεςτθμζνο και πλιρωσ 

λειτουργικό με ευκφνθ του αναδόχου. 

19. Απαιτείται τουλάχιςτον ζνα ζτοσ εγγφθςθσ όλων των επιμζρουσ ειδϊν του ςυςτιματοσ. 

20. Απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 

21. Δεν απαιτείται εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ του. 

22.  Απαιτείται θ φπαρξθ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων. 

23.  Ο χρόνοσ παράδοςθσ κα είναι 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Section 1 – ITEM C (Γ) 

A high processing power workstation for processing the records. It requires a PC with i7, a large 

graphics memory and at least 32GB of RAM (CPV: 30213000-5). Budget: 3.500,00 euros including 

VAT. 

A high processing-power workstation for processing UAV data (images), analyzing records, 

producing orthophotomaps and digital terrain models etc. (as mentioned in previous sections), 

which should at least cover the following specifications: 

1. Mid-Tower Case Kiti 

2. Intel i7 hexacore processor. 

3. Process Cooling Water Cooling 

4. RAM 64GB DDR4 2666MHz RAM 

5. Graphics card compatible with OpenGL 3.2 and 8GB RAM. 

6. 750W power supply 

7. SSD 512GB  

8. HDD 3TB SATA III 

9. Motherboard compatible with the above 
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10. Will be accompanied by a Windows 8 or 10, 64bit operating system 

11. MS k / b + mouse 1600dpi 

12. Display Type: LED Panel TN 

13. Diagonal 29 " 

14. 4K analysis 

15. Contrast 800: 1 

16. Response time 5 ms  

17. Renewal Rate 60 Hz 

18. The PC will be delivered with its peripherals and record processing software (Section 1.2) and flight 

planning (included in Section 1.1) installed and fully operational under the responsibility of the 

contractor. 

19. At least one year warranty for all system components is required. 

20. A letter of guarantee of good standing is required, in accordance with the terms of the declaration. 

21. Training is not required to use it. 

22. Spare parts and consumables are required. 

23. Delivery time will be 4 months from signing the contract. 

 

Τμήμα 1 – ΕΙΔΟΣ Δ (D) 

Συςκευή μζτρηςησ LAI (Leaf Area Index) ςτο πεδίο. Ρροχπολογιςμόσ: 3.800,00 ευρϊ με ΦΡΑ. 

(CPV: 31682210-5). 

Η φορθτι ςυςκευι μζτρθςθσ Leaf Area Index (LAI) ςτο πεδίο, παρζχει άμεςεσ μετριςεισ του 

δείκτθ και αποκικευςθ των μετριςεων ςτθ ςυςκευι για εφκολθ μεταφορά τουσ ςε Η/Τ. 

Όλεσ οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικζσ και χαρακτθρίηονται ωσ ελάχιςτεσ. 

1. Φορθτι ςυςκευι (ελαφριά, εφκολθ ςτθ μεταφορά) κατάλλθλθ για εργαςίεσ πεδίου (προςταςία από 

ςκόνθ, υγραςία κλπ) 

2. Να διακζτει κικθ αποκικευςθσ για προςταςία και εφκολθ μεταφορά 

3. υνκικεσ λειτουργίασ 0 ζωσ 50 βακμοφσ Κελςίου 

4. Να παρζχει μετριςεισ LAI (Leaf Area Index) με 400-700nm bandpass filter για μετριςεισ LAI 

5. Να παρζχει μετριςεισ PAR (Photosynthetic Active Radiation) με 400-700nm bandpass filter για 

μετριςεισ PAR 

6. Διάρκεια λειτουργίασ με μπαταρία (κοινζσ μπαταρίεσ ι επαναφορτιηόμενεσ), για τουλάχιςτον 24 ϊρεσ 

7. Να διακζτει GPS για καταγραφι κζςθσ 

8. Να διακζτει βάςθ (tripod) 
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9. Να διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα για εφκολθ μεταφορά μετριςεων ςε Η/Τ 

10. Εγγφθςθ ενόσ ζτουσ του καταςκευαςτι 

 

Section 1- ITEM D (Δ) 

LAI (Leaf Area Index) meter for field use. Budget: 3.800,00 euros with VAT. (CPV: 31682210-5). 

The Leaf Area Index (LAI) handheld device provides in-field readout and storage of measurements 

on the device for easy transfer to PCs. 

All of the following specifications are mandatory and are classified as minimal. 

1. Portable device (lightweight, easy to carry) suitable for field operations (protection from dust, 

moisture etc.) 

