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Τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε 
ενδιαφερόμενο της Διακήρυξης 01/2020 του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας νέου και 
αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας 
και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε για το Τμήμα 77 με 
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85457  
 

Θέμα:  
 

Διευκρινίσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε με α/α Διακήρυξης 01/2020 επί του  
Τμήματος 77 «Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ενεργειακών Συστημάτων, Μετρήσεων και Μεγάλου Όγκου 
Δεδομένων» με  συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 85457 (Κωδικός έργου στο ΟΠΣ: 5041812) 
 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αριθμ. 82/2020 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Γ΄- 
Ακυρωτικό Μονομελές, περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 450/2020 απόφασης ΑΕΠΠ, καθώς και της αριθμ. 23/30-
07-2020 (θέμα 5ο) Απόφασης ΔΕ ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑ: Ω80Μ46ΨΖ3Π-ΤΑ1): 
 
Α.Καθίσταται δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας νέου και 
αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε και 
για τον εν λόγω τμήμα της αριθμ. 01/2020 Διακήρυξής του (ΑΔΑΜ: 20REQ006202658), με την εξής 
αποσαφήνιση/τροποποίηση σχετικά με το «Φορητό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο οχήματος (ROV)»: 
 
«Φορητό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο οχήματος (ROV)» 
Το όχημα να μην υπερβαίνει τα 5kg (όρος 2). Η προδιαγραφή αυτή αφορά το εμβαπτιζόμενο τμήμα (όχημα) για να 
έχει την καλύτερη δυνατή κίνηση και ευκολία καθοδήγησης στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η θήκη μεταφοράς να είναι ίση ή μικρότερη από 30kg (όρος 16), αφορά το συνολικό σύστημα, δηλαδή τα μέρη του 
πλήρους εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται "εντός και εκτός νερού" τα οποία και έχουν επιπλέον βάρος. Η θήκη 
μεταφοράς συμπεριλαμβάνει δηλαδή τον συνολικό εξοπλισμό όπως όχημα, καλώδιο, τροφοδοτικό, οθόνη, 
παρελκόμενα, εργαλεία, για να μπορεί να μεταφέρεται και αποθηκεύεται συνολικά με ασφάλεια στην στεριά. Όλα 
αυτά θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μια συμπαγή βαλίτσα μεταφοράς. Πρέπει να είναι συμπαγής και φυσικά 
έχει ανάλογο βάρος από κατασκευής υλικού, για να προφυλάσσει τα όργανα και παρελκόμενα είδη κατά τη μεταφορά 
τους 
 
Β. Περαιτέρω ισχύουν οι διευκρινίσεις που εδόθησαν με το αριθμ. 2913/03-03-2020 έγγραφό μας, οι οποίες 
αναρτήθηκαν αυθημερόν στο portal του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα ΔΙΠΑΕ και για τις οποίες ενημερώθηκαν 
δυνητικά ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ, ως εξής: 
Η αναφορά στην σελίδα 347 της διακήρυξης στην προσφορά Φορητής συσκευής μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων  
εδάφους συγκεκριμένου  εμπορικού σήματος  και ειδικότερα του μοντέλου  DS2000 της εταιρείας Leica συνιστά 
ενδεικτική αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω  μοντέλων υπό τη μορφή παραδείγματος. Ως εκ τούτου, 
ουδόλως ζητείται η προσφορά του συγκεκριμένου μοντέλου,  αλλά οι υποψήφιοι  δύνανται να προσφέρουν  
οιοδήποτε αντίστοιχο ή ισοδύναμο  αυτού. 
Τέλος, σημειώνεται ότι σε σχέση με τις συσκευές Φασματοραδιόμτερο (σελ 348 της διακήρυξης)  και Ολοκλήρωμένο 
Σύστημα  καταγραφής της ανάκλησης της ηλιακής ακτινοβολίας από επιφανειακούς στόχους, όπως έδαφος, 





 
 

πετρώματα και νερά,  αλλά και βλάστηση,  η αναφορά στα μοντέλα SVCHR-512iκαι svchr1024i συνιστά ενδεικτική 
αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω μοντέλων υπό τη μορφή παραδείγματος. Ως εκ τούτου, ουδόλως 
ζητείται η προσφορά των συγκεκριμένων μοντέλων, αλλά οι υποψήφιοι  δύνανται να προσφέρουν αντίστοιχο ή 
ισοδύναμο  αυτών. 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
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