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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοτυπικών – 
εκτυπωτικών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης αυτών 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων καθώς και των εργατικών 
διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών τους για την εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στα κεντρικά 
της γραφεία στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία 
Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως – Περ. 
Γραφείο Νάξου), για τριάντα έξι (36) μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων 
αντιγράφων (από το σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 
έγχρωμων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
152.000€ πλέον Φ.Π.Α., από τα οποία τα 110.000€ αφορούν την προμήθεια των συστημάτων και 
τα 42.000€ αφορούν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων. 

Α.1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Το Αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών – εκτυπωτικών συστημάτων 
προηγμένης τεχνολογίας με δυνατότητα σάρωσης και αποστολής Fax-email. Τα προαναφερόμενα 
συστήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα φύλλα 
συμμόρφωσης του κεφαλαίου Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ καθώς και τα όσα αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Προσδοκώμενα οφέλη της προμήθειας είναι: 

1. Ελαχιστοποίηση του εκτυπωτικού και διαχειριστικού κόστους για την εταιρία 
2. Βελτίωση της παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης των χρηστών 
3. Εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού περιβάλλοντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέων 

λειτουργιών 
4. Τεκμηριωμένη μέθοδος διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας της τελικής και βέλτιστης 

για την εταιρία λύσης 
5. Υψηλή διαθεσιμότητα αναλώσιμων υλικών, ανά πάσα στιγμή 
6. Επεκτασιμότητα και εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης σε περισσότερες θέσεις - κτίρια, 

αν αυτό ζητηθεί, μετά από ανάγκες της εταιρίας 
Τα προσφερόμενα συστήματα θα εγκατασταθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Θέρμη 
Θεσσαλονίκης (κτίρια: Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. 
Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως – Περ. Γραφείο Νάξου). Το είδος του 
συστήματος καθώς και ο χώρος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

A/A ΧΩΡΟΣ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(Α4 – Α3) 

ΕΓΧΡΩΜΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(Α4 – Α3) 

PLOTTER 
(A0) 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υπόγειο 1 (A3) 1 (Α3)  
1 (Β1) 
1 (B7) 

2 ΠΡΟΚΑΤ 2 (A4) 1 (A3)  
1 (Β4) 
2 (B8) 

3 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ  
2 (A3) 
1 (Α4) 

 
1 (Β1) 
1 (Β2) 
1 (Β3) 

4 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 1ος Όροφος 1 (A3) 1 (Α3) 1 (A0) 
1 (Β4) 
1 (Β5) 
1 (B10) 

5 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 2ος Όροφος 1 (A3) 1 (Α3)  
1 (Β1) 
1 (B6) 

6 ΠΕΡ. ΥΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 (Α4) 1 (A3)  
1 (Β4) 
1 (B8) 

7 Κ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 (Α4) 1 (A3)  
1 (Β4) 
1 (B8) 

8 ΠΕΡ. ΥΠ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 1 (Α4) 1 (A3)  
1 (B8) 
1 (B9) 

9 ΠΕΡ. ΥΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 (Α4) 1 (A3)  
1 (Β4) 
1 (B8) 

10 ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  1 (Α3)  1 (Β4) 
11 ΝΑΞΟΣ  1 (Α3)  1 (Β4) 
12 ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Πρόεδρος) 1 (Α4)   1 (B8) 
13 ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Γενικός) 1 (Α4)   1 (B8) 
14 ΚΕΝΤΡΙΚΟ  (Νομ.Υπηρεσία) 1 (Α4)   1 (B8) 

Πίνακας Εξοπλισμού 
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Οι τοποθεσίες των παραπάνω χώρων παράδοσης είναι οι εξής: 
 

A/A ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

2 ΠΡΟΚΑΤ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

3 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

4 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 1ος Όροφος 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

5 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 2ος Όροφος 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θες/νίκης – Θέρμης) 

6 ΠΕΡ. ΥΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, 

Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα 

7 Κ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
3ο χλμ. Γρεβενών – 

Καλαμπάκας, Τ.Κ. 51100 

8 ΠΕΡ. ΥΠ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 

Καβάλας, Τ.Κ. 56010, Δερβένι 

9 ΠΕΡ. ΥΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, 

Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή 

10 ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης–

Κίρκης, Τ.Κ.68100, 
Αλεξανδρούπολη 

11 ΝΑΞΟΣ Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300, Νάξος 
Πίνακας Τοποθεσίας 