2. Have a storage pouch for protection and easy transportation 

3. Operating conditions 0 to 50 degrees Celsius 

4. Provide LAI (Leaf Area Index) measurements with a 400-700nm bandpass filter for LAI 

measurements 

5. Provide PAR (Photosynthetic Active Radiation) measurements with a 400-700nm bandpass filter 

for PAR measurements 

6. Battery life (common or rechargeable batteries) for at least 24 hours 

7. Have a GPS for position recording 

8. Have a base (tripod) 

9. Have all the necessary accessories for easy transfer of measurements to a PC or laptop. 

10. One year manufacturer’s guarantee. 

 

Τμήμα 1 – ΕΙΔΟΣ Ε 

GPS με ςφςτημα HEPOS για γεωαναφορά των δεδομζνων τηλεπιςκόπηςησ. Ρροχπολογιςμοσ: 

7.000,00 ευρϊ. CPV: 38112100-4 

Όλεσ οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικζσ και χαρακτθρίηονται ωσ ελάχιςτεσ. 
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1. Φορθτι ςυςκευι (ελαφριά με βάροσ μικρότερο το 1kg, εφκολθ ςτθ μεταφορά) κατάλλθλθ για 

εργαςίεσ πεδίου.  

2. Προςταςία από ςκόνθ, υγραςία κλπ: IP67 Environmental Protection. 

3. Να διακζτει κικθ αποκικευςθσ για προςταςία και εφκολθ μεταφορά. 

4. Να διακζτει όλα τα παρελκόμενα για χριςθ ςτο πεδίο (πχ. ςτυλαιό ανκρακονθμάτων) και ςτο 

γραφείο (καλϊδια, φορτιςτζσ, μετατροπείσ εφ’ όςον χρειάηονται, μπαταρίεσ). 

5. Επικοινωνία με Η/Τ μζςω κυρϊν (ports), Bluetooth. Να διακζτει όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα για 

εφκολθ μεταφορά μετριςεων ςε Η/Τ. 

6. Ο δζκτθσ GNSS να είναι τριϊν ςυχνοτιτων L1/L2/L3 με ενςωματωμζνθ GNSS κεραία, ο οποίοσ να 

μπορεί να ρυκμιςτεί είτε ςαν BASE είτε ςαν ROVER. 

7. Να αξιοποιεί όλα τα διακζςιμα δορυφορικά ςιματα: GPS, GLONASS, GALILEO, GIOVE A & B, QZSS, 

BeiDou, SBAS. 

8. Ο δζκτθσ να διακζτει 240 GNSS κανάλια και να διακζτει τεχνολογία κατάλλθλθ ϊςτε να είναι ςε κζςθ 

να παρζχει αξιόπιςτθ FIXED λφςθ ακόμθ και κάτω από υπερβολικά πυκνό φφλλωμα δζντρων ι αςτικό 

περιβάλλον. 

9. Ο δζκτθσ να παρζχει RTK FIXED λφςεισ ακόμα και εάν λαμβάνει μόνο τρεισ (3) δορυφόρουσ GPS και 

δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS ι δφο (2) δορυφόρουσ GPS, δφο (2) δορυφόρουσ GLONASS και δφο (2) 

δορυφόρουσ BeiDou λόγω εμποδίων. 

10. Ο δζκτθσ κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα RTK FIXED λφςεισ χρθςιμοποιϊντασ μεμονωμζνα 

οποιοδιποτε από τα απαιτοφμενα ζξι (6) δορυφορικά ςυςτιματα και όχι υποχρεωτικά πρωταρχικά 

από το ςφςτθμα GPS. 

11. Ο δζκτθσ να είναι ζτοιμοσ να λάβει δεδομζνα υπθρεςίασ δορυφορικοφ ςιματοσ L-Band παρζχοντασ 

οριηοντιογραφικι ακρίβεια κάτω από 10cm χωρίσ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, για χριςθ ακόμα και ςε 

περιοχζσ που δεν υπάρχει κάλυψθ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ. 

12. Ο καταςκευαςτικόσ Οίκοσ του προςφερόμενου δζκτθ κα πρζπει ο ίδιοσ να ζχει αναπτφξει και 

καταςκευάςει τθν μθτρικι GNSS πλακζτα που χρθςιμοποιείται ςτο προςφερόμενο όργανο, για 

μζγιςτθ ςτακερότθτα και αξιοπιςτία λειτουργίασ. 

13. Σθλεχειριςτιριο για ζλεγχο και λειτουργία τθσ ςυςκευισ με φωτεινζσ ενδείξεισ LED και πλθροφορίεσ 

για τον αρικμό των παρακολουκοφμενων και των χρθςιμοποιοφμενων  δορυφόρων, το επίπεδο 

ακρίβειασ προςδιοριςμοφ κζςθσ, τθ λειτουργία του modem, τθν κατάςταςθ μπαταριϊν και το 

υπόλοιπο τθσ μνιμθσ αποκικευςθσ δεδομζνων. 

