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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Διεύθυνση: Αγγελάκη 4, 54636, Θεσσαλονίκη 

Αρμόδιος : Αχ. Μένος-Χατζηγεωργίου 

Τηλ.: 231-331-6430 

e_mail: a.menos@thessaloniki.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ePass 

 

 

1. ΜΕΛΕΤΗ 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με δική του δαπάνη, προμηθεύτηκε και 

εγκατέστησε σε 31 ΚΕΠ της χώρας «Πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος λήψης 

αριθμού προτεραιότητας (ePass)». Η λειτουργία του συστήματος προτεραιότητας είναι διπλή: 

και ως κλασσικό σύστημα προτεραιότητας όπου ο πολίτης χρησιμοποιώντας το σύστημα 

παίρνει με τη φυσική παρουσία του χαρτάκι προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ και 

υποστηρίζει τη νέα υπηρεσία προς τους πολίτες ePass (ηλεκτρονική online λήψη αριθμού 

προτεραιότητας από τους πολίτες μέσω του gov.gr για αυθημερόν εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ που 

το σύστημα λειτουργεί). Στα 31 πιλοτικά ΚΕΠ συμπεριλήφθηκε και το ΚΕΠ 0002 Α’ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αγγελάκη 4). Η εγκατάσταση του 

πιλοτικού συστήματος τύπου NX-QMS ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2022 από την ανάδοχο 

εταιρία προμήθειας του εξοπλισμού VISIOTEC ΝΤΑΛΑΜΑΝΚΟΣ Ι.- ΧΥΤΗΡΗΣ Α. ΟΕ, 

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 2, Ν.ΙΩΝΙΑ 14231, ΤΗΛ 210.2771410, ΑΦΜ 998831615, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, η οποία 

είναι και η εταιρία που, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποστηρίζει τη 

λειτουργία του εξοπλισμού του συστήματος. 

Προκειμένου να λειτουργήσει παραγωγικά στο ΚΕΠ 0002 το εν λόγω σύστημα 

προτεραιότητας απαιτείται η τροφοδότησή του από χαρτί, απόλυτα συμβατό με τις 

προδιαγραφές του. Δυστυχώς η προμήθεια του χαρτιού δεν εντάχθηκε στο αντικείμενο του 

έργου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οπότε η οδηγία που δόθηκε είναι οι Δήμοι, 

οι οποίοι έχουν εγκατεστημένο σε ΚΕΠ τους το πιλοτικό αυτό σύστημα προτεραιότητας, να 

προμηθευτούν χαρτί με δική τους δαπάνη και με δικές τους διαδικασίες, προκειμένου το 

σύστημα να είναι λειτουργικό (βλ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). 
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Κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα η προμήθεια ικανής ποσότητας συμβατού χαρτιού έτσι 

ώστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό σε βάθος χρόνου 1 

έως 2 έτη. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ρολό θερμικού χαρτιού για το «Πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος λήψης 

αριθμού προτεραιότητας (ePass)» τύπου NX-QMS που προμηθεύτηκε το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εγκαταστάθηκε στο ΚΕΠ 0002 ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

 Τύπου (80*80) 

 Πλάτος ρολού 79mm έως 80mm 

 Εσωτερική διάμετρος καρουλιού τουλάχιστον 12mm 

 Εξωτερική διάμετρος ρολού το πολύ 80mm 

 Μήκος χαρτιού ρολού 65m +/- 5% 

 Βάρος χαρτιού τουλάχιστον 55gr ανά m2 

 Με χρωματιστή ένδειξη στο χαρτί του τέλους του ρολού 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Τιμή 
μονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τιμή 
μονάδας 
ΦΠΑ 
24% (€) 

Τιμή 
μονάδας 
με ΦΠΑ 
24% (€) ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 
24% (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΡΟΛΟ 
ΘΕΡΜΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

2,20 0,528 2,728 350 770,00 184,80 954,80 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15/09/2022 

 

Ο Συντάξας 

 

 

Αχιλλεύς Μένος-Χατζηγεωργίου 

ΠΕ Πληροφορικής 

Προϊστάμενος της Δ/νσης ΚΕΠ 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

Mail της 28-06-2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
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