Α.1.1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

 την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, που πρέπει να ικανοποιεί κατ΄ελάχιστον 
τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι 
(Β1-Β10) 

 τη μεταφορά και την τοποθέτησή του στους παραπάνω χώρους. Οι ακριβείς θέσεις θα 
καθοριστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

 εγκατάσταση – παραμετροποίηση στον χώρο που θα υποδειχθεί από στέλεχος της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει επαρκής καλωδιακή υποδομή (πρίζα δικτύου, γραμμή fax, κτλ.) η υποδομή 
θα κατασκευαστεί με ευθύνη και κόστος που θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού σε server της Ε.Ο.Α.Ε. σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών. 

 την μεταφορά των παλαιών συστημάτων σε αποθηκευτικούς χώρους που θα 
υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών 

 την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών 
 την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που θα υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Συστημάτων & Τεχνολογιών 
 την  εκπαίδευση των χρηστών της εταιρίας. Η εκπαίδευση θα γίνεται ανά ομάδα 

(μέγιστος αριθμός ομάδων 35) χρηστών με μέγιστο πλήθος τα οκτώ (8) άτομα ανά 
ομάδα και θα έχει ελάχιστη διάρκεια 45’, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των 
δυνατοτήτων και των λειτουργιών των συσκευών και του λογισμικού για το σύνολο 
των χρηστών της εταιρίας. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παρέχει επίσης υπηρεσίες 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε νέο ή στο υφιστάμενο προσωπικό της εταιρίας, αν 
αυτό ζητηθεί (μέγιστος αριθμός εκπαιδεύσεων 5). 

 την εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών της Δ/νσης Ανάπτυξης Συστημάτων & 
Τεχνολογιών της εταιρίας σχετικά με τις δυνατότητες των νέων συστημάτων, την 
χρήση τους – παραμετροποίηση τους, καθώς και την χρήση – παραμετροποίηση του 
λογισμικού που τα συνοδεύει. 

 την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή. 
 

Καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την πλήρη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων συστημάτων. 

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής από την Ε.Π.Π.Ε. και 
αφού εγκατασταθούν, συνδεθούν και τεθούν τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία. 
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Α.1.1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι ελάχιστες γενικές απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι: 

- τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι (Β1-Β10) 

- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα 
- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας laser 
- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστά toner και τύμπανο 

(drum) 
- Όλα τα παραδοτέα εκτυπωτικά συστήματα, θα πρέπει να διαθέτουν Adobe Postscript 

3, για την λειτουργία mobile printing 
- Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης ή αλλαγής της τεχνικής λύσης και σε άλλα 

γεωγραφικά σημεία που δραστηριοποιείται η εταιρία, αν αυτό ζητηθεί, διατηρώντας τις 
βασικές αρχές σχεδιασμού – λειτουργίας – ενιαίας τιμολόγησης. Ενδεικτικά σημεία 
αναφέρονται οι σταθμοί διοδίων, τα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, κλιμάκια, 
περιφερειακά γραφεία της εταιρίας. 

- Να γίνεται δικτυακή διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού και έλεγχος των 
παραγόμενων εκτυπώσεων από εξειδικευμένο λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή των 
συστημάτων, με δυνατότητα εξαγωγής report ανά χρήστη - ομάδες χρηστών.  

- Να υπάρχει η δυνατότητας παραλαβής των εκτυπώσεων με κωδικό (follow me 
printing) από οποιοδήποτε εγκατεστημένο μηχάνημα με την χρήση κωδικού ανά 
χρήστη (Τα παραπάνω αφορούν ΜΟΝΟ τα κεντρικά γραφεία της). 