14. Χρθςιμοποίθςθ αρχείων txt, dxf, shapefiles και raster. 

15. Αποκικευςθ μετριςεων ςε SD card 

16. Communications over GSM (3.5G UMTS/HSDPA GSM) 

17. Ακρίβεια μετριςεων: 

a. RTK: Horizontal 8mm + 1ppm, Vertical: 15mm +1 ppm 
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b. PP: Horizontal 2.5mm + 1ppm; Vertical 5mm + 1 ppm 

c. RTK Init: <10sn; Confidence level: 99% 

18. Λογιςμικό επεξεργαςίασ μετριςεων πεδίου 

19. To προςφερόμενο χειριςτιριο του ςυςτιματοσ, να διακζτει ενςωματωμζνο δζκτθ GNSS 72 καναλιϊν 

για τθν χριςθ του ωσ δζκτθ χειρόσ με ακρίβεια προςδιοριςμοφ κζςθσ ςε πραγματικό χρόνο καλφτερθ 

του 1.5μ. 

20. To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ μεγαλφτερθ των 5’’, με ανάλυςθσ 

1280x720 ι καλφτερθ.  

21. To προςφερόμενο χειριςτιριο να διακζτει ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 2Gb Ram & μνιμθ 

αποκικευςθσ τουλάχιςτον 16gb  

22. Σο βάροσ του προςφερόμενου χειριςτθρίου να είναι μικρότερο των 400gr. 

23. Να προςφζρεται μια ετιςια ςυνδρομι δικτφου παροχισ δορυφορικϊν διορκϊςεων GNSS για 

κινθματικζσ εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου, ςτο HEPOS ι ςε ιδιωτικό δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ, με 

γεωγραφικι κάλυψθ το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

24. Απαιτείται ςυμμόρφωςθ κατά CE ι EU και να παρζχεται από τον καταςκευαςτι, δφο (2) ετϊν 

εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  του ςυςτιματοσ και των παρελκομζνων/περιφερειακϊν του. 

 

Section 1 – ΙΤΕΜ Ε 

GPS with HEPOS for georeferencing of remote sensing data. Budget: EUR 7,000.00. CPV: 

38112100-4 

All of the following specifications are mandatory and are considered as minimal: 

1. Portable device (light weight less than 1kg, easy to carry) suitable for field operations 

2. Protection against dust, moisture, etc.: IP67 Environmental Protection. 

3. Carrying case for protection and easy transportation. 

4. All of the necessary accessories/peripherals for use in the field (ie. carbon fiber stick etc) and in the 

office (cables, chargers, inverters as needed, batteries). 

5. Communicate with computers via ports and Bluetooth. It must include all the necessary accessories for 

easy transfer of measurements to a PC. 

6. The GNSS receiver shall be a three-lane L1 / L2 / L3 receiver with a built-in GNSS antenna, which can be 

set either as BASE or ROVER. 

7. Able to use all available satellite signals: GPS, GLONASS, GALILEO, GIOVE A & B, QZSS, BeiDou, SBAS. 

8. The receiver must have 240 GNSS channels and be able to provide a reliable FIXED solution even under 

too dense tree foliage or urban environments. 
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9. The receiver must provide RTK FIXED solutions even if it receives only three (3) GPS and two (2) 

GLONASS satellites (3+2) or two (2) GPS, two (2) GLONASS satellites and two (2) BeiDou satellites 

(2+2+2). 

10. The receiver should provide RTK FIXED solution capabilities using individually any of the required six (6) 

satellite systems and not necessarily primarily by the GPS system. 

11. The receiver should be ready to receive L-Band satellite signal service data to provide horizontal 

accuracy less (better) than 10cm without internet connection for use, even in areas where there is no 

cellular network coverage. 

12. The manufacturer of the offered receiver should have developed and manufactured the GNSS board 

used in the offered instrument, for maximum stability and reliability. 

13. A Remote control with a LED display for controlling and operating the device must be included. 

Information regarding the number of satellites being tracked and locked/used, the positioning 

accuracy level, modem operation, battery status, and remaining data storage should be provided as 

information. 

14. The system should be able to use txt, dxf, shapefiles, and raster files. 

15. Must be able to save field measurements on an SD card. 

16. Communications over GSM (3.5G UMTS / HSDPA GSM) and UHF must be included. 

17. Accuracy of measurements: 

a. RTK: Horizontal 8mm + 1ppm, Vertical: 15mm +1 ppm 

b. PP: Horizontal 2.5mm + 1ppm; Vertical 5mm + 1ppm 

c. RTK Init: <10sn; Confidence level: 99% 

18. Field measurement processing software must be included. 

19. The offered system Remote Control must have a built-in 72 channel GNSS tuner for use as a hand 

receiver with real-time positioning accuracy better than 1.5 m. 

