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Όλνκα 
Epson 

Hellas 

Email 
Nicholas_bakonikolas@epson.it 

Άξζξν 
Παπαηηπήζειρ 

επί ηων ηεσνικών 

πποδιαγπαθών 

Ηκ/λία 
25/11/2019 

Αμηφηηκνη Κχξηνη, αο ζηέιλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη 

ηα ζρφιηα καο επί ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 15. 

Δθηππσηήο Laser Μνλφρξσκνο Παξαθαινχκε λα 

δηαγξαθεί ε ηερλνινγία εθηχπσζεο Laser, Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4 δηπιήο φςεο: Να αλαθεξζεί Γίζθνο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ≥ 50 θχιια Υξφλνο εμφδνπ πξψηεο 

ζειίδαο (αζπξφκαπξε) ≤ 6 δεπηεξφιεπηα Δγγχεζε 

(κήλεο) ≥ 36 κήλεο γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή δηαζθάιηζε 

ηεο επέλδπζεο ζαο, 16. Δθηππσηήο Laser Μνλφρξσκνο 

Να αθαηξεζεί ε ηερλνινγία εθηχπσζεο: Laser; Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4: ≥ 33 ζειίδεο / ιεπηφ; Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4 δηπιήο φςεο: Να αλαθεξζεί Γίζθνο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ≥ 50 θχιια Υξφλνο εμφδνπ πξψηεο 

ζειίδαο (αζπξφκαπξε): ≤ 6 δεπηεξφιεπηα Δγγχεζε 

(κήλεο) ≥ 36 κήλεο γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή δηαζθάιηζε 

ηεο επέλδπζεο ζαο, 17. Δθηππσηήο έγρξσκνο Α3 Να 

αθαηξεζεί ε ηερλνινγία Laser Υσξεηηθφηεηα δίζθνπ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ≥ 50 θχιια, Να αθαηξεζνχλ νη 

δηαζηάζεηο: Σνπιάρηζηνλ 320x450 mm, Τπνζηεξηδφκελν 

βάξνο ραξηηνχ 64 g/m² - 256 g/m² αληί 52 – 300 g/m² 

Σαρχηεηα εθηχπσζεο (Α4) ≥ 34 ppm Σαρχηεηα 

αληηγξαθήο (Α4): Να αλαθεξζεί Μλήκε κεραλήκαηνο ≥ 

3GΒ, Να αθαηξεζεί ρσξεηηθφηεηα ζθιεξνχ δίζθνπ ≥ 

320GB Μέγηζηε κεληαία παξαγσγηθφηεηα (Maximum 

Duty Cycle) ≥ 75.000 ζειίδεο/κήλα Υσξεηηθφηεηα 

εμφδνπ ≥ 150 θχιια Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή ≥ 3 έηε γηα 

θαιχηεξε δηαζθάιηζε. 18. Πνιπκεράλεκα Γίζθνο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ≥ 50 θχιια Σερλνινγία εθηχπσζεο 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσλ  
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Laser Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 ≥ 34 ζειίδεο / ιεπηφ 

Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 ζε δηπιή φςε: Να αλαθεξζεί 

Υξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο Α4 ≤ 6 

δεπηεξφιεπηα Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο Α4 ≥ 21 φςεηο 

/ ιεπηφ Υξφλνο αληηγξαθήο πξψηεο ζειίδαο Α4 ≤ 7 

δεπηεξφιεπηα Σαρχηεηα ζάξσζεο κνλφρξσκε ≥ 21 

φςεηο / ιεπηφ Να αθαηξεζεί ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο θαμ ≤ 

3 δεπηεξφιεπηα / ζειίδα Δγγχεζε (κήλεο) ≥ 36 κήλεο, 

19. Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα πλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα ζπξηαξηψλ εηζφδνπ > 2.000 θχιια Να 

αθαηξεζεί ν ζθιεξφο δίζθνο > 250GB Υξφλνο εμφδνπ 

πξψηνπ αληηγξάθνπ Α4 < 6 δεπηεξφιεπηα Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4 > 21 φςεηο / ιεπηφ Σαρχηεηα 

ζάξσζεο κνλήο φςεο αζπξφκαπξε Α4 > 21 φςεηο / 

ιεπηφ Δγγχεζε Δγγχεζε (κήλεο) > 36 κήλεο Σέινο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ εθηππσηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πξνηείλνπκε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο (έσο 100 Watt). 20. Βηληενπξνβνιέαο 

Αίζνπζαο θαη κηθξνχ ακθηζεάηξνπ Η αλαθεξφκελε 

θσηεηλφηεηα 5.500 lumens ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 

4.400 lumens, Η ιπρλία 300 Watt πξέπεη λα δηνξζσζεί 

ζε 230 Watt, ηε δηαζχλδεζε ηφζν ε αλαθεξφκελε 

Δίζνδνο 2 RGB φζν θαη ε αλαθεξφκελε Έμνδνο 1 RGB 

ζα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ εληειψο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. 

21. Βηληενπξνβνιέαο επηηξαπέδηνο Η αλαθεξφκελε 

θσηεηλφηεηα 3.300 lumens ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 

3.500 lumens, Δγγχεζε: 36 Μήλεο  

 

Όλνκα 
Καπαμπάζηρ 

Αλέξανδπορ 

Email 
carabassisa@cbs.gr 

Άξζξν ςμμεηοσή 

ζηη Δημόζια 

Διαβούλεςζη 

διαβούλεςζηρ 

19DIAB000006908 

Ηκ/λία 
14/11/2019 

Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ 

αιιαγέο γηα ηα Δίδε 1/21 θαη 1/22 1/21. 

Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα (ηχπνπ 1) Αιιαγέο: • 

πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ ≥ 2.300θχιια • Οζφλε 

LCD αθήο ηνπιάρηζηνλ 10’’ • Μλήκε ≥ 3GB • Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4 ≥ 45 ζειίδεο/ιεπηφ • Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4 ≥ 45 ζειίδεο/ιεπηφ 1/22. 

Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα (ηχπνπ 2) Αιιαγέο: • 

Αξηζκφο ζπξηαξηψλ ραξηηνχ εηζφδνπ ≥ 4 • 

Υσξεηηθφηεηα απηφκαηνπ ηξνθνδφηε ελφο πεξάζκαηνο 

≥ 300θχιια • Οζφλε LCD αθήο ηνπιάρηζηνλ 10’’ • 

Υξφλνο εμφδνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ ≤ 3 δεπηεξφιεπηα • 

Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 ≥ 85 ζειίδεο/ιεπηφ • Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4 ≥ 85 ζειίδεο/ιεπηφ  

 



Όλνκα 
HP Hellas 

Email 
stratis.roumeliotis@hp.com 

Άξζξν Η/Τ 

με οθονη ηςπος 

1 

Ηκ/λία 
21/11/2019 

Η/Τ κε νζνλε ηππνπ 1 1) Δπεμεξγαζηήο Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνηείλεηαη λα 

επαλαδηαηππσζεί ζε Intel Core i7-9700 ή ηζνδχλακνο, 

θαη ε ζπρλφηεηα επεμεξγαζηή λα αιιάμεη αληίζηνηρα ζε 

>= 3.00 GHz πνπ δηαζέηεη ν αλσηέξσ επεμεξγαζηήο 

ηειεπηαίαο γεληάο. 2) Τπνδνρέο/Θχξεο >= 3 x full height 

PCIe x1 Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε απνθιείεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο 

θαηαζθεπαζηέο Η/Τ απφ ην λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν, πξνηείλεηαη λα 

επαλαδηαηππσζεί ζε: >= 2 x full height PCIe x1 3) >= 1 

UAJ Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

απνηειεί αλαθνξά ζπγθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ζηελ 

επφκελε απαίηεζε δεηείηαη Line out, πξνηείλεηαη λα 

επαλαδηαηππσζεί ζε: Audio in 4) Σξνθνδνηηθφ >= 260W 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη -ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

απνθιείεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαζθεπαζηέο 

Η/Τ απφ ην λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν, 

-ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, 

εμνηθνλφκεζεο ξεχκαηνο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηα πην 

πξφζθαηα ζρεηηθά πξφηππα (Energy star θιπ) νη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο Η/Τ δηαζέηνπλ 

ηξνθνδνηηθά κε ρακειή ηζρχ & θαηαλάισζε ξεχκαηνο 

πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί ζε: Σξνθνδνηηθφ <= 

260W ή Σξνθνδνηηθφ >= 250W  

 

Όλνκα 
HP Hellas 

Email 
stratis.roumeliotis@hp.com 

Άξζξν 
Η/Τ ηςπος 1 

Ηκ/λία 
21/11/2019 

Η/Τ ηππνπ 1 1) Δπεμεξγαζηήο Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί 

ζε Intel Core i5 9εο γεληάο >= 3.00GHz ή 

κεηαγελέζηεξνο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλσηέξσ επεμεξγαζηήο 

ηειεπηαίαο γεληάο. 2) >= 1 UAJ Λακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απνηειεί αλαθνξά 

ζπγθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ζηελ επφκελε απαίηεζε 

δεηείηαη Line out, πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί ζε: 

Audio in 3) >= 1x VGA Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο Η/Τ δελ δηαζέηνπλ 

πιένλ ζχξεο VGA ζηνπο Η/Τ αιιά ηηο λεφηεξεο ζχξεο 

DisplayPort & HDMI, πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί: 

>= 1x VGA (δεθηφ θαη κε adapter) 4) Υξφλνο 

παξάδνζεο ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Να δηεπθξηληζηεί αλ 

πξάγκαηη απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, θαη λα παξαζρεζνχλ 



ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εγθ/ζε. Δαλ πξάγκαηη 

απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, νη 30 εκέξεο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, θαη πξνηείλεηαη λα απμεζνχλ ζε 

45 ή 60 εκέξεο.  

 

Όλνκα Test Email Test Άξζξν Test Ηκ/λία 22/11/2019 

Test  

 

Όλνκα 
LENOVO 

GREECE 

Email 
vmitakos@lenovo.com 

Άξζξν 
Παπαηηπήζειρ επί ηηρ 

Διαβούλεςζηρ 

19DIAB000006908 

Ηκ/λία 
22/11/2019 

ΔΙΓΟ 1/2 Η/Τ κε νζφλε (ηχπνπ 1) 1. Δπεμεξγαζηήο 

Intel Core i7-8700 ή ηζνδχλακνο - Mε γλψκνλα ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί 

ζε Intel Core i7-9700 ή ηζνδχλακνο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ 

επεμεξγαζηή λα γίλεη ≥ 3.00 GHz. 2. Τπνδνρέο/Θχξεο ≥ 

3 x full height PCIe x1 – Η απαίηεζε παξαπέκπεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή θαη πξντφλ (Dell - OptiPlex 

3070), απνθιείνληαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ 

νη ππφινηπνη επψλπκνη θαηαζθεπαζηέο Η/Τ, 

πξνηείλνπκε ινηπφλ, ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο ζε : >= 2 x full height PCIe x1. 3. Θχξεο 

≥ 1 HDMI, παξαθαιψ λα γίλεη απνδεθηή ιχζε κε 

αληάπηνξα. 4. Θχξεο ≥ 1 UAJ – επεηδή ε UAJ, είλαη 

ζπλψλπκε κε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν 

(Dell), πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ζε microphone ή 

headphone jack. 5. Η πξνυπνινγηζζείζα αμία, είλαη 

εμαηξεηηθά πςειή, ζε ζρέζε κε ηα απαηηνχκελα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε. ΔΙΓΟ 

1/4 Η/Τ (ηχπνπ 1) 1. Τπνδνρέο/Θχξεο ≥ 1 x full height 

PCI, επεηδή ε ηερλνινγία απηή είλαη παξσρεκέλε θαη 

πιένλ δελ απαληάηαη, πξνηείλνπκε λα αθαηξεζεί θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ: ≥ 1 x full height PCIe x1. 2. Θχξεο 

≥ 1 HDMI, παξαθαιψ λα γίλεη απνδεθηή ιχζε κε 

αληάπηνξα. 3. Θχξεο ≥ 1 UAJ – επεηδή ε UAJ, είλαη 

ζπλψλπκε κε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν 

(Dell), πξνηείλνπκε λα αιιαρζεί ζε microphone ή 

headphone jack. ΔΙΓΟ 1/5 Η/Τ (ηχπνπ 2) 1. 

