
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Προµήθεια φωτοτυπικών, 

µηχανηµάτων & εξοπλισµού 

τηλεπικοινωνιών,  π.δ. 24.981,30  

€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Φορείς Χρηµατοδότησης: 

∆ήµος Θεσσαλονίκης και  

ΕΣΠΑ, υλοποίηση του 

προγράµµατος εναρµόνιση 

οικογενειακής και  

επαγγελµατικής ζωής. 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του 

Ν. 2286/95 και του Ν.3463/2006 λαµβανοµένης υπόψη της Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 

1789/Β/12-11-2010) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, η οποία αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού σε 

60.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους, 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα 

µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες των ∆/νσεων Παιδικών Σταθµών και 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € µε 

Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά. 

                       

Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως 

Γεωργίου Α΄ 1
Α
, κτίριο Ε, ηµιώροφος, γραφείο 020, τηλ. 2313 317532, την 20-11-

2013 ηµέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και λήξης 10.15, 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών που ορίστηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 2114/2012 Α.Ο.Ε. 

 

Άρθρο 2  

Προϋπολογισµός προµήθειας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.981,30 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό έτους 

2013, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους το ποσό των 4.993,80 € (όσον 

αφορά την ∆/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) και από το ΕΣΠΑ το ποσό 

των 19.987,50 € στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (όσον αφορά στη ∆/νση Παιδικών 

Σταθµών). 



  

Άρθρο 3  

∆εκτοί στο διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή 

εµπορία των υπό προµήθεια ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής : 

α. Έλληνες 

β. Αλλοδαποί 

γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Συνεταιρισµοί 

ε. Ενώσεις προµηθευτών 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να 

απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  

          

         Άρθρο 4  

             Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
    Στοιχεία της µελέτης είναι : 

1. Η παρούσα διακήρυξη 

2. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

5. Το υπόδειγµα προσφοράς 

 

Άρθρο 5 

Προσφορές 
1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρος των 

ζητούµενων ειδών. ∆ηλαδή, µπορούν να υπάρξουν µερικές προσφορές ως προς τα 

διάφορα είδη, οι ποσότητες όµως των προσφεροµένων ειδών πρέπει να είναι επακριβώς οι 

ζητούµενες.   

2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και 

ώρα λήξης του διαγωνισµού δε λαµβάνονται υπόψη. 

3. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

4. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

5. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίµηνη. 

6. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 

 

Άρθρο 6 

Φάκελος προσφοράς 
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 

την ποινή του αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού του άρθρου 

1. 

Κατά το διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα 

κάτωθι:  

Α) Φάκελος δικαιολογητικών. 

1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) έλαβε πλήρη 

γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των 



τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση 

των ειδών θα γίνει σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)  ότι η τιµή 

προσφοράς θα περιλαµβάνει τη µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια 

ειδών σε χώρο που θα υποδείξει η κάθε υπηρεσία. 

 

3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας ή 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 5% επί της προϋπολογισθείσης από 

την υπηρεσία δαπάνης µε Φ.Π.Α. των προσφερόµενων ειδών, τετράµηνης 

ισχύος.  
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ισχύος την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. 

Β) Φάκελος τεχνικής προσφοράς. 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών 

και τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζοµένων. 

 

Γ) Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1. Επί ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι 

συνταγµένες στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας, θα υποβάλλονται µέσα σε 

φάκελο καλά σφραγισµένο και σ' αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του 

διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη σε ΕΥΡΩ και θα 

αναγράφεται συνολικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, το ποσό δαπάνης και η 

συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 

προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον 

προσφέροντα. 

3. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές  δε 

γίνονται αποδεκτές. 

 

Άρθρο 7 

∆ιενέργεια διαγωνισµού 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές είναι δυνατό:  

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του 

διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη 

διακήρυξη (άρθρο 1
ο
). 

β. να αποστέλλονται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε 

οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 

προσφέροντος.  

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 

στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον 

ως άνω τρόπο.  



Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν 

έφθασαν έγκαιρα στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, 

ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν 

απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ταυτότητας.  

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη 

της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 

Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση 

του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η 

εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

 

Άρθρο 8 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του 

προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή. 

2. Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του 

ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από την τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθµ.

   Α.Ο.Ε. 

3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή  µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 

διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή και η οποία δεν 

υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή µονάδος του προϋπολογισµού µελέτης. Ισότιµες 

θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 

σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 

5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

6. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 

της Υπ. Απ. 11389/93. 

 

Άρθρο 9 

   Προέλευση των προσφερόµενων ειδών 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα προέλευσης 

και κατασκευής του είδους που προσφέρουν. 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο θα 

κατασκευάσει το προσφερόµενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 

συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση, µε τις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 10  

Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού 



Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την 

δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως : 

Α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 

από την τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. Στις προθεσµίες υπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Κατά τον ανωτέρω υπολογισµό όταν 

προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

Β) κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή 

σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από 

αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο του, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 

σταδίου του διαγωνισµού. Προµηθευτής που συµµετέχει σε διαγωνισµό και δεν 

αµφισβήτησε τη νοµιµότητα διακήρυξης ή κάποιου όρου αυτής, θεωρείται ότι 

αποδέχεται τους όρους του διαγωνισµού και δεν µπορεί να την προσβάλλει εκ των 

υστέρων.   

Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Οικονοµική Επιτροπή µετά από 

αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 

 

 

Άρθρο 11  

Τιµές προσφορών 

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από την χώρα 

προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα). Προσφορά στην οποία θα 

καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

αυτή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Άρθρο 12 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα 

και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 

 

Άρθρο 13  

      Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών 
1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιµες 

ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

2. Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη   

απόκλιση   και  η  προσφορά  θα απορρίπτεται. 

3. Τα υπό προµήθεια είδη-υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που 

θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από την αποστολή της παραγγελίας στον προµηθευτή.  

 

 

 Άρθρο 14       

Ισχύουσες διατάξεις 



Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις της υπ’αριθµ.11389/93 

Υπουργικής Απόφασης, του  Ν. 2286/95 και του Ν.3463/2006. 

 

Άρθρο 15 

Χρονική ισχύς προσφορών 

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το 

διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να 

καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης για να 

υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων. 

Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 

επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από 

οποιαδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 

διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη 

του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνεται το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 16  

∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, τις κρατήσεις 1,5% 

υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.∆.Υ., 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον Φ.Ε. 4% και µε  κάθε 

τυχόν νόµιµη δαπάνη. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν 

τον προµηθευτή (γνωµοδότηση ∆΄τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, 

άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 17  

∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 
Αντίγραφο της διακήρυξης µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης-

Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄1
Α
, Κτίριο Β, 1

ος
 όροφος, 

γραφείο  113 Β, αρµόδια υπάλληλος Μ. Θωµαΐδου, τηλ. 2313 317532.   

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό των 

φωτοτυπικών µηχανηµάτων οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να λαµβάνουν κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ∆/νση Παιδικών Σταθµών, Ελευθερίας 24, 

Τριανδρία, τηλ. 2313 305455,  κ. Νικόλαος Λαδάς.  

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του 

εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να λαµβάνουν κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ∆/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τηλ. 

2313 306031, κ. Αχιλλέας Μένος – Χατζηγεωργίου.   

Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.  

    Θεσσαλονίκη    31-10-2013 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 



 

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Προµήθεια φωτοτυπικών, 

µηχανηµάτων & εξοπλισµού,  

τηλεπικοινωνιών, π.δ. 24.981,30 

€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Φορείς Χρηµατοδότησης: 

∆ήµος Θεσσαλονίκης και  

ΕΣΠΑ, υλοποίηση του 

προγράµµατος εναρµόνιση 

οικογενειακής και  

επαγγελµατικής ζωής. 

  

  

   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες των ∆/νσεων Παιδικών Σταθµών και 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € µε 

Φ.Π.Α.. 

 

           Άρθρο 2 
Όσοι λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των 

προσφεροµένων ειδών. 

  

Άρθρο 3  

Εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης 
1. Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια 

υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης ίσης µε το 10% της καθαρής συµβατικής αξίας.  

2.   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύµβασης. 

3.   Ο χρόνος εγγύησης λειτουργίας που θα δηλωθεί από τον προµηθευτή στην τεχνική 

προσφορά του δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος των έξι (6) µηνών  από την 

παραλαβή για να µπορεί η Υπηρεσία να διαπιστώσει τυχόν κατασκευαστικές 

ατέλειες. 

4.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων των συµβαλλοµένων.  



 

Άρθρο 4  

Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 
1.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών 

από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, η εγγυητική συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

2. Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ' 

αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµιάς από τον ανάδοχο που αρνήθηκε να υπογράψει 

τη σύµβαση. 

 

 

Άρθρο 5 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη ή κατασκεύασε τα υλικά σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 

δηλώθηκε στην προσφορά του.     

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 

Υπ. Απόφασης 11389/93. 

 

Άρθρο 6 

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση 
Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων 

και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος.  

Η αρµόδια Επιτροπή παραλαβής θα ελέγξει το είδος και σε περίπτωση διαπιστώσεως 

ελαττώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή του ή πλήρη 

αποκατάσταση των οποιωνδήποτε ελαττωµάτων. 

 

 

Άρθρο 7 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης από την αρµόδια τριµελή 

επιτροπή της ∆/νσης  Παιδικών Σταθµών που ορίστηκε µε την υπ’αριθµ.   

2. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης 

συντάσσεται από την ανωτέρω Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του ποσοτικού 

και ποιοτικού ελέγχου.  

 

 

Άρθρο 8  

Χρόνος παράδοσης - Υπέρβαση 

χρόνου παράδοσης 

1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης. 



2. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν εκπρόθεσµα ο 

∆ήµος έχει δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται 

ως εξής:  

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

µισό του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συµβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

3. Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού  

Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

 

Άρθρο 9 

Τρόπος πληρωµής 
  

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται 

χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α΄, υποπαράγρ. 

Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  

 

 

Άρθρο 10  

Επίλυση διάφορων 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας 

επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

Άρθρο 11  

Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 
Οι τιµές της προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες  µέχρι το τέλος της συµβατικής 

χρονικής περιόδου. 

 

 

 

 

 

 Με εντολή ∆ηµάρχου        

Η αναπληρώτρια 

Προϊσταµένη 

Με εντολή ∆ηµάρχου           

Η αναπληρώτρια 

Προϊσταµένη 

Η Συντάξασα του Τµήµατος  της ∆/νσης  

                      

Μ. Θωµαΐδου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  αρ    1/2013  
 

 

 

Για την προµήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τους 

Παιδικούς Σταθµούς του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  19.987,50 € (περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) 

 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια εξοπλισµού φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

προκειµένου να ενισχυθεί και επεκταθεί η αντίστοιχη υφιστάµενη υποδοµή.  

Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει δεκατρία επιτραπέζια φωτοτυπικά 

µηχανήµατα ασπρόµαυρης εκτύπωσης, µέγιστης διάστασης χαρτιού Α4, µε 

ενσωµατωµένες λειτουργίες τηλεοµοιοτυπίας, δικτυακής εκτύπωσης και 

σάρωσης. Θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους και 

από αναλώσιµα για τουλάχιστον 40.000 αντίγραφα έκαστο. 

Ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί περιφερειακά στους Παιδικούς Σταθµούς 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τις ανάγκες τις αρµόδιας διεύθυνσης 

(έγγραφο αρ. πρωτ. 1012/30-8-2013). 

 

Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 7133.03.01/15.003 «Προµήθεια Μηχανών Γραφείου και Φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης οικονοµικού 



έτους 2013, µέχρι του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (19.987,50€), 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.   

 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προς προµήθεια είδη, οι 

ποσότητες, η ενδεικτική τιµή προϋπολογισµού κατά είδος και ο συνολικός 

προϋπολογισµός.  

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προς προµήθεια ειδών.  

 

1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Υποστηριζόµενες 
λειτουργίες 

Η συσκευή εκτός από τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, 
θα υποστηρίζει επιπλέον λειτουργίες τηλεοµοιοτυπίας, 
δικτυακής ασπρόµαυρης εκτύπωσης και έγχρωµης 
σάρωσης.  

Μέγεθος χαρτιού Για όλες τις ανωτέρω λειτουργίες η µέγιστη 
υποστηριζόµενη διάσταση χαρτιού είναι η Α4. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Τεχνολογία αντιγραφής Ηλεκτροστατική laser ή led. 

Ταχύτητα αντιγραφής Τουλάχιστον έως 25 σελίδες Α4 ανά λεπτό. 

Ανάλυση 
αντιγραφής/εκτύπωσης 

Τουλάχιστον έως 600Χ600 dpi. 

Αντιγραφή διπλής όψης Υποστήριξη αυτόµατης αντιγραφής/εκτύπωσης διπλής 

Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 
23% σε € 

1 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

13 1.250 16.250,00 19.987,50 

ΣΥΝΟΛΟ 16.250,00 19.987,50 



όψης. 

Ταχύτητα αντιγράφου 
διπλής όψης 

Τουλάχιστον έως 10 σελίδες Α4 ανά λεπτό. 

Πρώτη σελίδα Εκτύπωση της πρώτης σελίδας εντός το πολύ 8 
δευτερολέπτων. 

∆ιαβαθµίσεις του γκρι Υποστήριξη 256 διαβαθµίσεων του γκρι. 

Πολλαπλά αντίγραφα Υποστήριξη πολλαπλών αντιγράφων από 1 έως 99. 

Μεγέθυνση Μεγέθυνση ή σµίκρυνση αντιγράφων τουλάχιστον από 
25% έως 400% µε βήµα τουλάχιστον 1%. 

Επιπλέον λειτουργίες 
αντιγραφής  

Υποστήριξη αντιγράφων: προεπιλεγµένων µεγεθών, 
διπλής όψης, 2 σε 1, 4 σε 1. 

Γλώσσες εκτύπωσης Υποστήριξη τουλάχιστον: GDI, PCL 5e/XL. 

Λειτουργικά συστήµατα  Υποστήριξη τουλάχιστον: Windows XP 32 ή 64 bit, 
Windows 7 32 ή 64 bit, Windows Server 2003/2008 32 ή 
64 bit, Unix, Linux. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

Τύπος σαρωτή Σαρωτής µε ενσωµατωµένο µηχανισµό αυτόµατου 
τροφοδότη εγγράφων (ADF). 

Ανάλυση σάρωσης Τουλάχιστον έως 600Χ600 dpi. 

Ταχύτητα σάρωσης µε 
τροφοδότη 

Τουλάχιστον έως 35 ασπρόµαυρες σελίδες Α4 ανά λεπτό 
και τουλάχιστον έως 25 έγχρωµες σελίδες Α4 ανά λεπτό. 

Μέγεθος σάρωσης Μέγιστο µέγεθος σάρωσης Α4. 

Τρόποι σάρωσης Σάρωση τουλάχιστον σε email, SMB, FTP, USB, TWAIN 
τοπικά και δικτυακά. 

Τύποι αρχείων 
σάρωσης 

Υποστηριζόµενοι τύποι τουλάχιστον: JPEG, TIFF, PDF.  

Σάρωση εγγράφου ∆υνατότητα σάρωσης πολλαπλών σελίδων έγγραφου σε 
ένα αρχείο (multi page PDF). 

Προορισµοί σάρωσης Υποστήριξη προορισµού σάρωσης σε πολλούς χρήστες ή 
οµάδες χρηστών και υποστήριξη LDAP. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΞ 

Συµβατότητα φαξ Συµβατό µε το ITU-T πρότυπο Super G3. 

Συµπίεση δεδοµένων Υποστήριξη τουλάχιστον: Modified Huffman (MH), 
Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR), 
JBIG. 

Συµβατότητα µε 
τηλεφωνικό δίκτυο 

∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής (PSTN). 

Ταχύτητα µόντεµ Υποστήριξη του ITU-T V.34 (33.600bps µε αυτόµατη 
µετάπτωση έως 2.400bps). 



Τρόποι αποστολής  Υποστήριξη αποστολής φαξ τουλάχιστον: αναλογικής, 
µέσω Η/Υ (PC-Fax), µέσω διαδικτύου (i-Fax). 