20. The supplied controller must have has a LED color touch-screen of more than 5 '' with a resolution of 

1280x720 or better. 

21. The supplied controller must have a built-in memory of at least 2Gb Ram and a storage capacity of at 

least 16gb. 

22. The weight of the controller should be less than 400gr. 

23. An annual subscription to a GNSS satellite fix network (HEPOS or a private network of reference 

stations with geographical coverage across the country) must be provided, for real-time kinematic 

applications. 

24. Compliance to CE or EU certification and two (2) year manufacturer’s guarantee of good operation for 

the system and its accessories / peripherals, must be provided. 
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Τμήμα 1 – ΕΙΔΟΣ Ζ 

UAV με υψηλήσ ανάλυςησ κάμερα (ορατοφ), με δυνατότητα αιϊρηςησ για αποτυπϊςεισ 

κατακόρυφων πρανϊν (ανάλυςη κινδφνου κατολιςθήςεων), περιοχϊν με υψηλή φυτοκάλυψη 

(όπωσ αυτζσ ςτισ οποίεσ ςυνήθωσ ςυμβαίνουν πλημμυρικά φαινόμενα/ανάλυςη κινδφνου 

πλημμυρϊν), τεχνικϊν ζργων (για εκτίμηςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ). Ρροχπολογιςμόσ: 2000 

ευρϊ. CPV: 31712000-0. 

Πίνακασ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν. Όλεσ οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικζσ και 

χαρακτθρίηονται ωσ ελάχιςτεσ. 

1. Είδοσ μθ επανδρωμζνου: Κατακόρυφθσ αιϊρθςθσ/ πολυκόπτερο. 

2. Να διακζτει ενςωματωμζνθ φωτογραφικι κάμερα. 

3. Ανάλυςθ φωτογραφιϊν 20 Mpix. 

4. Μζγεκοσ αιςκθτιρα: 1” (ίντςα). 

5. Ανάλυςθ βίντεο: 4Κ, 2.7K, FHD, HD. 

6. φςτθμα Gimbal: 3 αξόνων. 

7. φςτθμα GNSS: GPS & GLONASS. 

8. Να διακζτει δυνατότθτα geotagging των φωτογραφιϊν. 

9. Αιςκθτιρια αποφυγισ εμποδίων: Ολόπλευρα (Εμπρόσ πίςω δεξιά αριςτερά και κάτω). 

10. Ελάχιςτοσ χρόνοσ πτιςθσ με 1 μπαταρία και να ςυνοδεφεται από 2 ςυνολικά μπαταρίεσ: 25 λεπτά. 

11. φςτθμα μετάδοςθσ εικόνασ από τθν κάμερα: FPV 720p. 

12. Σθλεχειριςτιριο: 2.4Ghz & 5Ghz. 

13. Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία τθλεχειριςτθρίου: 6000mAh. 

14. Να διακζτει κζςθ ςτιριξθσ Tablet/Smartphone. 

15. Να διακζτει εφαρμογι διαχείριςθσ (χειριςμοφ) του drone ςυμβατι με android & iOS. 

16. Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ (USB or Bluetooth etc) με Tablet/smartphone με τθ 

βάςθ/χειριςτιριο για μεταφορά εικόνασ χειριςμοφ του drone και μετάδοςθ τθλεμετρίασ. 

17. Να διακζτει δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ πτιςθσ με waypoints. 

18. Ακρίβεια αιϊρθςθσ: 

a. Κατακόρυφθ +/- 0.5 m. 

b. Οριηόντια +/- 1.5 m. 

19. Να παρζχει αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ για προςταςία τθσ ςυςκευισ (αυτόματθ απογείωςθ και 

προςγείωςθ, αυτόματθ επιςτροφι ςτο ςθμείο απογείωςθσ και ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ χαμθλισ 

μπαταρίασ). 

20. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να παραδοκεί με υλικό εκπαίδευςθσ ςε ψθφιακι μορφι. 

21. Να παρζχονται εκπαιδευτικά video και εγχειρίδια ςε μορφι PDF. 
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22. Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα του drone όπωσ φορτιςτισ, καλϊδια ςφνδεςθσ 

κακϊσ και ζνα επιπλζον ςετ προπελϊν. 

23. Απαιτείται ςυμμόρφωςθ κατά CE ι EU και να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν, από τον 

καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ. 