Τπνδνρέο/Θχξεο ≥ 3 x full height PCIe x1 – Η απαίηεζε 

παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή θαη πξντφλ 

(Dell - OptiPlex 3070), απνθιείνληαο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην δηαγσληζκφ νη ππφινηπνη επψλπκνη θαηαζθεπαζηέο 

Η/Τ, πξνηείλνπκε ινηπφλ, ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο ζε : >= 2 x full height PCIe x1. 2. Θχξεο 

≥ 1 HDMI, παξαθαιψ λα γίλεη απνδεθηή ιχζε κε 

αληάπηνξα. 3. Υξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

είδνπο Μέγηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο: ηξηάληα (30) 



εκέξεο – Παξαθαιψ λα επηβεβαησζεί εάλ απαηηείηαη 

εγθαηάζηαζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα δνζεί 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ εχξνο, 45-60 εκέξεο. ΔΙΓΟ 1/6 

Η/Τ (ηχπνπ 3) 1. Δπεμεξγαζηήο Intel Core i7-8700 ή 

ηζνδχλακνο - Mε γλψκνλα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, 

πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί ζε Intel Core i7-9700 

ή ηζνδχλακνο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ επεμεξγαζηή λα γίλεη 

≥ 3.00 GHz.  

 

Όλνκα 
LENOVO 

GREECE 

Email 
vmitakos@lenovo.com 

Άξζξν 
Παπαηηπήζειρ επί ηηρ 

Διαβούλεςζηρ 

19DIAB000006908 

Ηκ/λία 
25/11/2019 

Γηα ηνπο δεηνχκελνπο εμππεξεηεηέο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (ηχπνη 1, 2, 3, & 6) θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηα Τπεξππνινγηζηηθά πκπιέγκαηα Σχπνπ 1 & 2 

παξαηεξνχκε φηη γίλεηαη ιεπηνκεξήο πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή αλαθνξά ζε ζχξεο επέθηαζεο PCI / USB, φπσο 

επίζεο γίλεηαη ιεπηνκεξήο πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

αλαθνξά ζε κεραληζκνχο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

δηαρείξηζεο ηνπ εμππεξεηεηή κε βάζε ζπγθεθξηκέλν 

θαηαζθεπαζηή. Μέζα απφ απηέο ηηο αλαθνξέο θαη ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ηνπο απνθιείνληαη θαηαζθεπαζηέο θαη 

κνληέια εμππεξεηεηψλ ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δηαγσληζκφ ζα ζπλέβαιε ζηνλ αληαγσληζκφ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε θάπνηνπο απφ ηνπο 

δεηνχκελνπο εμππεξεηεηέο (εμππεξεηεηήο ηχπνπ 6, 

Τπεξππνινγηζηηθφ πκπιέγκαηα Σχπνπ 1 & 2), γίλεηαη 

νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή, γεγνλφο πνπ εθκεδελίδεη 

ηνλ αληαγσληζκφ αθφκα θαη ζε επίπεδν πξνκεζεπηή.  

 

Όλνκα 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΔΕΝΔΡΙΝΟ 

Email 
george_dendrinos@dell.com 

Άξζξν 
Παπαηηπήζειρ 

επι ηηρ 

διαβούλεςζηρ  

Ηκ/λία 
19/11/2019 

1. Γηα ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα πξνηείλνπκε ηελ 

πξνζζήθε πηζηνπνίεζεο Energy Star, CE, ROHS, 

EPEAT. Δπίζεο πξνηείλνπκε ε δεηνχκελε εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο λα απνδεηθλχεηε εγγξάθσο κε 

δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 

Φνξεηφο. 2. Γηα ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα πξνηείλνπκε 

ηελ πξνζζήθε πηζηνπνίεζεο Energy Star, CE, ROHS, 

EPEAT θαη πηζηνπνίεζε MIL-STD-810 tests φζν αθνξά 

ηηο κνλάδεο ησλ ππνινγηζηψλ. Δπίζεο πξνηείλνπκε ε 

δεηνχκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο λα απνδεηθλχεηε 

εγγξάθσο κε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ηιεθηξνληθφο 

Τπνινγηζηήο κε νζφλε (ηχπνπ 1) Ηιεθηξνληθφο 



Τπνινγηζηήο κε νζφλε (ηχπνπ 2) Ηιεθηξνληθφο 

Τπνινγηζηήο (ηχπνπ 1) Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 

(ηχπνπ 2) Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο (ηχπνπ 3) 3. Γηα 

ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε 

πηζηνπνίεζεο Energy Star, CE, ROHS. Δπίζεο 

πξνηείλνπκε ε δεηνχκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο λα 

απνδεηθλχεηε εγγξάθσο κε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο πςειψλ επηδφζεσλ (ηχπνπ 

1) Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο κε ελζσκαησκέλε νζφλε 

Οη παξαπάλσ πηζηνπνηήζεηο πνπ δεηνχληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1,2,3 εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ζα πξνκεζεπηείηε ζα είλαη αμηφπηζηα θαη ζα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή θαη ηα επξσπατθά 

πξφηππα. 4. Γηα ηα ζπζηήκαηα εμππεξεηεηψλ ηχπνπ 

1,2,3,4,5,6 θαη γηα ηα Τπεξππνινγηζηηθα χκπιεγκαηα 

ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2 πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ 

θάησζη πξνδηαγξαθψλ, πνπ αθνξνχλ ηα αλαιπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάξηαο απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ νλνκαηίδεηαη σο 

iDRAC, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηζηνίρηζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε 

θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο πξνηείλνπκε ε δεηνχκελε 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο λα απνδεηθλχεηε εγγξάθσο 