Ανάλυση  Τουλάχιστον έως 300Χ300 dpi. 

Άλλες λειτουργίες Τουλάχιστον υποστήριξη: αποστολής σε πολλαπλούς 
προορισµούς, µεταχρονολογηµένης αποστολής, 
αποστολής σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αναφοράς 
επιβεβαίωσης µηνυµάτων (transmission confirmation 
report). 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μνήµη Τουλάχιστον 512ΜΒ. 

Θύρες 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0. 

Πρωτοκόλλα 
επικοινωνίας 

Τουλάχιστον: TCP/IP (IPv4/IPv6), IPP, SNMP, HTTP, 
HTTPS. 

Τροφοδότης ADF Αυτόµατος τροφοδότης χαρτιού, τύπου RADF ή DADF, 
που θα υποστηρίζει: χωρητικότητα έως τουλάχιστον 50 
φύλλα, διαστάσεις µέσων τουλάχιστον από Α5 έως Α4 και 
βάρος µέσων τουλάχιστον από 60gr/m2 έως 120gr/m2. 

Βάρος µέσων Υποστηριζόµενο βάρος µέσων αντιγραφής ή εκτύπωσης 
τουλάχιστον: από 60gr/m2 έως 160gr/m2.  

Μεγέθη µέσων  Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων αντιγραφής/εκτύπωσης 
τουλάχιστον: A6-Α4. 

Χωρητικότητα εισόδου  Υποστήριξη χωρητικότητας εισόδου χαρτιού τουλάχιστον 
ως εξής: κασέτα υποδοχής 500 φύλλων Α4 των 80gr/m2 
(που εν γένει θα µπορεί να δέχεται µέσα βάρους 
τουλάχιστον 60-90gr/m2) και χειροκίνητος δίσκος ή 
κασέτα τροφοδοσίας (manual bypass) 50 φύλλων των 
80gr/m2 (που εν γένει θα µπορεί να δέχεται µέσα 
βάρους τουλάχιστον 60-160gr/m2). 

Χωρητικότητα εξόδου Συνολική χωρητικότητα εξόδου χαρτιού τουλάχιστον 250 
φύλλα Α4 των 80gr/m2. 

Ενδεικτικός µηνιαίος 
κύκλος εργασιών 

Μέγιστος µηνιαίος όγκος αντιγραφής/εκτύπωσης 
(σύµφωνα µε τον κατασκευαστή) περίπου 10.000 
σελίδες. Συνιστώµενος µηνιαίος όγκος εκτύπωσης 
(σύµφωνα µε τον κατασκευαστή) τουλάχιστον 5.000 
σελίδες. 

Τεχνολογία 
αναλωσίµων 

∆οχείο γραφίτη µε χωριστή µονάδα απεικόνισης ή δοχείο 
γραφίτη µε ενσωµατωµένο τύµπανο (drum). Το 
φωτοαντιγραφικό σύστηµα θα πρέπει απαραίτητα να έχει 
τη δυνατότητα χρήσης µονάδας αναλωσίµου που θα 
εξασφαλίζει αυτονοµία αντιγράφων για τουλάχιστον 
20.000 σελίδες (5% κάλυψη σελίδας Α4). 

Οικονοµική εκτύπωση Η συσκευή θα έχει δυνατότητα επιλογής λειτουργίας 
οικονοµικής εκτύπωσης για εξοικονόµηση αναλωσίµων. 

Εξοικονόµηση 
ενέργειας 

Η συσκευή θα υποστηρίζει αυτόµατη µετάπτωση σε 
κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας (power saving 



mode) όταν βρίσκεται περιστασιακά εκτός λειτουργίας. 

∆ιεπαφή χρήστη Η διεπαφή χρήστη (user interface) της συσκευής για την 
απευθείας χρήση της, θα υποστηρίζεται εκτός από τον 
πίνακα ελέγχου µε τα πλήκτρα λειτουργιών και από 
οθόνη αφής διάστασης διαγωνίου τουλάχιστον δέκα 
εκατοστών.  

Εξωτερικό µέσο Η υπό παράδοση συσκευή θα πρέπει να ενσωµατώνει όλη 
την απαραίτητη σύνθεση υλικο-λογισµικού (software-
hardware configuration), ώστε ο χρήστης να µπορεί 
απευθείας να εκτυπώσει έγγραφα από εξωτερικό 
αποθηκευτικό µέσο (τύπου USB stick) και να 
πραγµατοποιεί απευθείας σάρωση εγγράφων σε αυτό 
(υποστήριξη αρχείων τουλάχιστον τύπου PDF).   

Ασφάλεια Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασµών χρηστών. 
Εισαγωγή διαπιστευτηρίων χρήστη για χρήση παραγωγής 
αντιγράφων/εκτυπώσεων.  

Υποστήριξη Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει 
δικτυακό τόπο για την on-line υποστήριξη της συσκευής. 
∆ηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα για το συγκεκριµένο 
τύπο ή µοντέλο, το κατέβασµα (download): οδηγών, 
αναβαθµίσεων firmware, λογισµικού υποστήριξης, 
εγχειριδίων χρήσης, κλπ.  

Τροφοδοσία Η συσκευή θα διαθέτει ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή 
και θα λειτουργεί µε ρεύµα τάσης 220/230V (50/60Hz). 
Το καλώδιο τροφοδοσίας θα διαθέτει γείωση. 