- Να υπάρχει η δυνατότητα τα αρχεία, τα οποία θα αποστέλλονται προς εκτύπωση, να 
παραμένουν στον print server μέχρι ο χρήστης να εισάγει τον κωδικό του σε 
οποιοδήποτε σύστημα της επιλογής του. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει το αρχείο που θέλει να εκτυπώσει ή να διαγράψει (Τα παραπάνω αφορούν 
ΜΟΝΟ τα κεντρικά γραφεία της) 

- Τα αρχεία που δεν θα εκτυπωθούν ή δεν θα διαγραφούν από τον χρήστη, θα 
παραμένουν στον print server για διάστημα που θα καθοριστεί από την Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας. Σε περίπτωση που αυτά δεν 
εκτυπωθούν, θα διαγράφονται μόνιμα από τον print server της εταιρίας, σε χρονικό 
διάστημα το οποίο θα καθοριστεί από στελέχη της Δ/νσης Ανάπτυξης Συστημάτων & 
Τεχνολογιών της εταιρίας, σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

Α.1.1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον τρία (3) χρόνια δωρεάν εγγύηση 
από τον κατασκευαστή, η οποία θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
εξοπλισμού στην Ε.Ο.Α.Ε. Η εγγύηση του οποιουδήποτε παραδοτέου συστήματος αφορά την 
αντικατάσταση κάθε προβληματικού part του συστήματος ή την συνολική αντικατάστασή του με 
νέο, αμεταχείριστο, του ιδίου κατασκευαστή με τα υπόλοιπα και ισοδύναμο.  

Α.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού κάθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης περιλαμβάνει: 

1. Την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, που δεν καλύπτεται από τη εγγύηση, με κάλυψη του 
κόστους ανταλλακτικών και εργασίας.  

2. την κάλυψη του κόστους όλων των απαραίτητων αναλώσιμων ή/ και ανταλλακτικών 
(toner, drum, fuser) που τυχόν θα χρειαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συνόλου των συστημάτων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών.  

3. τη δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω ειδικού λογισμικού, 
παραμετροποίησης των συστημάτων, συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικής τους 
κατάστασης και των μετρητών εκτύπωσης με δυνατότητα παροχής αυτόματης 
ενημέρωσης με κωδικό βλάβης, του τεχνικού τμήματός του και την αυτόματη ενημέρωση 
αντικατάστασης των αναλώσιμων όλων των προσφερόμενων συστημάτων. 

4. τη διατήρηση ικανού αποθέματος αναλώσιμων για όλα τα συστήματα, σε ειδικούς χώρους 
που θα υποδείξει η εταιρία (από τα αναλώσιμα εξαιρείται το χαρτί και συρραπτικά). Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει αρχικά ένα (1) επιπλέον toner για όλα τα συστήματα 
που θα εγκατασταθούν σε κάθε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας και θα πρέπει να 
διασφαλίζει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, την ανανέωση του αποθέματος αυτού. Η 
διαχείριση του  αποθέματος αναλώσιμων, θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με 
την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας.   
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5. τη διαχείριση παραγγελιών αναλώσιμων, βάσει των αναφορών που θα παρέχονται από τα 
συστήματα στον ανάδοχο, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισής τους, σε 
οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας βρίσκονται αυτά. Το κόστος αποστολής των 
αναλώσιμων θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό 
σημείο της εταιρίας βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα. 

6. την παροχή πλήρους και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης στο χώρο 
εγκατάστασης και εξασφάλιση αποθέματος για όλα τα αναλώσιμα υλικά (πλην χαρτιού και 
συρραπτικών). Ως HelpDesk ορίζεται το αποκλειστικό σημείο επικοινωνίας του αναδόχου, 
στο οποίο θα απευθύνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) η 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας για τυχόν τεχνικά 
προβλήματα του εξοπλισμού, για θέματα χρήσης του εξοπλισμού και θέματα παραγγελίας 
αναλώσιμων (για τα αναλώσιμα θα υπάρχει και online ενημέρωση από τα συστήματα). 

7. την τυχόν εργασία που θα προκύψει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την 
επιδιόρθωση εκτάκτων βλαβών άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα 
ρυθμίσεων, προγραμματισμού, κ.λπ. 

 
Για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων κατά τη διάρκεια της συντήρησης, 
ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνικό τμήμα επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη.  

Α.1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της Αναθέτουσας 
Αρχής (από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 08:00 έως 16:00, πλην αργιών και 
Σαββατοκύριακου) και θα περιλαμβάνουν: 

- Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση 
ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική 
αιτία ως προς τα συστήματα. 

- Διαθεσιμότητα 5 ημέρες x 8 ώρες για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου επίσκεψη σε 
περίπτωση βλάβης. 