κε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. «Να ππνζηεξίδεηαη 

ελζσκαησκέλε ζηνλ ειεγθηή δηαρείξηζεο 16GB VFlash 

SD card γηα ζθνπνχο service. Να κελ πξνζθεξζεί ζην 

παξφλ έξγν= NAI Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα Internal 

Dual SD Module with 2 SD cards 64GB. Να κελ 

πξνζθεξζεί ζην παξφλ έξγν = NAI Διεγθηήο δηαρείξηζεο 

Dedicated NIC γηα management = NAI Τπνζηήξημε 

interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web 

GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH = NAI Τπνζηήξημε 

connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 

3.0 = NAI Τπνζηήξημε security: SSL, Role-based 

authority, IP blocking, Single sign on, PK authentication, 

Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 

140-2 = NAI Να ππνζηεξίδεη κεραληζκφ θιεηδψκαηνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα απνθπγή configuration ή αιιαγή 

firmware ζηνλ server = NAI Να ππνζηεξίδεη κεραληζκφ 

πνπ ν administrator λα κπνξεί λα ζβήζεη data απφ local 

storage (HDDs, SSDs, NVMs) θαη embedded flash 

devices = NAI Να ππνζηεξίδεη απεπζείαο ζχλδεζε USB 

κε ην management controller interface ζην front-panel 

ηνπ server γηα γξήγνξν configuration = NAI Να δηαζέηεη 

built-in one-to-many monitoring θαη inventory 

δπλαηφηεηα θαη γηα άιινπο servers κε ηνλ ίδην ειεγθηή 

δηαρείξηζεο, ρσξίο αλάγθε γηα άιιν software θαη 

μερσξηζηή monitoring console = NAI Τπνζηήξημε 

Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual 



Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual 

Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection = 

NAI Τπνζηήξημε HTML5 θαη HTTP / HTTPS καδί κε 

NFS/CIFS = NAI Τπνζηήξημε monitoring γηα 

temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, 

NIC, HD, θαη επίζεο Agent-free monitoring, Predictive 

failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring 

= NAI Τπνζηήξημε Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 

(traps and gets), Alerts γηα SSD wear-out, System Event 

Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts = NAI 

Τπνζηήξημε Remote & Auto update, Embedded update 

& diagnostic tools, Embedded OS deployment & 

configuration tools, Embedded driver pack, Remote OS 

deployment & configuration, Server configuration 

backup & restore, Power & Boot control = NAI»  

 

Όλνκα 
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Α.Ε. 
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Ηκ/λία 
18/11/2019 

1/21. Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα (ηχπνπ 1) Θα ζέιακε 

λα πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο: 1. Θεσξνχκε φηη 

ηα 3GB γηα ηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά. 2. Θεσξνχκε φηη ε ηαρχηεηα (ηφζν ζηελ 

εθηχπσζε – φζν θαη ζηελ θσηναληηγξαθή) ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 45ζει./ιεπηφ. 3. Θεσξνχκε φηη ν 

θιεξφο Γίζθνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250GB 

κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο(πξναηξεηηθά) έσο 1TB. 4. 

Θεσξνχκε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν(γηα δηθή ζαο 

επθνιία) λα έρεηε κεγαιχηεξν touch panel ηνπιάρηζηνλ 

10’’ 5. Η ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ, ζεσξνχκε φηη 

ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 2.300θχιια 1/22. Φσηναληηγξαθηθφ 

κεράλεκα (ηχπνπ 2) – Αιιαγέο: 1. Θεσξνχκε φηη ην 

κεράλεκα ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 

4 θαζέηεο (ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ 4.200ζει. 

std) 2. Θεσξνχκε φηη ε ηαρχηεηα (ηφζν ζηελ εθηχπσζε – 

φζν θαη ζηελ θσηναληηγξαθή) ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 85ζει./ιεπηφ. 3. Θεσξνχκε σο ηδαληθή 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ απηφκαηνπ ηξνθνδφηε ελφο 

πεξάζκαηνο ≥ 300θχιια 4. Θεσξνχκε φηη ν ρξφλνο 

εμφδνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ ≤ 3 δεπηεξφιεπηα 5. 

Θεσξνχκε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν(γηα δηθή ζαο 

επθνιία) λα έρεηε κεγαιχηεξν touch panel ηνπιάρηζηνλ 

10’’ 6. Θεσξνχκε φηη ν θιεξφο Γίζθνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 250GB κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο(πξναηξεηηθά) έσο 1TB.  

 

Όλνκα Email Άξζξν Ηκ/λία 



HP Hellas stratis.roumeliotis@hp.com Η/Τ ηςπος 2 21/11/2019 

Η/Τ ηππνπ 2 1) Δπεμεξγαζηήο Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί 

ζε Intel Core i3-9100 / 3.60GHz ή κεηαγελέζηεξνο, ψζηε 

λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αλσηέξσ επεμεξγαζηήο ηειεπηαίαο γεληάο. 2) 

Τπνδνρέο/Θχξεο >= 3 x full height PCIe x1 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

απνθιείεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαζθεπαζηέο 

Η/Τ απφ ην λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν, 

πξνηείλεηαη λα επαλαδηαηππσζεί ζε: >= 2 x full height 

PCIe x1 3) Υξφλνο παξάδνζεο ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Να δηεπθξηληζηεί αλ πξάγκαηη απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, 

θαη λα παξαζρεζνχλ ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εγθ/ζε. Δαλ πξάγκαηη απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, νη 30 

εκέξεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, θαη 

πξνηείλεηαη λα απμεζνχλ ζε 45 ή 60 εκέξεο.  
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Αγαπεηνί Κχξηνη Δθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο ΙΝΦΟΛΔΞ 

Α.Δ. (επίζεκνο αληηπξφζσπνο ησλ πξντφλησλ Lexmark 

ζηελ Διιάδα) ζα ήζεια λα ζαο ππνβάιισ ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

εθηππσηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη θσηνγξαθηθέο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαηαζθεπαζηέο. ηελ θαηεγνξία 

1/16 Δθηππσηήο κνλφρξσκνο (Σχπνπ Ι), πξνηείλνπκε ηηο 

εμήο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο: • Η 

ηαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 δηπιήο φςεο λα κεησζεί ζε >= 