 

Section 1 – ΙΤΕΜ Ζ 

UAV with high resolution camera (visible), swing for vertical slopes (landslide risk analysis), 

areas with high vegetation cover (such as those where floods are usually occurring for flood risk 

analysis), technical projects (for an assessment of an existing situation). CPV: 31712000-0. 

Budget: 2.000,00 euros.  

Table of Technical Specifications. All of the following specifications/requirements are mandatory 

and are considered as minimal. 

1. Type: Vertical swing / multiswitch. 

2. built-in camera. 

3. Photo resolution 20 Mpx. 

4. Sensor size: 1 "(inch). 

5. Video Resolution: 4K, 2.7K, FHD, HD. 

6. Gimbal system: 3 axles. 

7. GNSS system: GPS & GLONASS. 

8. Photo Geotagging. 

9. Obstruction (avoid obstacles) sensors: All sides (Front left and right front). 

10. Minimum flight time with 1 battery: 25 minutes. The system must be offered with two (2) additional 

batteries (a total of 3 batteries). 

11. Camera transmission: FPV 720p. 

12. Remote control: 2.4Ghz & 5Ghz. 

13. Rechargeable remote control battery: 6000mAh. 

14. Tablet / Smartphone support for controlling the device. 

15. Android & iOS-compatible drone management application. 

16. Connection (USB or Bluetooth etc) to Tablet / smartphone with base/handle for handling the drone, 

telemetry transmission and image transfer. 

17. Flight planning using waypoints. 

18. Suspension Accuracy: 

i. Vertical +/- 0.5 m. 
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ii. Horizontal +/- 1.5 m. 

19. Provide safety features to protect the device (automatic take-off and landing, automatic return to the 

take-off point and activation of a low battery alarm). 

20. The system should be delivered with training material in digital format. 

21. Educational videos and manuals in PDF format must be provided. 

22. All the necessary accessories of the drone such as charger, connecting cables as well as an additional 

set of propellers must be included. 

23. Compliance to CE or EU certification and a 2-year manufacturer’s warranty for good operation must be 

provided. 

 

Τμήμα 2 

Ολοκληρωμζνο ςφςτημα πλήρωσ αυτόνομου πολυκόπτερου ςυνοδευόμενο από το κατάλληλο 

λογιςμικό (CPV: 31712000-0). Ρροχπολογιςμόσ 19.950,0 ευρϊ (ΜΕ ΦΡΑ). 

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να πετά αυτόνομα χωρίσ τθ χριςθ τθλεχειριςμοφ και να 

παρζχει τθ δυνατότθτα αεροφωτογράφθςθσ. Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να καταγράφονται ςτο 

ορατό φάςμα, αλλά να υπάρχει δυνατότθτα ςε καταγραφι εικόνων και ςτθν κερμικι φαςματικι 

περιοχι. 

Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από λογιςμικό οργάνωςθσ πτιςθσ και ςυλλογισ των 

αεροφωτογραφιϊν, το οποίο κα πρζπει να επιτρζπει τθ ηωντανι εποπτεία τθσ πτιςθσ και να 

δίνει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να παρεμβαίνει και να αλλάηει, είτε τα δεδομζνα που 

ςχετίηονται με τθν πορεία, είτε αυτά που ςχετίηονται με τισ αεροφωτογραφίεσ. 

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει αμφίδρομθ αςφρματθ επικοινωνία μεταξφ του πτθτικοφ μζςου 

και ενόσ Η/Τ πεδίου για τθ μεταφορά δεδομζνων τθλεμετρίασ. Όλα τα παραπάνω κα πρζπει να 

ζχουν ολοκλθρωκεί ωσ ςφςτθμα από τον καταςκευαςτι του πτθτικοφ μζςου, ο οποίοσ να 

εγγυάται τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ εξ’ ολοκλιρου παρζχοντασ εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

Οι προθγοφμενεσ κακϊσ και οι παρακάτω προδιαγραφζσ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτθτζσ (επί ποινι 

αποκλειςμοφ). 

1. Πολυκόπτερο 

2. Σφποσ: V-shaped τουλάχιςτον τετρακόπτερο 

3. Κινθτιρεσ: τουλάχιςτον 4 x electric brushless motors 



Σ.Τ.ΕΦ.  Τ.Ε.Ι. ΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ  
Κ. ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ, Καθηγητήσ 
Τηλ. 2321049400, fax. 2321049400, email:  conpap@teicm.gr 
 konstantinos.a.papatheodorou@gmailcom  

 
 

 

42 

 

4. Ζλικεσ: 4 (τουλάχιςτον) 

5. Βάροσ – πλιρεσ φορτίο: <2,2kg 

6. Χρόνοσ πτιςθσ: > 20min (χωρίσ αλλαγι μπαταρίασ) 