Πιστοποιήσεις Ο τύπος της συσκευής θα φέρει από το εργοστάσιο του 
κατασκευαστή το δικό της αριθµό παραγωγής, που θα 
πιστοποιείται µε βάση τα διεθνή πρότυπα οτι 
τουλάχιστον συµµορφώνεται µε επιτρεπτά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπα ηλεκτροµαγνητικών 
εκποµπών τύπου EMC και ασφάλειας (τύπου ΕΝ60950-
1), και θα εναρµονίζεται τουλάχιστον µε τα πρότυπα 
Energy Star, RoHS και CE. Ο κατασκευαστής της θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2000 και 
ISO 14001:2004 ή ισοδύναµα. 

Συσκευασία Η συσκευή θα συνοδεύεται από: (α) δοχείο γραφίτη και 
µονάδα απεικόνισης (χωριστά ή συνδυαζόµενα σε ενιαία 
µονάδα), όπως προβλέπονται και περιλαµβάνονται από 
τον κατασκευαστή στην αρχική συσκευασία, (β) καλώδιο 
τροφοδοσίας και καλώδιο USB σύνδεσης µε την 
αντίστοιχη θύρα του Η/Υ µήκους τουλάχιστον 3 µέτρων, 
(γ) το απαραίτητο υλικό τεκµηρίωσης που προβλέπει ο 
κατασκευαστής (εγχειρίδιο χρήσης, οπτικούς δίσκους µε 
το λογισµικό εγκατάστασης και οδήγησης του εκτυπωτή, 
σαρωτή, κλπ). 

Αναλώσιµα Συµπληρωµατικά µαζί µε τη συσκευή θα παραδοθούν 
επιπλέον αναλώσιµα, του ίδιου κατασκευαστή µε τον 
εκτυπωτή, γνήσια και όχι ανακατασκευασµένα ή 
αναγοµωµένα, κατάλληλα για χρήση µε τον 
προσφερόµενο τύπο, ώστε στο σύνολό τους (σε 



συνδυασµό και µε τα προσφερόµενα στην αρχική 
συσκευασία της συσκευής) να εξασφαλίζουν αυτονοµία 
αντιγράφων για τουλάχιστον 40.000 σελίδες.  

Εγγύηση Η συσκευή θα καλύπτεται τουλάχιστον από εγγύηση 
ενός έτους από τον κατασκευαστή, ή από τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, µε επιτόπου 
απόκριση εντός της επόµενης εργάσιµης µέρας, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους. 

 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τους ειδικούς όρους που αφορούν 
την προµήθεια, αναπτύσσονται στις παραγράφους που ακολουθούν και αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάτι τους. 
 

1. Όλα τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
είναι χαρακτηριστικά που απαιτείται να διαθέτουν οι προς προµήθεια και παράδοση 
συσκευές (εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά) και η αξία τους περιλαµβάνεται στην 
τιµή κτήσης τους, δηλαδή εµπεριέχεται στην οικονοµική προσφορά.    

2. Όλος ο υπό παράδοση εξοπλισµός θα είναι νέος και όχι µεταχειρισµένος ή 
ανακατασκευασµένος (refurbished). 

3. Ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται µετά την παράδοση των φωτοαντιγραφικών 
συστηµάτων, να συµµορφωθεί µε την υπόδειξη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης για την συναρµολόγηση και εγκατάσταση των συσκευών στον τόπο που 
θα υποδειχθεί, να προβεί στην εγκατάσταση των λογισµικών τους (όπου απαιτείται 
σύνδεση µε Η/Υ), τον αρχικό προγραµµατισµό τους καθώς και σε επίδειξη λειτουργίας 
των βασικών χαρακτηριστικών τους. 

4. Όπου αναφέρεται ο όρος «µε επιτόπου απόκριση εντός της επόµενης εργάσιµη µέρας» 
διευκρινίζεται ότι ο κατασκευαστής ή τρίτος µε υποστήριξη του κατασκευαστή, 
καθίσταται υπεύθυνος ώστε τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης 
να µεριµνήσει για την επιτόπου επισκευή της ή για την παραλαβή, µεταφορά, 
επιδιόρθωση και επιστροφή της συσκευής στο σηµείο παραλαβής.  

5. Η έναρξη της εγγύησης θα ξεκινά από την ηµεροµηνία παραλαβής του εξοπλισµού. 
6. Κατά τη χρονική διάρκειά της εγγύησης απαιτείται η αποκατάσταση συνολικά της βλάβης 

εντός το πολύ πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αναγγελίας της. Σε 
περίπτωση µη αποκατάστασης της βλάβης στο χρονικό διάστηµα που προαναφέρθηκε, ο 
προµηθευτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να αντικαταστήσει την προς επισκευή 
συσκευή προσωρινά µε άλλη, πλήρους λειτουργίας και ισοδύναµων (ή καλύτερων) 
τεχνικών χαρακτηριστικών, µέχρι την ολική επισκευή ή αντικατάσταση της αρχικής 
συσκευής. Αν το συγκεκριµένο µοντέλο έχει αποσυρθεί από την αγορά, ο προµηθευτής 
αναλαµβάνει να την αντικαταστάσει µε άλλη (ισοδύναµων ή καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών) εντός τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών από την αρχική αναγγελία της 
βλάβης, ακόµη και αν η αρχική ηµεροµηνία αναγγελίας της βλάβης είναι η τελευταία 
µέρα πριν την λήξη της εγγύησης. 