 
Ως μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος απόκρισης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου, ορίζεται 
η ίδια εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση που η βλάβη δηλωθεί μέχρι της 12:00μ.μ. και η  επόμενη 
εργάσιμη ημέρα αν η οποιαδήποτε βλάβη δηλωθεί μετά τις 12:00μ.μ.Στην περίπτωση που η 
βλάβη αφορά μηχάνημα που βρίσκεται στο γραφείο της Νάξου, ως επιτρεπόμενος χρόνος 
απόκρισης θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
 
Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων 
ημερών, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλο αντίστοιχο με ισοδύναμα 
χαρακτηριστικά, το οποίο θα θέσει σε πλήρη λειτουργία στο περιβάλλον χρήσης της Αναθέτουσας 
Αρχής, για προσωρινή λειτουργία μέχρι την οριστική επισκευή του αρχικού. Οποιαδήποτε δαπάνη 
(μετακινήσεις, εγκαταστάσεις, κ.λπ.) θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να ολοκληρώνει την συντήρηση εντός του μικρότερου 
δυνατού χρόνου, δίχως να θίγει την λειτουργία της εταιρίας. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με το παρόν κατά 
τρόπο άριστο, σύμφωνο με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και εγγυάται την επάρκεια 
ελέγχου μέχρι την διενέργεια της επόμενης συντήρησης.  
 
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι με δαπάνη του θα γίνεται η επιδιόρθωση των οποιωνδήποτε βλαβών 
που θα προκύψουν από υπαιτιότητα του.  
 
Ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου, θα συμμετέχει σε συναντήσεις με στελέχη της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας, με σκοπό την συζήτηση προτάσεων 
βελτιστοποίησης των υπηρεσιών όταν αυτό ζητηθεί από την εταιρία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιτρέπει την ακώλυτη επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου 
προσωπικού του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών 
και να διευκολύνει αυτούς στο έργο τους. 
  
Το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου οφείλει: 
 να σέβεται τις εργασίες, λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της εταιρίας και να 

αποφεύγει την πρόκληση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή παρενόχλησης στην λειτουργία των 
εγκαταστάσεων της και την εργασία του προσωπικού της. 
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 να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους και τεχνικούς της εταιρίας σε όλα τα τεχνικής φύσεως 
ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης 
και να τους ενημερώνει για αυτά.  

 να συγκεντρώνει, αμέσως με την ολοκλήρωση της επισκευής, όλα τα εργαλεία και 
υπολείμματα της επισκευής, να αποχωρεί ασφαλώς από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας καθώς 
και να αφήνει το χώρο στην ιδία κατάσταση που βρισκόταν κατά την προσέλευση του. 

 
Τόσο ο ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνους επικοινωνίας 
που θα είναι μέλη και της ΕΠΠΕ, οι οποίοι θα επιλαμβάνονται κάθε θέματος που τυχόν θα 
προκύψει μέσα στα πλαίσια και καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι 
επικοινωνίας τόσο του αναδόχου, όσο και της εταιρίας, θα επιβλέπουν τη σωστή τήρηση των 
όρων του παρόντος.  

 

Α.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (Ε.Π.Π.Ε.) που θα αποτελείται από ένα στέλεχος της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών αλλά και δύο  διοικητικά στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε.Π.Π.Ε. θα αναλάβει το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών 
του και την τμηματική παραλαβή της προμήθειας, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και 
γενικότερα την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
συμβατικά τεύχη, υλοποίησης της σύμβασης.  
 

Α.4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης θα εκτελεστούν στις 
εγκαταστάσεις που ορίζονται στον πίνακα «Πίνακας Τοποθεσίας» του αντικειμένου αυτού.  
 

Α.5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού (απ’ το 
σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων παραγόμενων 
αντιγράφων. 
 
Η ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται στον δύο (2) μήνες 
από την ανάθεση των εργασιών.  
 

Α.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
Δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν τις 
ζητούμενες υπηρεσίες στην Ελληνική αγορά 

Α.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ότι: 
 

διαθέτουν ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρια (3) τελευταία έτη διαχειριστικών 
χρήσεων, μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (να 
παρέχονται οι σχετικοί επίσημοι ισολογισμοί). Ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά στον 
τομέα δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια και όχι άλλης φύσεως 
δραστηριότητες του υποψήφιου αναδόχου. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 
να δηλώνει ετήσιο κύκλο εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ο κύκλος 
εργασιών πρέπει να αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια 
και όχι άλλης φύσεως δραστηριότητες του υποψήφιου αναδόχου. 