18 ζειίδεο/ιεπηφ (απφ 30 εηθ/ιεπηφ) • Ο ρξφλνο εμφδνπ 

1εο ζειίδαο λα απμεζεί ζε =< 6,5 δεπηεξφιεπηα (απφ 5,5 

δεπηεξφιεπηα) • Η κλήκε λα κεησζεί ζε >= 512 ΜΒ 

(απφ 1024 ΜΒ) ηελ θαηεγνξία 1/17 Δθηππσηήο 

κνλφρξσκνο (Σχπνπ 2), πξνηείλνπκε ηηο εμήο αιιαγέο 

ζηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο: • Η ηαρχηεηα 

εθηχπσζεο 1εο ζειίδαο λα απμεζεί ζε =< 6,5 

δεπηεξφιεπηα (απφ 4,5 δεπηεξφιεπηα) • Η κλήκε λα 

κεησζεί ζε >= 512 ΜΒ (απφ 512 ΜΒ & 3GB eMMc) • H 

ρσξεηηθφηεηα εμφδνπ ραξηηνχ λα γίλεη 150 θχιια • Η 

ζπλδεζηκφηεηα λα γίλεη: USB 2.0 & Ethernet 

10/100/1000BaseΣΥ κφλν. • Οη γιψζζεο λα γίλνπλ: PCL 

5e, PCL6, Postscript 3 emulation. • Σα ζπκβαηά 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα λα γίλνπλ: Windows 7,8,10 , 

Mac OS, κφλν. ηελ θαηεγνξία 1/18 Δθηππσηήο 

έγρξσκνο, πξνηείλνπκε ηηο εμήο αιιαγέο ζηηο 

ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο: • Σα ζπκβαηά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα λα γίλνπλ: Windows 7,8,10 , Mac OS, κφλν. 



• Η ζπλδεζηκφηεηα λα γίλεη: 802.11b/gn, USB 2.0, 

Ethernet 10/100/1000 κφλν. • Οη γιψζζεο λα γίλνπλ: 

PCL 5C, PCL6, Postscript 3 emulation, PDF κφλν. • Ο 

ηχπνο νζφλεο λα γίλεη: Έγρξσκε νζφλε LCD. ηελ 

θαηεγνξία 1/19 Δθηππσηήο έγρξσκνο Α3, πξνηείλνπκε 

ηηο εμήο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο: • Η 

ζπλδεζηκφηεηα λα γίλεη: USB 2.0 & Ethernet 

10/100/1000BaseΣΥ κφλν. • Η κλήκε λα γίλεη 1024 ΜΒ 

• Η κέγηζηε αλάιπζε printer λα γίλεη 1200 x 1200 dpi • 

Σν duplex print λα γίλεη απηφκαην. • Οη γιψζζεο λα 

γίλνπλ: PCL 5C, PCL6, Postscript 3 emulation, PDF 

κφλν. ηελ θαηεγνξία 1/20 Πνιπκεράλεκα, πξνηείλνπκε 

ηηο εμήο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο: • Η 

ηαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 δηπιήο φςεο λα κεησζεί ζε >= 

29 ζειίδεο/ιεπηφ (απφ 30 εηθ/ιεπηφ) • Ο ρξφλνο 

εθηχπσζεο 1εο ζειίδαο λα απμεζεί ζε =< 6,5 

δεπηεξφιεπηα (απφ 5,5 δεπηεξφιεπηα) • Η ηαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4 ζε δηπιή φςε λα κεησζεί ζε >= 20 

ζειίδεο/ιεπηφ (απφ 30 εηθ/ιεπηφ) • Η ηαρχηεηα ζάξσζεο 

κνλφρξσκε ζε δηπιή φςε λα κεησζεί ζε >= 40 

ζειίδεο/ιεπηφ (απφ 70 ζει./ιεπηφ) ηελ θαηεγνξία 1/21 

θσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα πςειήο απφδνζεο (Σχπνπ 

Ι), πξνηείλνπκε ηηο εμήο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο 

πξνδηαγξαθέο: • Ο ρξφλνο εμφδνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ 

Α4 λα απμεζεί ζε >= 6 δεπηεξφιεπηα.  
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ΔΙΓΟ 1/50 Πξνκήζεηα ππνδνκήο εηθνληθψλ ζηαζκψλ 

εξγαζίαο Δλνπνηεκέλε ππνδνκή εμππεξεηεηψλ 

Πξνδηαγξαθε 14 Σα πξνηεηλνκελα ζπζηεκαηα δελ 

πηζηνπνηνπληαη απν ηνλ εξγνζηαζην θαηαζθεπεο αιια 

απν ην ινγηζκηθν εηθνλνπνηεζεο. πλεπψο, ζεσξνχκε 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθε ζα πξεπεη λα 

δηαγξαθεη ε θξάζε “απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο". 

Πξνδηαγξαθε 18 ε εξγα VDI, ελαο θξηζηκνο 

παξαγνληαο επηηπρηαο είλαη ε επεθηαζηκφηεηα ηνπ 

εμππεξεηεηε ζε κλήκε. Γηα ην ινγν απην ζεσξνπκε νηη 

ην 1 TB κλήκεο είλαη πνιπ κηθξν ζε ζρέζε κε ηε 

επεθηαζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλνπκε λα απμεζεί 

ζε ηνπιάρηζηνλ ≥1.5 ΣΒ. Πξνδηαγξαθε 19 ε ζπλερεηα 

ηεο πξνδηαγξαθεο 18 , πξνηεηλνπκε αθνινπζσο λα 

απμεζνπλ ηα DIMMs ησλ εμππεξεηεησλ απν 16 ζε 24 . 

Πξνδηαγξαθε 31 Γηα λα κπνξεζνπκε λα ζπκκεηαζρνπκε 

ζηνλ δηαγσληζκν ζα πξεπεη λα απαιεθζεη γηα ην VGA ε 

δπλαηφηεηα λα ππαξρεη ζηελ κπξνζηηλε νςε ε VGA 



ππνδνρε Πξνδηαγξαθε 33 H ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

δπλεηηθά απνθιείεη κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο 

εμππεξεηεηψλ. Γηα ην ινγν απηφ πξνηείλνπκε ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή λα αιιαρζεί ζε: 

“Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο δηπιψλ εζσηεξηθψλ SD cards 

πηζηνπνηεκελν απν ηνλ θαηαζθεπαζηε” Πξνδηαγξαθε 35 

H ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ππνζηεξίδεηαη κφλν απν 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή θαη ζπλεπψο 

απνθιείεη ηνπ ππνινίπνπο θαηαζθεπαζηέο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνηεηλνπκε λα δηαγξαθεη ε ζπγθεθξηκελε 

πξνδηαγξαθε . Πξνδηαγξαθή 48 Σα πξνηεηλνκελα 

ζπζηεκαηα δελ πηζηνπνηνπληαη απν ηνλ εξγνζηαζην 

θαηαζθεπεο αιια απν ην ινγηζκηθν εηθνλνπνηεζεο. 