7. Η παρεχόµενη εγγύηση καλύπτει πλήρως, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κόστος της 
εργασίας και των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της 
βλάβης της συσκευής, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

8. Τα αναλώσιµα που θα παραδοθούν συµπληρωµατικά του εξοπλισµού, θα πρέπει να 
έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους 
και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 µηνών (από την ηµεροµηνία 
παράδοσης).  
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Εµµανουήλ Μαράκης 

 

 

 

 

Σάββας Αλεξανδράτος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει υποχρεωτικά τον παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης 

µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η συσκευή εκτός από λειτουργίες 
φωτοαντιγραφικού, θα υποστηρίζει 
λειτουργίες τηλεοµοιοτυπίας, δικτυακής 
ασπρόµαυρης εκτύπωσης και 
έγχρωµης/ασπρόµαυρης σάρωσης 

ΝΑΙ  

  

Για όλες τις ανωτέρω λειτουργίες η µέγιστη 
υποστηριζόµενη διάσταση χαρτιού είναι η Α4 

ΝΑΙ   

Τεχνολογία εκτύπωσης ηλεκτροστατική laser 
ή led 

ΝΑΙ   

Μέγιστη ταχύτητα αντιγραφής σε σελίδες Α4 
ανά λεπτό 

≥25   

Εκτύπωση πρώτης σελίδας σε sec ≤8   

Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης σε dpi ≥600x600    

Αντιγραφή/Εκτύπωση διπλής όψης αυτόµατη ΝΑΙ   

Μέγιστη ταχύτητα αντιγράφων διπλής όψης 
σε σελίδες Α4 ανά λεπτό 

≥10   

Υποστήριξη διαβαθµίσεων του γκρι ≥256   

Υποστήριξη πολλαπλών αντιγράφων 
τουλάχιστον από 1 έως 99 

ΝΑΙ   

Σµίκρυνση/Μεγέθυνση αντιγράφων 
τουλάχιστον  

από 25% 
έως και 400% 

  

Βήµα µεταβολής µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης 
αντιγράφων  

≤1%   

Υποστήριξη αντιγράφων: προεπιλεγµένων 
µεγεθών, διπλής όψης, 2 σε 1, 4 σε 1 

NAI   

Υποστήριξη εκτύπωσης GDI, PCL 5e/XL NAI   

Υποστήριξη τουλάχιστον: Windows XP 32 ή 
64 bit, Windows 7 32 ή 64 bit, Windows 
Server 2003/2008 32 ή 64 bit, Unix, Linux. 

NAI 
  

Σάρωση µε ενσωµατωµένο µηχανισµό 
αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) 

NAI   

Μέγιστη ανάλυση σάρωσης σε dpi ≥600x600    

Μέγιστη ταχύτητα ασπρόµαυρης σάρωσης σε 
σελίδες Α4 ανά λεπτό 

≥35   

Μέγιστη ταχύτητα έγχρωµης σάρωσης σε 
σελίδες Α4 ανά λεπτό 

≥25   

Μέγιστο µέγεθος σάρωσης  Α4   

Σάρωση σε: email, SMB, FTP, USB, TWAIN ΝΑΙ   



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων σάρωσης: 
JPEG, TIFF, PDF 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα σάρωσης πολλαπλών σελίδων 
έγγραφου σε ένα αρχείο (multi page PDF). 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη προορισµού σάρωσης σε πολλούς 
χρήστες ή οµάδες χρηστών και υποστήριξη 
LDAP 

ΝΑΙ 

 

  

Φαξ συµβατό µε πρότυπο ITU-T Super G3 ΝΑΙ   

Συµπίεση δεδοµένων φαξ: MH, MR, MMR, 
JBIG. 

NAI   

Συµβατότητα φαξ µε PSTN NAI   

Ταχύτητα µόντεµ (ITU-T V.34): 33.600bps - 
2.400bps. 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη αποστολής φαξ: αναλογική, PC-
Fax, i-Fax 

NAI   

Μέγιστη ανάλυση φαξ σε dpi  ≥300x300   

Υποστήριξη αποστολής σε πολλαπλούς 
προορισµούς, µεταχρονολογηµένης 
αποστολής, αποστολής σε ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, αναφοράς επιβεβαίωσης 
µηνυµάτων (transmission confirmation 
report). 

ΝΑΙ 

  

Μνήµη ≥512ΜΒ   

Θύρες: 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0 ΝΑΙ   

Πρωτοκόλλα επικοινωνίας: TCP/IP 
(IPv4/IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS 

ΝΑΙ   

Αυτόµατος τροφοδότης χαρτιού ADF τύπου 
RADF ή DADF 

ΝΑΙ   

Μέγιστη χωρητικότητα τροφοδότη ADF σε 
φύλλα των 80gr/m2 

≥50   

Υποστήριξη µεγεθών φύλλων τροφοδότη από 
Α5 έως και Α4 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη βάρους φύλλων τροφοδότη σε 
gr/m2 τουλάχιστον 

από 60 
έως και 120 

  

Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων αντιγραφής ή 
εκτύπωσης τουλάχιστον 

από Α6 
έως και Α4 

  

Κασέτα υποδοχής-τροφοδοσίας χαρτιού 
φύλλων Α4 

ΝΑΙ   

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας χαρτιού 
σε αριθµό φύλλων των 80gr/m2 

≥500   

Υποστήριξη βάρους µέσων κασέτας 
τροφοδοσίας χαρτιού σε gr/m2 τουλάχιστον 

από 60 
έως και 90 

  

Χειροκίνητος δίσκος ή κασέτα τροφοδοσίας 
(manual bypass) 

ΝΑΙ 
  



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Χωρητικότητα χειροκίνητου δίσκου ή κασέτας 
τροφοδοσίας (manual bypass) σε αριθµό 
φύλλων των 80gr/m2 

≥50 
  

Υποστήριξη βάρους µέσων χειροκίνητου 
δίσκου ή κασέτας τροφοδοσίας χαρτιού 
(manual bypass) σε gr/m2 τουλάχιστον 

από 60 
έως και 160 

  

Συνολική χωρητικότητα εξόδου χαρτιού σε 
αριθµό φύλλων των 80gr/m2. 