 Α.6.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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(α) να διαθέτουν την ικανότητα κάλυψης του αντικειμένου της προμήθειας και την 
ικανοποίηση των προδιαγραφών και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύμφωνα με το 
τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο». 
 

(b) να διαθέτουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, με δυνατότητα ανταπόκρισης 
στους νομούς εγκατάστασης των συστημάτων. 

(c) να διαθέτουν βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
των αντίστοιχων συστημάτων ότι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής 
θα παρέχει τις ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες. 

(d) να έχουν εκτελέσει, κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, πέντε (5) 
συμβάσεις παρόμοιες με την υπό ανάθεση σύμβαση για συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξης  φωτοτυπικών & εκτυπωτικών συστημάτων, με ετήσιο προϋπολογισμό άνω 
του 50% του προϋπολογισμού, του υπό ανάθεση έργου. Η υπηρεσία θα έχει την 
δυνατότητα να ζητήσει λεπτομέρειες των έργων που έχουν διεκπεραιωθεί.  

Α.6.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με το ISO 9001-2008 για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για υπηρεσίες 
σχετικές με την διαχείριση εγγράφων.  

Α.6.4 Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής 

Α.7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 
 

1. Με την οριστική παραλαβή της προμήθειας θα καταβληθεί το ποσό της προμήθειας. 
2. Για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Άρθρου Α.1.2, ο Ανάδοχος θα 

αποζημιώνεται για το σύνολο των ασπρόμαυρων και έγχρωμων αντιγράφων, που 
έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Το οφειλόμενο ποσό στο τέλος κάθε 
τριμήνου - από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων- θα υπολογίζεται βάσει 
σχετικής βεβαίωσης της επίβλεψης -για το αριθμό των παραχθέντων αντιγράφων- και 
της τιμής ανά σελίδα όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
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Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

                   Μιχάλης Ζεγλίνας 
           Τμηματάρχης Διαχείρισης 
                        Συστημάτων 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων  & 

Τεχνολογιών  
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
με την υπ’ αριθμ. 928/11/25.07.2017 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 

 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές των συστημάτων: 
 
Β1. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό–scanner–Fax σε δίκτυο (3 τεμάχια) 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

1 
2 εσωτερικές κάρτες Fax + 
Internal Staple Finisher + 4 trays 

ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
τουλάχιστον 35 σελίδες Α4 ανά 
λεπτό BW & Color 

ΝΑΙ   

3 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ   

5 

Να έχει 3 προκαθορισμένες 
σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις  και 
δυνατότητα zoom από 25-400% ( 
σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 150 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο 
από A3 & μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 30 
δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου 
λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα για 
τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 
7,5 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα 
τουλάχιστον 2.200 φύλλα σε 4 
κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 GB 
και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 
250 GB 

ΝΑΙ   

14 
Εσωτερικός finisher 500 φύλλων 
με δυνατότητα συρραφής 50 
φύλλων 

ΝΑΙ   

15 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 
52 – 300 g/m2 

ΝΑΙ   

16 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-
999 αντίγραφα 

ΝΑΙ   

17 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών 
για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια 
με βεβαίωση του επίσημου 
εισαγωγέα ή του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

18 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner 
σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office 
Open XML Word 

ΝΑΙ   

19 
Οθόνη (panel) τουλάχιστον 10” 
ιντσών 

ΝΑΙ   

20 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
εταιρίας. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

21 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

22 
Συνδεσιμότητα: LAN 
(10/100/1000Base-T), USB 2.0, 
Wireless Lan 

ΝΑΙ   

23 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

24 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την 
εταιρία για βλάβες και ελλείψεις 
αναλώσιμων. 