7. Μζγιςτθ ταχφτθτα ανόδου: >6m/s 

8. Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα ανζμου. Automatic flight: >8m/s; Manual flight: >12m/sec 

9. Autopilot & control: IMU, barometer, GPS 

10. Τλικό καταςκευισ: Κατά προτίμθςθ moulded carbon fibre arms and legs, precision-molded 

magnesium frame, precision-molded injected plastic 

11. Θερμοκραςία λειτουργίασ: -10ο μζχρι 40ο 

12. Αςφρματεσ επικοινωνίεσ 

- Κφριο φςτθμα Επικοινωνίασ 

- Σφποσ: Διπλζσ ψθφιακζσ πολυκατευκυντικζσ κεραίεσ δφο (2) ςυχνοτιτων με 

κρυπτογράφθςθ ςιματοσ 

- υχνότθτα: 2.4GHz & 5GHz 

- Εμβζλεια με τθν ίδια μπαταρία και ςυνεχι πτιςθ:  >1,5Km 

13. Σθλεχειριςμόσ 

- Σφποσ: Ψθφιακόσ 

- υχνότθτα: 2.4GHz 

- Εμβζλεια: >750m 

14. Μπαταρίεσ 

- Σεχνολογία: Smart Battery 

- Σφποσ: Lipo 

- Ενδείξεισ: On battery 

- Χρόνοσ φόρτιςθσ: <2.0 h 

15. On-board computing 

- Σφποσ: 4 on-board CPUs 

- Quad-core processor: Principal autopilot & artificial intelligence 

- Dual-core processor: Video co-processing 

- Single-core processor: Low-level autopilot (safety fallback) and motor control 

- Single-core processor: Communication link management 

16. Οπτικά υςτιματα 

- Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι 

- >35 MP, mechanical shutter DNG (RAW image with correction metadata) 

- Ground sampling distance (GSD): 

i. 1 mm/pixel at 6 m 

ii. 1 cm/pixel at 60 m 
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- Recorded on board Geo-referenced (position & orientation) 

17. Βιντεοκάμερα: HD (1280 x 720 pixels) Recorded on board or streamed 

- Horizontal field of view: >60 degrees 

18. Zoom (Digital / Optical / combined): 6x 

19. Θερμικι κάμερα 

- Thermal (80 x 60 pixels) overlaid on main camera stream, FOV 50ο, Edge enhancement 

20. HeadCam and 4 sideCams:  640x480, FOV 100ο 

21. Φϊτα: 1 x Head Lamp for Video, 1 x Flash 

22. υςτιματα Αςφαλείασ 

- navCams: Σουλάχιςτον 5 (εμπρόςκιο, οπίςκιο αριςτερό, δεξί & κάτω) 

- Ultrasonic sensors: Σουλάχιςτον 5 sensors (εμπρόςκιο, οπίςκιο αριςτερό, δεξί & κάτω) ζωσ 

6m για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων, Audio and visual object warning 

- Φϊτα πλοιγθςθσ: 2 x δεξιά; 2 x αριςτερά;  

- Φϊτα αποφυγισ ςφγκρουςθσ: 1 x πάνω, 1 x κάτω 

23. φςτθμα αποφυγισ ςφγκρουςθσ: Αυτόματθ αποφυγι ςφγκρουςθσ. 

24. Προςζγγιςθ ςε αποςτάςεισ: Μζχρι 3m 

25. Λειτουργίεσ:  Geofencing, Return Home, Emergency Stop, Emergency Landing, Hold Position, Abort 

mission, Abort Landing, Motor cut-off 

26. Λογιςμικό τακμοφ εδάφουσ 

 Να αναφερκεί το όνομα του λογιςμικοφ, θ ζκδοςθ, ο καταςκευαςτισ και θ χϊρα προζλευςθσ. 

 Σο λογιςμικό να δφναται να εγκαταςτακεί ςε επιπλζον Η/Τ, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ. 

 Να είναι κατάλλθλο για λειτουργικά ςυςτιματα Microsoft Windows 7 (64bit) ι νεϊτερο. 

 Σο λογιςμικό να επιτρζπει τον ςχεδιαςμό πτιςθσ επί χάρτθ από δωρεάν υπθρεςίεσ 

χαρτογραφικϊν δεδομζνων. 

 Να επιτρζπει τθν ειςαγωγι raster χάρτθ του χριςτθ, κακϊσ και αρχείων τφπου kml. 

 Να δίνει τα κατάλλθλα εργαλεία, ϊςτε ο χριςτθσ να ςχεδιάηει πάνω ςτον χάρτθ τθν επικυμθτι 

πορεία χειροκίνθτα, με διαδικαςίεσ drag and drop. 