≥250   

Συνιστώµενος (recommended) µηνιαίος 
όγκος εκτύπωσης σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή σε σελίδες 

≥5.000  
  

Χρήση µονάδας αναλωσίµου µε εκτυπωτική 
ικανότητα σε σελίδες (µε 5% κάλυψη σελίδας 
Α4) 

≥20.000 
 

  

Η συσκευή θα έχει δυνατότητα επιλογής 
λειτουργίας οικονοµικής εκτύπωσης για 
εξοικονόµηση αναλωσίµων 

ΝΑΙ 
  

Η συσκευή θα υποστηρίζει αυτόµατη 
µετάπτωση σε κατάσταση εξοικονόµησης 
ενέργειας (power saving mode) όταν 
βρίσκεται περιστασιακά εκτός λειτουργίας 

ΝΑΙ 

  

Η απευθείας χρήση της συσκευής θα 
υποστηρίζεται από πίνακα ελέγχου και από 
οθόνη αφής, διάστασης διαγωνίου 
τουλάχιστον δέκα εκατοστών 

ΝΑΙ 

  

Η υπό παράδοση συσκευή θα πρέπει να 
ενσωµατώνει όλη την απαραίτητη σύνθεση 
υλικο-λογισµικού (software-hardware 
configuration), ώστε ο χρήστης να µπορεί 
απευθείας να εκτυπώσει έγγραφα από 
εξωτερικό αποθηκευτικό µέσο τύπου USB 
stick και να πραγµατοποιεί απευθείας σάρωση 
εγγράφων σε αυτό (υποστήριξη τουλάχιστον 
αρχείων τύπου PDF). 

ΝΑΙ 

  

Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασµών 
χρηστών. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων χρήστη 
για χρήση παραγωγής 
αντιγράφων/εκτυπώσεων  

ΝΑΙ 

  

Η κατασκευάστρια εταιρία θα έχει δικτυακό 
τόπο για την on-line υποστήριξη της 
συσκευής 

ΝΑΙ 
  

Η συσκευή θα διαθέτει ενσωµατωµένο 
µετασχηµατιστή και θα λειτουργεί µε ρεύµα 
τάσης 220/230V (50/60Hz). Το καλώδιο 
τροφοδοσίας θα διαθέτει γείωση 

ΝΑΙ 

  

Ο κατασκευαστής της συσκευής θα είναι 
πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2000 και ISO 
14001:2004 (ή ισοδύναµα) 

ΝΑΙ 
  



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο τύπος της συσκευής θα πιστοποιείται µε 
βάση τους διεθνής κανόνες οτι 
συµµορφώνεται µε τα επιτρεπτά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπα 
ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών (τύπου EMC) 
και ασφάλειας (τύπου EN60950-1) 

NAI 

  

Η συσκευή θα εναρµονίζεται µε τα πρότυπα 
Energy Star, RoHS και CE 

NAI   

Η συσκευή θα συνοδεύεται από τα 
παρελκόµενά της όπως προβλέπονται και 
περιλαµβάνονται από τον κατασκευαστή στην 
αρχική συσκευασία της, καθώς και από 
καλώδιο USB τριών µέτρων για σύνδεσή της 
µε Η/Υ 

ΝΑΙ 

  

Μαζί µε τη συσκευή θα παραδοθούν γνήσια 
αναλώσιµα (είτε περιλαµβάνονται στην 
αρχική συσκευασία είτε όχι) ώστε να 
εξασφαλίζουν συνολικά αυτονοµία 
αντιγράφων σε αριθµό σελίδων (µε 5% 
κάλυψη σελίδας Α4) 

≥40.000  

  

Εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους από τον 
κατασκευαστή, ή από εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του, µε επιτόπου απόκριση 
εντός της επόµενης εργάσιµης µέρας, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Θεσσαλονίκη, 23/10/2013 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Αρ. Πρωτ. ΚΕΠ : 1743 

∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 4, 54623, Θεσσαλονίκη  

Αρµόδιος : Α. Μένος-Χατζηγεωργίου  

Τηλ.: 231-330-6031  

Fax:  2310-253-262  

e_mail: a.menos@thessaloniki.gr  

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΣΑΡΩΤΕΣ & FAX 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ 

 
 

 
Α. ΜΕΛΕΤΗ 

Τα ΚΕΠ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να προσφέρουν νέες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας 
την Ηλεκτρονική Θυρίδα Χρήστη – ΕΡΜΗ (βλ. έγγραφο 10-5-
2013/ΥΑΠ/Φ.19.7/1658 της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης). Οι 
υπηρεσίες αυτές προϋποθέτουν και επιβάλλουν τη χρήση σαρωτών σε 
όλα τα ΚΕΠ. Και µε δεδοµένο τις πολλές θέσεις εργασίας Η/Υ που υπάρχουν 
στα ΚΕΠ του ∆ήµου, οι σαρωτές θα πρέπει να είναι δικτυακοί, για να 



µπορούν να αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία σε όλους τους Η/Υ των 
θέσεων εργασίας. 