ΝΑΙ   

25 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ 
ευθείας από USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη 
από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Firmware, 
Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Β2. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό–scanner–Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
2 εσωτερικές κάρτες Fax + 
Internal Staple Finisher + 4 
trays 

ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
τουλάχιστον 50 σελίδες Α4 
ανά λεπτό BW & Color 

ΝΑΙ   

3 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 
dpi 

ΝΑΙ   

5 

Να έχει 3 προκαθορισμένες 
σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις  
και δυνατότητα zoom από 25-
400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο 
ενσωματωμένο τροφοδότη 
150 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο 
από A3 και μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης 
όχι μεγαλύτερο από 30 
δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου 
λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα 
για τα ασπρόμαυρα και 
λιγότερο από 5,5 
δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα 
τουλάχιστον 2.200 φύλλα σε 
4 κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 
GB και σκληρό δίσκο 
τουλάχιστον 250 GB 

ΝΑΙ   

14 
Εσωτερικός finisher 500 
φύλλων με δυνατότητα 
συρραφής 50 φύλλων 

ΝΑΙ   

15 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας 
από 52 – 300 g/m2 

ΝΑΙ   

16 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 
1-999 αντίγραφα 

ΝΑΙ   

17 

Παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια 
με βεβαίωση του επίσημου 
εισαγωγέα ή του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

18 

Να διαθέτει λειτουργία 
Scanner σε TIFF, PDF, 
JPEG, XPS, Office Open XML 
Word 

ΝΑΙ   

19 
Οθόνη (panel) τουλάχιστον 
10” ιντσών 

ΝΑΙ   

20 
Σύνδεση με τους υπολογιστές 
της εταιρίας. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 

21 
Παραδίδεται στο χώρο που 
θα υποδειχθεί σε πλήρη 
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

22 
Συνδεσιμότητα: LAN 
(10/100/1000Base-T), USB 
2.0, Wireless Lan 

ΝΑΙ   

23  Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

24 
Το μηχάνημα να ενημερώνει 
την εταιρία για βλάβες και 
ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

25 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ 
ευθείας από USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη 
από τον κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, 
εταιρεία κατασκευής και 
ιστοσελίδα κατασκευαστή με 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, 
Firmware, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Β3. Έγχρωμο (Color Laser A4) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σ 
1 1 εσωτερική κάρτα Fax  ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
τουλάχιστον 25 σελίδες Α4 ανά λεπτό 
BW & Color 

ΝΑΙ   

2 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

3 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 600 dpi x 600 dpi 

ΝΑΙ   

4 

Να έχει 3 προκαθορισμένες 
σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις  και 
δυνατότητα zoom από 25-400% (σε 
βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 50 φύλλων 

ΝΑΙ   

6 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
7 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

8 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A4 
και μικρότερο από A5 

ΝΑΙ   

9 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 40 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

10 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο 
από 9 δευτερόλεπτα για τα 
ασπρόμαυρα και λιγότερο από 11 
δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα 

ΝΑΙ   

11 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 550 
φύλλων. 

ΝΑΙ   

12 Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB ΝΑΙ   

13 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 60 – 
220 g/m2 

ΝΑΙ   

14 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

15 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με 
βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή 
του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

16 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε 
TIFF, PDF, JPEG 

ΝΑΙ   

17 Οθόνη (panel) τουλάχιστον 3” ιντσών ΝΑΙ   

18 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
εταιρίας 

ΝΑΙ   

19 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

20 
Συνδεσιμότητα: LAN 
(10/100/1000Base-T), USB 2.0 

ΝΑΙ   

21 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

22 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία 
για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

23 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

24 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας 
από USB Stick 

ΝΑΙ   

25 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

26 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό 
(Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

 
Β4. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (7 τεμάχια) 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
1 2 εσωτερικές κάρτες Fax + 2 trays ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
20 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW & Color 

ΝΑΙ   

3 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 
1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις 
& 3 μεγεθύνσεις  και δυνατότητα zoom 
από 25-400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 100 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & 
μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο 
από 6 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα 
και λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα για τα 
έγχρωμα 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 
φύλλα σε 2 κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 2 GB και 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB 

ΝΑΙ   

14 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 256 
g/m2 

ΝΑΙ   

15 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

16 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση 
του επίσημου εισαγωγέα ή του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

17 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, 
PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word 

ΝΑΙ   

18 Οθόνη (panel) τουλάχιστον 7” ιντσών ΝΑΙ   

19 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
εταιρίας 

ΝΑΙ   

20 
Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί 
σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

21 
Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-
T), USB 2.0 

ΝΑΙ   

22 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

23 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία 
για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

24 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   
25 Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,5 GHz ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας από 
USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, 
Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Β5. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 

 
Β6. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal 
Staple Finisher + 4 trays 

ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
35 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW 

