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ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινήσεων σε ερώτημα της εταιρίας Geosystems Hellas AE μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ

Σε συνέχεια του ερωτήματος που μας τέθηκε από την εταιρία Geosystems Hellas AE  μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το Διαγωνισμό με Τίτλο «Σύστημα προστασίας δασικού 
πλούτου με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών» (της υπ’ Αρ. Πρωτ. 69393/12-10-2020 
διακήρυξης για το Τμήμα 1) 

1. «Κατά τη μελέτη της διακήρυξής υπ’ Αρ. Πρωτ. 69393/12-10-2020 του φορέα σας για 
σύμβαση προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, διαπιστώσαμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος του άρθρου 2 
(Τμήμα 1) της Μελέτης «Σύστημα προστασίας δασικού πλούτου με χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών», που συνοδεύει τη διακήρυξη και συγκεκριμένα του «Συστήματος 
φορητού μη επανδρωμένου αεροχήματος για την δημιουργία ψηφιακών χαρτών», δεν 
αφορούν προϊόν της αγοράς που μπορεί να τις καλύψει στο σύνολό τους.
Η εν λόγω διαπίστωση οφείλεται στην προδιαγραφή 7 στην οποία απαιτείται το 
σύστημα να διαθέτει κάμερα RGB και παράλληλα θερμική κάμερα, γεγονός που δεν 
είναι δυνατόν σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προδιαγραφές. Επιπλέον, να αναφέρουμε 
ότι η χρήση της θερμικής κάμερας δεν αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία 
ψηφιακών χαρτών.
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν θα μπορούσε να γίνει επιλογή μιας μόνο κάμερας 
στο εν λόγω σύστημα (δηλ. ή/και θερμική)».

διευκρινίζουμε τα εξής: επειδή η κύρια χρήση του προς προμήθεια ΣΜΗΕΑ προορίζεται για 
τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών πρέπει τα χαρακτηριστικά της κάμερας να καλύπτουν 
πρωτίστως το σκοπό αυτό. Συνεπώς η ύπαρξη θερμικής κάμερας είναι επικουρική και δεν 
είναι απαιτητή για το συγκεκριμένο ΣΜΗΕΑ (δεν επιφέρει αποκλεισμό η μη ύπαρξη της). 

                                    Ο  Προϊστάμενος Τμήματος ΤΠΕ

                                              Ιωάννης Δεληγιάννης
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