 Να υπάρχει κατάλλθλθ ρουτίνα αυτόματθσ ςχεδίαςθσ πτιςθσ με παραμζτρουσ, όπωσ επικυμθτό 

pixel size και ποςοςτό επικάλυψθσ των φωτογραφιϊν για αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ ςχεδίων πτιςθσ. 

 Να μπορεί να αποκθκεφει ςχζδια πτιςθσ, τόςο τοπικά ςε αποκθκευτικό μζςο του Η/Τ, όςο και ςτθ 

μνιμθ του πτθτικοφ μζςου. 

 Να μπορεί να προςομοιϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ πτιςθσ ςτο γραφείο, λαμβάνοντασ υπόψθ 

παραμζτρουσ, όπωσ ταχφτθτα και διεφκυνςθ ανζμου και να παράγει ςτατιςτικά, όπωσ ποςοςτό 

επικάλυψθσ φωτογραφιϊν, πλικοσ φωτογραφιϊν, διάρκεια πτιςθσ και απόςταςθ πτιςθσ. 
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 Να μπορεί να ορίηει ο χριςτθσ το ςθμείο προςγείωςθσ του μζςου, ωσ διαφορετικό από το ςθμείο 

απογείωςθσ. 

 Να μπορεί να ςυνδζεται μζςω τθσ αςφρματθσ ραδιοηεφξθσ με το πτθτικό μζςο και να 

μεταφζρονται από αυτό δεδομζνα τθλεμετρίασ, όπωσ ταχφτθτα πτιςθσ, ταχφτθτα ανζμου, 

τρζχουςα κζςθ, κατάςταςθ μπαταρίασ, μθνφματα προειδοποιιςεων κλπ. 

 Να μπορεί να αποςτζλλει ςε πραγματικό χρόνο προσ το πτθτικό μζςο εντολζσ αλλαγισ του 

ςχεδίου πτιςθσ, εντολζσ ακφρωςθσ πτιςθσ κλπ. 

 Να μπορεί να χρθςιμοποιεί μοντζλα εδάφουσ, ϊςτε κατά το ςχεδιαςμό τθσ πτιςθσ να λαμβάνεται 

υπόψθ το ανάγλυφο. 

 Να παρζχει πρόβλεψθ καιροφ για τισ προςεχείσ από τον ςχεδιαςμό πτιςθσ μζρεσ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι εκτζλεςθσ των πτιςεων. 

27. Λοιπά 

 Να προςφζρεται πλιρθσ εκπαίδευςθ & ςυνεχισ τεχνικι υποςτιριξθ ςτον χειριςμό τόςο του 

ςυςτιματοσ (UAV, cameras και παρελκόμενα) ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ όςο και του λογιςμικοφ 

για ςχεδιαςμό και παρακολοφκθςθ πτιςεων. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ 1 ζτουσ από τον καταςκευαςτι. 

 Να προςφζρονται τουλάχιςτον 3 μπαταρίεσ. 

 Να προςφζρονται όλοι οι απαραίτθτοι φορτιςτζσ και παρελκόμενα (καλϊδια, adaptors κλπ) 

διαςφνδεςθσ του μζςου με H/Y για μελλοντικζσ αναβακμίςεισ του firmware. 

 Να προςφζρονται δωρεάν αναβακμίςεισ firmware για τουλάχιςτον 1 ζτοσ μετά τθν παραλαβι του 

ςυςτιματοσ. 

 Σο προϊόν να ςυςκευάηεται ςε ςυμπαγι κικθ αςφαλοφσ μεταφοράσ ϊςτε να μπορεί να 

μεταφζρεται εφκολα από ζνα άτομο. 

 To προϊόν να ζχει πιςτοποίθςθ CE ι EU. 

 

Section 2 

Integrated fully autonomous poly-copter (multi-rotor) system with the appropriate software 

(CPV: 31712000-0). Budget 19.950,0 euros (VAT included). 

The system should be able to fly autonomously without remote control and provide aerial 

photography. Photos should be recorded in the visible part of the E/M spectrum, but the 

capability of recording images of the thermal spectral range has to be included. 
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It should be accompanied by flight organizing and aerial photography software, which should 

allow for live flight supervision and enable the user to interfere and change either the data 

associated with the course or the data associated with the aerial photographs. 

The system should provide bidirectional wireless communication between the poly-copter and a 

field computer for the transfer of telemetry data. All of the above must be completed as a system 

by the manufacturer of the polycopter, who guarantees the flawless and correct operation of the 

system in full, by providing a guarantee of good operation for at least 12 months. 

The above and the following specifications are the minimum requirements (on exclusion penalty). 