ΝΑΙ   

3 Μονόχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις 
& 3 μεγεθύνσεις  και δυνατότητα zoom 
από 25-400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 100 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 80 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & 
μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο 
από 4 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2.200 
φύλλα σε 4 κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB και 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 160 GB 

ΝΑΙ   

14 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 220 
g/m2 

ΝΑΙ   

15 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

16 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση 
του επίσημου εισαγωγέα ή του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

17 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, 
PDF, JPEG, XPS 

ΝΑΙ   

18 Οθόνη (panel) τουλάχιστον 8” ιντσών ΝΑΙ   

19 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

20 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

21 
Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-
T), USB 2.0 

ΝΑΙ   

22 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

23 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία 
για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

24 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   
25 Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,8 GHz ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας από 
USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, 
Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 2 εσωτερικές κάρτες Fax + 2 trays ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 
τουλάχιστον 25 σελίδες Α4 ανά λεπτό 
BW 

ΝΑΙ   

3 Μονόχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις 
& 3 μεγεθύνσεις  και δυνατότητα zoom 
από 25-400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 100 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 80 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & 
μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο 
από 4 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 
1.100 φύλλα σε 4 κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB και 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 160 GB 

ΝΑΙ   

14 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 
220 g/m2 

ΝΑΙ   

15 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

16 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με 
βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή 
του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

17 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, 
PDF, JPEG, XPS 

ΝΑΙ   

18 Οθόνη (panel) τουλάχιστον 8” ιντσών ΝΑΙ   

19 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

20 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

21 
Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-
T), USB 2.0 

ΝΑΙ   

22 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

23 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία 
για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

24 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

25 
Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,8 
GHz 

ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας από 
USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό 
(Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   

Β7. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 
2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal Staple 
Finisher + 4 Trays 

ΝΑΙ   

1 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
55 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW 

ΝΑΙ 
  

2 Μονόχρωμο Laser ΝΑΙ   

3 
Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 
1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ 
  

4 
Να έχει 4 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 4 
μεγεθύνσεις  και δυνατότητα zoom από 25-
400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ 
  

5 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 300 φύλλων 

ΝΑΙ 
  

6 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
7 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

8 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & 
μικρότερο από A5 

ΝΑΙ 
  

9 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ 
  

10 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 
3,5 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ 
  

11 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 4.100 
φύλλα σε 4 κασέτες. 

ΝΑΙ 
  

12 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 3 GB και 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB 

ΝΑΙ 
  

13 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 256 
g/m2 

ΝΑΙ 
  

14 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-9.999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ 
  

15 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση 
του επίσημου εισαγωγέα ή του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

16 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, 
PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word 

ΝΑΙ 
  

17 Οθόνη τουλάχιστον 10” ιντσών ΝΑΙ   

18 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ 
  

19 
Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί 
σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ 
  

20 
Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), 
USB 2.0, Wireless Lan 

ΝΑΙ 
  

21 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

22 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για 
βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ 
  

23 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

24 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας από 
USB Stick 

ΝΑΙ 
  

25 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

26 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής 
και ιστοσελίδα κατασκευαστή με 
υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, 
Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ 

  

 
 
 

Β8. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A4) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (9 τεμάχια) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 1 εσωτερική κάρτα Fax + 2 Tray ΝΑΙ   
1 Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης ΝΑΙ   
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τουλάχιστον 35 σελίδες Α4 ανά 
λεπτό BW 

2 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

3 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 600 dpi x 600 dpi 

ΝΑΙ   

4 

Να έχει 3 προκαθορισμένες 
σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις  και 
δυνατότητα zoom από 25-400% ( 
σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 50 φύλλων 

ΝΑΙ   

6 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
7 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

8 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από 
A4 και μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

9 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 20 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

10 
Χρόνος πρώτου αντιγράφου 
λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 
1.000 φύλλων από δύο κασέτες 
τροφοδοσίας. 