πλεπψο ζεσξνχκε νηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί ε θξάζε “απφ ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο". Πξνδηαγξαθε 68 Γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπκκεηάζρεη κεγάινο θαηαζθεπαζηήο εμππεξεηεηψλ ζα 

πξέπεη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ PCI slots ζε έμη (6) απφ 

νθηψ (8). Πξνδηαγξαθε 70 Γηα λα κπνξεζνπκε λα 

ζπκκεηαζρνπκε ζηνλ δηαγσληζκν ζα πξεπεη λα 

απαιεθζεη γηα ην VGA ε δπλαηφηεηα λα ππαξρεη ζηελ 

κπξνζηηλε νςε ε VGA ππνδνρε Πξνδηαγξαθε 72 H 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή απνθιείεη κεγάινπο 

θαηαζθεπαζηέο εμππεξεηεηψλ. Γηα ην ινγν απην 

πξνηείλνπκε ε ζπγθεθξηκελε πξνδηαγξαθε λα αιιαρζεη 

ζε “Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο δηπιψλ εζσηεξηθψλ SD 

cards πηζηνπνηεκελν απν ηνλ θαηαζθεπαζηε” 

Πξνδηαγξαθε 74 H ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

ππνζηεξίδεηαη κφλν απν έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

θαηαζθεπαζηή θαη ζπλεπψο απνθιείεη ηνπ ππνινίπνπο 

θαηαζθεπαζηέο. Γηα ην ιφγν απην πξνηεηλνπκε λα 

δηαγξαθεη ε ζπγθεθξηκελε πξνδηαγξαθε Πξνδηαγξαθή 

95 Αξηζκφο παξερφκελσλ ζπξψλ 10 Gigabit Ethernet 

SFP+ ≥12 Γηα ιφγνπο επεθηαζηκφηεηαο πξνηείλεηαη λα 

απμεζεί ε απαηηνχκελε πξνδηαγξαθή απφ ≥12 ζε 24. 

Πξνδηαγξαθή 96 Αξηζκφο παξερφκελσλ ζπξψλ ≥100 

Gigabit Ethernet QSFP+ ≥3 Η απαίηεζε γηα κνλφ (3) 

αξηζκφ αληί γηα δπγφ (2 ή 4) QSFP uplinks ζπλήζσο δελ 

ζπλαληάηαη ζε ζρεδηαζκφ ιχζεσλ κε ηζνκεξή δεχγε 

εθεδξηθψλ νδεχζεσλ (redundant/dual paths). 

Πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθήο 

απφ ≥3 x 100 Gigabit QSFP+ ζε ≥2 100 Gigabit Ethernet 

QSFP28 ή ελαιιαθηηθά ζε: ≥4 ή ≥6 40 Gigabit Ethernet 

QSFP+ Πξνδηαγξαθή 103 Latency ≤ 800ns Σν latency 

πξνηείλνπκε λα αιιάμεη απφ ≤ 800ns ζε ≤ 1000ns (ή 

αιιηψο ≤ 1ms) Πξνδηαγξαθή 105 Αξηζκφο MAC 

δηεπζχλζεσλ ≥ 150000 Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο 

επηηπρίαο ζε έξγν κε αλάγθεο γηα virtualization είλαη ε 

ππνζηήξημε κεγάινπ πιήζνπο MAC δηεπζχλζεσλ. 



πλεπψο, ζα πξνηείλακε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ MAC 

δηεπζχλζεσλ απφ 150.000 ζε ≥200.000 θαη αληηζηνίρσο 

λα πξνζαξκνζηεί πξνο ηα θάησ ε απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ησλ ARP entries ζηελ πξνδηαγξαθή 120. Πξνδηαγξαθή 

120 ARP entries ≥ 120000 Θα πξνηείλακε λα κεησζεί ε 

απαηηνχκελε πνζφηεηα ησλ ARP entries απφ 120.000 ζε 

≥68.000. Πξνδηαγξαθή 118 IPv4 Routes ≥ 128000 

Γεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγσγψλ 

(εζσηεξηθήο δηθηχσζεο) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, νη 

απαηηήζεηο ζε routing δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη ηέηνηεο 

ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηφζν κεγάιν πιήζνο route entries. 

Πξνηείλνπκε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ νη πνζφηεηεο ησλ 

routing tables θαη λα κεησζνχλ ηα IPv4 routes ζε: 

≥16.000 Πξνδηαγξαθή 119 IPv4 Routes ≥ 64000 

Γεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγσγψλ 

(εζσηεξηθήο δηθηχσζεο) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, νη 

απαηηήζεηο ζε routing δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη ηέηνηεο 

ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηφζν κεγάιν πιήζνο route entries. 

Πξνηείλνπκε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ νη πνζφηεηεο ησλ 

routing tables θαη λα κεησζνχλ ηα IPv6 routes ζε: ≥8.000 

Γεδνκέλνπ, φηη ε παξαπάλσ ιχζε δελ αθνξά εμνπιηζκφ 

CISCO θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε πηζηνπνίεζε Cisco 

Certified Internetwork Expert (CCIE) γηα ηελ 

απξφζθνπηε, αζθαιήο θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηπψλ, παξαθαινχκε 

λα δηαγξαθεί ν παξαθάησ φξνο: "Θα πξέπεη, επίζεο, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε, αζθαιήο θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηπψλ. Ωο εθ ηνχηνπ 

ζηελ νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηερληθνί πνπ ζα δηαζέηνπλ επίπεδν 

πηζηνπνίεζεο Cisco Certified Internetwork Expert 

(CCIE). Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαη 

απνηεινχλ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά ηνχ εθάζηνηε πξνζθέξνληνο." 