1. Polycopter 

2. Type: V-shaped at least quadrupled 

3. Engines: at least 4 x electric brushless motors 

4. Propellers: 4 (at least) 

5. Weight - full load: <2.2kg 

6. Flight time:> 20min (no battery change) 

7. Maximum climb speed:> 6m / s 

8. Maximum permitted wind speed. Automatic flight:> 8m / s; Manual flight:> 12m / sec 

9. Autopilot & control: IMU, barometer, GPS 

10. Construction material: Preferably molded carbon fiber arms and legs, precision-molded magnesium 

frame, precision-molded injected plastic 

11. Operating temperature: -10 ° to 40 ° C 

12. Wireless communications 

a. Main Communication System 

b. Type: Double (2) frequency multi-directional antennas with signal encryption 

c. Frequency: 2.4GHz & 5GHz 

d. Range:> 1.5Km 

13. Remote control 

a. Type: Digital 

b. Frequency: 2.4GHz 

c. Range:> 750m 

14. Batteries 

a. Technology: Smart Battery 

b. Type: Lipo 

c. Indications: On battery 

d. Charging time: <2.0 h 
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15. On-board computing 

a. Type: 4 on-board CPUs 

b. Quad-core processor: Principal autopilot & artificial intelligence 

c. Dual-core processor: Video co-processing 

d. Single-core processor: Low-level autopilot (safety fallback) and motor control 

e. Single-core processor: Communication link management 

16. Optical Systems 

a. Digital camera 

1. 35 MP, DNG mechanical shutter (RAW image with correction metadata) 

b. Ground sampling distance (GSD): 

i. 1 mm / pixel at 6 m 

ii. 1 cm / pixel at 60 m 

c. Recorded on board Geo-referenced (position & orientation) 

17. Camcorder: HD (1280 x 720 pixels) Recorded on board or streamed 

a. Horizontal field of view:> 60 degrees 

18. Zoom (Digital / Optical / combined): 6x 

19. Thermal camera 

a. Thermal (80 x 60 pixels) overlaid on main camera stream, FOV 50th, Edge enhancement 

20. HeadCam and 4 sideCams: 640x480, FOV 100th 

21. Lights: 1 x Head Lamp for Video, 1 x Flash 

22. Security Systems 

a. navCams: At least 5 (front, rear left, right & bottom) 

b. Ultrasonic sensors: At least 5 sensors (front, rear left, right & down) up to 6m to avoid 

collisions, Audio and visual object warning 

c. Navigation lights: 2 x right? 2 x left; 

d. Collision avoidance lights: 1 x above, 1 x down 

23. Collision avoidance system: Automatic collision avoidance. 

24. Approach at distances: Up to 3m 

25. Functions: Geofencing, Return Home, Emergency Stop, Emergency Landing, Hold Position, Abort 

Mission, Abort Landing, Motor Cut-off 

26. Land Station Software 

• The tenderer must specify the software name, version, manufacturer, and country of origin. 

• The software can be installed on additional PCs at no extra cost. 

• The software must be suitable for Microsoft Windows 7 (64bit) or newer operating systems. 

• The software must allow for planning a flight on a map using maps/data from free cartographic 

data services. 
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• Software must allow to import user made raster maps and “kml” files. 

• Software must provide the appropriate tools for the user to plan the desired route manually by 

drag and drop procedures on the map. 

• Incorporate an appropriate automatic flight planning routine with parameters such as desired 

pixel size and rate of photo coverage for automating the flight plan production process. 

• Must be able to store flight plans both locally on a computer storage medium and in the volatile 

memory. 

• Must be able to simulate flight performance in the office, taking into account parameters such 

as wind speed and direction, and producing statistics such as photo coverage rate, number of 

photos, flight duration and flight distance. 

• The user must be able to set the landing point of the polycopter as different from the take-off 

point. 

• The user must be able to connect via the radio radio link to the polycopter and transfer 

telemetry data such as flight speed, wind speed, current position, battery status, warnings, etc. 

• The software must allow for sending flight plan change orders, flight cancel orders, etc. in real 

time to the flight agent; 

• The software must allow for using Digital Surface Models so that they can be taken into account 

when planning the flight. 

• The software must provide a weather forecast for the next flight planning days for the specific 

flight area. 

27. Others 

• The tenderer must provide full training & continuous technical support to handling both the 

system (polycopter, cameras and accessories) in real-world conditions and the software for 

flight planning and monitoring. 

• One 1 year warranty from the manufacturer must be provided. 

• At least 3 batteries must be provided. 

• All necessary accessories (chargers, cables, adapters, etc.) including those necessary to connect 

the system with Windows PC for future firmware upgrades. 

• Free firmware upgrades for at least 1 year after receiving the system must be offered. 

• The product must be packed in a compact carrying case so it can be easily transported for field 

work by one person. 

• The product must be CE or EU certified. 

 