ΝΑΙ   

12 Να έχει μνήμη τουλάχιστον 512 MB ΝΑΙ   

13 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 60 
– 120 g/m2 

ΝΑΙ   

14 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

15 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με 
βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα 
ή του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

16 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε 
TIFF, PDF, JPEG 

ΝΑΙ   

17 
Οθόνη LCD (panel) τουλάχιστον 4 
γραμμών 

ΝΑΙ   

18 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
Υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

20 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

21 
Συνδεσιμότητα: LAN 
(10/100/1000Base-T), USB 2.0 

ΝΑΙ   

22 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

23 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την 
εταιρία για βλάβες και ελλείψεις 
αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

24 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

25 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ 
ευθείας από USB Stick 

ΝΑΙ   

26 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από 
τον κατασκευαστή  

ΝΑΙ   

27 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Firmware, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Β9. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
1 εσωτερική κάρτα Fax + 2 trays + 
Internal Staple Finisher 

ΝΑΙ   

2 
Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 
35 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW & Color 

ΝΑΙ   

3 Έγχρωμο Laser ΝΑΙ   

4 
Να έχει πραγματική ανάλυση 
τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi 

ΝΑΙ   

5 
Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις 
& 3 μεγεθύνσεις  και δυνατότητα zoom 
από 25-400% ( σε βήματα 1%) 

ΝΑΙ   

6 
Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο 
τροφοδότη 150 φύλλων 

ΝΑΙ   

7 Να έχει by pass 100 φύλλων ΝΑΙ   
8 Να έχει αυτόματη διπλή όψη ΝΑΙ   

9 
Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & 
μικρότερο από A6 

ΝΑΙ   

10 
Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι 
μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα 

ΝΑΙ   

11 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο 
από 5 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα 
και λιγότερο από 7,5 δευτερόλεπτα για τα 
έγχρωμα 

ΝΑΙ   

12 
Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 
φύλλα σε 2 κασέτες. 

ΝΑΙ   

13 
Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 GB και 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB 

ΝΑΙ   

14 
Εσωτερικός finisher 500 φύλλων με 
δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων 

ΝΑΙ   

15 
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 300 
g/m2 

ΝΑΙ   

16 
Δυνατότητα εκτύπωσης  από 1-999 
αντίγραφα 

ΝΑΙ   

17 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση 
του επίσημου εισαγωγέα ή του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

18 
Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, 
PDF, JPEG, XPS, Office Open XML 
Word 

ΝΑΙ   

19 Οθόνη (panel) τουλάχιστον 10” ιντσών ΝΑΙ   

20 
Σύνδεση με τους υπολογιστές της 
Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

21 
Παραδίδεται στο χώρο που θα 
υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

22 
Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-
T), USB 2.0, Wireless Lan 

ΝΑΙ   

23 Δυνατότητα scan to mail ΝΑΙ   

24 
Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία 
για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

25 PCL 6, Adobe PS3 ΝΑΙ   

26 
Δυνατότητα εκτύπωσης απ’ ευθείας από 
USB Stick 

ΝΑΙ   

27 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

28 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή 
με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, 
Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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Β10. Plotter A0 InkJet σε δίκτυο (1 τεμάχιο) 

 

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τύπος Inkjet έγχρωμο ΝΑΙ   

2 
Μέγεθος Χαρτιού 36’’ Ρολό, Α3, Α2, Α1, 
Α0 

ΝΑΙ 
  

3 
Λειτουργικά συστήματα Windows 10 – 
Windows 8.1, Mac 

ΝΑΙ 
  

4 
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης Α0 
μικρότερη από ένα λεπτό. 

ΝΑΙ 
  

5 Μέγιστη Ανάλυση 2400 x 1200 ΝΑΙ   
6 Ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,02 ΝΑΙ   
7 Ακρίβεια Γραμμής 0,1% ΝΑΙ   
8 Μέγεθος σταγόνας 4 pl ΝΑΙ   

9 
Συνδεσιμότητα: LAN 
(10/100/1000Base-T), USB 2.0 

ΝΑΙ 
  

10 Μνήμη 256 MB ΝΑΙ   

11 
Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

12 

Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή με υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Firmware, Manuals 
κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ (2) 

2013   

2014   

2015   

(1) Συμπληρώνεται το ετήσιο συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών (σε ΕΥΡΩ) 

(2) Συμπληρώνεται το ποσό του κύκλου εργασιών που αφορά την εκτέλεση αντίστοιχων έργων, σε ετήσια 

βάση (ΕΥΡΩ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ 

 

ΠΕΛΑΤΗΣ (1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2) 

   

   

   

(1) Συμπληρώνεται το όνομα πελάτη 

(2) Αποδεκτές τιμές: Ανάθεση / Υλοποίηση / Σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε ισχύ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

A/A ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

    

    

    

    

 
 