Θεσξνχκε φηη ν φξνο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο 

εμαξηεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηερληθψλ ηεο νκάδαο 

έξγνπ δελ είλαη νπζηψδεο θαη πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ παξαθάησ φξνπ: "Γηα 

φινπο ηνπο ηερληθνχο ηεο νκάδαο έξγνπ, ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα παξαζηαηηθά (θαηαζηάζεηο 

µκηζζνδνζίαο, θαηαζηάζεηο θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θιπ) φηη αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνζθέξνληνο µε ζρέζε εμαξηεκέλεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο."  
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ΓΡΑΦΟΣΕΥΝΙΚΗ 

ΑΕ  
ηεσνικών 

πποδιαγπαθών και 

ηος πποϋπολογιζμού 

ειδών  

Αμηφηηκνη θχξηνη, Τπνβάιινπκε ηα ζρφιηα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξίαο καο ΑΦΟΙ ΓΟΞΙΑΓΗ 

ΓΡΑΦΟΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ ζηα πιαίζηα ηεο αλνηθηήο κε 

δεζκεπηηθήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ, 

δηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Π.Θ.» 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Μειεηψληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαβνχιεπζεο, δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα 

πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηα νπνία ζα πξνηείλακε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ γηα ηελ βέιηηζηε ιχζε ηεο ππεξεζίαο 

ζαο. Δίδνο 1/16. Δθηππσηέο κνλφρξσκνο (ηχπνπ 1) 

Σερλνινγία εθηχπσζεο: Laser ή LED Σχπνο εθηχπσζεο: 

Μνλφρξσκε Δθηχπσζε δηπιήο φςεο: Απηφκαηε 

Αλάιπζε εθηχπσζεο: ≥1200x1200dpi Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4: ≥ 40 ζειίδεο / ιεπηφ Σαρχηεηα 

εθηχπσζεο Α4 δηπιήο φςεο: ≥ 30 εηθ. / ιεπηφ Μέγηζην 

ππνζηεξηδφκελν κέγεζνο ραξηηνχ: Α4 Μέγηζην βάξνο 

ραξηηνχ Σνπιάρηζηνλ: 220g/m² Υσξεηηθφηεηα εηζφδσλ 

ραξηηνχ Καζέηα: ≥500θχιια Γίζθνο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ: ≥100 θχιια Πξνηεηλφκελνο κεληαίνο θχθινο 

εξγαζηψλ: ≥4.000 ζειίδεο Υξφλνο πξνζέξκαλζεο: ≤15 

δεπηεξφιεπηα Υξφλνο εμφδνπ πξψηεο ζειίδαο 

(αζπξφκαπξε): ≤ 5 δεπηεξφιεπηα Μλήκε: ≥2GΒ Οζφλε 

Δλζσκαησκέλε LCD Βαζηθέο γιψζζεο εθηππσηή: 

Σνπιάρηζηνλ PCL 5e, PCL 6, PostScript3 

πλδεζηκφηεηα: Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 

Αζχξκαην δίθηπν: πξναηξεηηθά θιεξφο Γίζθνο: 250GB 

πξναηξεηηθά Τπνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 /Mac OS X 

version 10.8.5 θαη κεηαγελέζηεξν / Linux Δγγχεζε 

(κήλεο) ≥ 12 Δίδνο 1/20. Πνιπκεράλεκα. Λεηηνπξγία: 

Δθηχπσζε, αληηγξαθή, ζάξσζε, θαμ Σχπνο νζφλεο: 

Έγρξσκε, αθήο, 4,3” Μλήκε: ≥ 256MB Μέγηζην 

κέγεζνο ραξηηνχ: Σνπιάρηζηνλ Α4 Μέγηζην βάξνο 

ραξηηνχ: Σνπιάρηζηνλ 162g/m² Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο 

δηπιήο φςεσο: Ναη Υσξεηηθφηεηα εηζφδσλ ραξηηνχ: 

Καζέηα ≥ 250 θχιια Γίζθνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: ≥50 

θχιια Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο: ≥ 35 θχιια 

Πξνηεηλφκελνο κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ: ≥4.000 

πλδεζηκφηεηα: Ethernet 10/100, USB 2.0 Αζχξκαην 



δίθηπν πξναηξεηηθά Τπνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 

/Mac OS X version 10.8.5 θαη κεηαγελέζηεξν / Linux 

Δθηχπσζε Σερλνινγία εθηχπσζεο: Laser Δίδνο 

εθηχπσζεο: Μνλφρξσκε Αλάιπζε εθηχπσζεο: 

Σνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 

≥32 ζειίδεο / ιεπηφ Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4 ζε δηπιή 

φςε: ≥ 13εηθ. / ιεπηφ Υξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο 

ζειίδαο Α4: ≤7,5 δεπηεξφιεπηα Δθηχπσζε δηπιήο φςεο: 

Απηφκαηε Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο απφ κνλάδα 

απνζήθεπζεο USB: Nαη Βαζηθέο γιψζζεο εθηππσηή: 

Σνπιάρηζηνλ PCL 5e, PCL 6 Φσηναληηγξαθή Αλάιπζε 

θσηναληηγξαθήο: ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4: ≥ 32 ζειίδεο / ιεπηφ Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4 ζε δηπιή φςε: ≥13 εηθ. /ιεπηφ 

Υξφλνο αληηγξαθήο πξψηεο ζειίδαο Α4: ≤ 7 

δεπηεξφιεπηα Δζηίαζε: ηνπιάρηζηνλ απφ 25% έσο 400% 

άξσζε Αλάιπζε ζάξσζεο: ηνπιάρηζηνλ 600 x 600 dpi 

Δίδνο ζάξσζεο: Έγρξσκε άξσζε δηπιήο φςεο: 

Απηφκαηε Σαρχηεηα ζάξσζεο κνλφρξσκε: ≥13 ζειίδεο / 

ιεπηφ Γπλαηφηεηα ζάξσζεο: Σνπιάρηζηνλ ζε email, 

USB Τπνζηεξηδφκελα αξρεία: Σνπιάρηζηνλ TIFF / 

JPEG/ PDF πκβαηφηεηα: Σνπιάρηζηνλ πξφηππν 

TWAIN, WIA Φαμ Σαρχηεηα κεηάδνζεο θαμ: ≤ 3 

δεπηεξφιεπηα / ζειίδα Σαρχηεηα κφληεκ: ≥ 33,6 Kbps 

Δγγχεζε Δγγχεζε (κήλεο): ≥12 Δίδνο 1/21. 

Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα Τςειήο απφδνζεο (ηχπνπ 

1) Σχπνο ζπζηήκαηνο: Αζπξφκαπξν ζχζηεκα ιέηδεξ 

πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ Λεηηνπξγία: Δθηχπσζε, 

αληηγξαθή, ζάξσζε. Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνχ 

εθηχπσζεο/θσηναληηγξαθήο/ζάξσζεο: ≥Α3 Αξηζκφο 

ζπξηαξηψλ ραξηηνχ εηζφδνπ: ≥2 πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

ζπξηαξηψλ εηζφδνπ: ≥1.200 θχιια. Γίζθνο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ (bypass): Ναη Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο: Ναη 

Υσξεηηθφηεηα απηφκαηνπ ηξνθνδφηε: ≥100 θχιισλ 

Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνχ απηφκαηνπ ηξνθνδφηε: ≥Α3 

Οζφλε LCD αθήο: ηνπιάρηζηνλ 9 ηληζψλ Βάξνο 

ραξηηνχ: ≥300g/m² Μλήκε: ≥2GB, θιεξφο δίζθνο: 

≥320GB Γηαζχλδεζε: USB, Ethernet 10Base-

T/100Base-TX/,1000Base-T Τπνζηεξηδφκελα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows Vista / Server2008 / 7 

/ Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 

/ 10 /Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ή λεφηεξν), 5 

Υξφλνο πξνζέξκαλζεο: ≤20 δεπηεξφιεπηα Υξφλνο 

εμφδνπ πξψηνπ αληηγξάθνπ Α4: ≤5 δεπηεξφιεπηα 

Δθηχπσζε, Αλάιπζε εθηχπσζεο: Σνπιάρηζηνλ 

1200x1200 dpi Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4: ≥ 40 

ζειίδεο/ιεπηφ Δθηχπσζε δηπιήο φςεο: Ναη 

Φσηναληηγξαθή, Αλάιπζε θσηναληηγξαθήο: 



Σνπιάρηζηνλ 600x600 dpi Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο 

Α4: ≥40 ζειίδεο/ιεπηφ Φσηναληηγξαθή δηπιήο φςεο: 

Ναη Μεγέζπλζε / ζκίθξπλζε: Απφ 25% έσο 400% 

πξξαθή : ηνπιάρηζηνλ 50 θχιισλ κε ζειηδνπνίεζε 

άξσζε Αλάιπζε ζάξσζεο: Σνπιάρηζηνλ 600x600dpi 

Σαρχηεηα ζάξσζεο κνλήο φςεο αζπξφκαπξε Α4 ≥70 

εηθ./ιεπηφ. Δίδνο ζάξσζεο: έγρξσκε. άξσζε δηπιήο 

φςεο: Ναη. άξσζε κέζσ δηθηχνπ: Ναη. πκβαηφηεηα 

Πξφηππν: TWAIN 6 Δγγχεζε Δγγχεζε (κήλεο): ≥24 

Δίδνο 1/22. Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα Τςειήο 

απφδνζεο (ηχπνπ 2) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Σχπνο 

ζπζηήκαηνο: Αζπξφκαπξν ζχζηεκα ιέηδεξ πνιιαπιψλ 

ιεηηνπξγηψλ Λεηηνπξγία: Δθηχπσζε, αληηγξαθή, 

ζάξσζε. Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνχ 

εθηχπσζεο/θσηναληηγξαθήο/ζάξσζεο: ≥Α3 Αξηζκφο 

ζπξηαξηψλ ραξηηνχ εηζφδνπ: ≥3 πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

ζπξηαξηψλ εηζφδνπ: ≥4.100 θχιια Γίζθνο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ (bypass): Ναη Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο: Ναη 

Υσξεηηθφηεηα απηφκαηνπ ηξνθνδφηε: ≥200 θχιισλ. 

Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνχ απηφκαηνπ ηξνθνδφηε: ≥Α3 

πξξαθή: ηνπιάρηζηνλ 50 θχιισλ κε ζειηδνπνίεζε. 

Οζφλε LCD αθήο: ηνπιάρηζηνλ 9 ηληζψλ Μλήκε: ≥ 2 

GB θιεξφο δίζθνο: ≥ 320GB Βάξνο ραξηηνχ: ≥300g/m² 

Γηαζχλδεζε: USB, Ethernet 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T Τπνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 

2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / 

Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ή λεφηεξν) Υξφλνο 

πξνζέξκαλζεο: ≤30 δεπηεξφιεπηα Υξφλνο εμφδνπ 

πξψηνπ αληηγξάθνπ Α4: ≤ 5 δεπηεξφιεπηα Δθηχπσζε 

Αλάιπζε εθηχπσζεο: Σνπιάρηζηνλ 1200x1200 dpi 

Σαρχηεηα εθηχπσζεο Α4: ≥ 75 ζειίδεο/ιεπηφ Δθηχπσζε 

δηπιήο φςεο: Ναη Φσηναληηγξαθή Αλάιπζε 

θσηναληηγξαθήο: Σνπιάρηζηνλ 600x600 dpi Σαρχηεηα 

θσηναληηγξαθήο Α4: ≥ 75 ζειίδεο/ιεπηφ. 

Φσηναληηγξαθή δηπιήο φςεο: Ναη Μεγέζπλζε / 

ζκίθξπλζε: Απφ 25% έσο 400% πξξαθή: Σνπιάρηζηνλ 

50 θχιισλ κε ζειηδνπνίεζε άξσζε Αλάιπζε 

ζάξσζεο: Σνπιάρηζηνλ 600x600 dpi Σαρχηεηα ζάξσζεο 

κνλήο φςεο αζπξφκαπξε Α4: ≥ 120 εηθ./ιεπηφ Δίδνο 

ζάξσζεο: Έγρξσκε άξσζε δηπιήο φςεο: Ναη άξσζε 

κέζσ δηθηχνπ: Ναη πκβαηφηεηα Πξφηππν:TWAIN 

Δγγχεζε Δγγχεζε (κήλεο): ≥24 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

δεηνχκε φπσο ιάβεηε ππφςε ζαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηηο παξαηεξήζεηο πνπ παξαζέηνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

επηινγή γηα ηελ Τπεξεζία ζαο. Με εθηίκεζε,  
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