Ακόµη το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό της επικοινωνίας των ΚΕΠ µε 
τις διάφορες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου γίνεται µέσω FAX. Οι συσκευές FAX 
που υπάρχουν σήµερα στα ΚΕΠ είναι : 

• είτε παλιές, βαριάς κατασκευής, καταπονηµένες από επίπονη εργασία 
τουλάχιστον 5 ετών, που δεν µπορούν να συντηρηθούν περαιτέρω και 
λειτουργούν µε πάρα πολλά προβλήµατα 

• είτε νεότερες, ελαφρότατης κατασκευής, ακατάλληλες για τον όγκο 
εργασίας των ΚΕΠ (κατά συνέπεια, µε προβληµατική λειτουργία) που ∆ΕΝ 
∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΚΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Τα ΚΕΠ χρησιµοποιούν ως FAX σήµερα τα φωτοτυπικά µηχανήµατα που ο 
∆ήµος ενοικίασε µέσω διαγωνισµού. Η ενοικίασή τους λήγει περί τα τέλη 
Αυγούστου 2014. ∆υστυχώς, παρόλο που ζητήθηκε εγγράφως και εγκαίρως 
από τη ∆/νση ΚΕΠ, δεν συµπεριλήφθηκε ως απαραίτητη η τεχνική 
προδιαγραφή των ενοικιασµένων φωτοτυπικών να µπορούν να λειτουργούν 
και ως FAX και η προαναφερθείσα εξυπηρέτηση που λαµβάνουν τα ΚΕΠ 
επαφίεται στην καλή διάθεση του αναδόχου της ενοικίασης των φωτοτυπικών. 

Οι πρόσθετες λειτουργίες των προς προµήθεια συσκευών (δικτυακός 
εκτυπωτής – µικρό φωτοτυπικό) είναι προφανείς για τις δυνατότητες τέτοιων 
µηχανηµάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, και είναι απαραίτητες για την 
βελτίωση της αξιοπιστίας στη λειτουργία των ΚΕΠ (π.χ. όταν έχουν βλάβη 
εκτυπωτές ή φωτοτυπικά). 

Από τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι τα ΚΕΠ απαιτείται να 
αποκτήσουν το ταχύτερο συσκευές ΣΑΡΩΤΕΣ/FAX νέες, αξιόπιστες, βαριάς 
κατασκευής, βέλτιστης υποστήριξης και µε ικανά αναλώσιµα (µέχρι την 
προµήθεια νέων αναλωσίµων µέσω ενιαίου διαγωνισµού). 

Ο αριθµός των προς προµήθεια συσκευών είναι 7: από 2 συσκευές για τα 
2 «µεγάλα ΚΕΠ» Αγγελάκη και Μπότσαρη (όπου υπάρχει άλλο FAX 
αποστολής και άλλο FAX λήψης) και από 1 συσκευή για τα 3 µικρότερα ΚΕΠ 
(Τούµπας, Σ.Σταθµού και Τριανδρίας). Η υποστήριξη του νέου ΚΕΠ Άνω 
Πόλης που σχεδιάζεται να λειτουργήσει τους λίγους επόµενους µήνες, θα γίνει 
εκ των ενόντων (µάλλον από εξοπλισµό του ΚΕΠ Αγγελάκη). 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι επικαιροποίηση της µε Αρ. 
Πρωτ. ΚΕΠ 1128/8-7-2013, που ενσωµατώθηκε στο διαγωνισµό της 
9/10/2013, και έλαβε υπόψη ειδικές ανάγκες των ΚΕΠ καθώς και ότι ο 
διαγωνισµός της 9/10/2013 κατέστη άγονος (η µοναδική προσφορά δεν 
κάλυπτε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές). 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. ∆ικτυακός σαρωτής και FAX τεχνολογίας ασπρόµαυρης εκτύπωσης laser ή 

led, διάστασης χαρτιού Α4. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ 
2. Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας, µε αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων Α4 
3. Ενσωµατωµένη δυνατότητα αυτόµατης σάρωσης διπλής όψης εγγράφων 

µέσω του τροφοδότη 
4. Μέγιστη ανάλυση οπτικής ασπρόµαυρης σάρωσης τουλάχιστον 600*600 

dpi  
5. Μέγιστη ονοµαστική ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 15 ασπρόµαυρες και 

σελίδες Α4 ανά λεπτό 



6. Μορφή αρχείων σάρωσης : PDF, JPG, TIFF 
7. Ενσωµατωµένη δυνατότητα σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο Ethernet 10/100 

και αποστολή των αρχείων σάρωσης σε φάκελο ορισµένου Υπολογιστή 
του τοπικού δικτύου 

8. Ενσωµατωµένη δυνατότητα έγχρωµης σάρωσης 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FAX 
9. Μέγιστη ταχύτητα µετάδοσης FAX τουλάχιστον 33,6 kbps  
10. Μέγιστη ανάλυση FAX τουλάχιστον 300*300 dpi 
11. Ενσωµατωµένη δυνατότητα αυτόµατης αποστολής διπλής όψης εγγράφων 

µέσω του αυτόµατου τροφοδότη  
12. Να µπορεί να εκτυπωθεί σελίδα επιβεβαίωσης αποστολής εγγράφου µε 

ενσωµατωµένη εικόνα της πρώτης σελίδας του απεσταλµένου εγγράφου 
Να λειτουργεί ως ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ µε τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
13. Υποστήριξη µέγιστης ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 600*600dpi.  
14. Ονοµαστικός χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας το πολύ 9 δευτερόλεπτα.  
15. Ονοµαστική µέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 ανά 

λεπτό. 
16. Ενσωµατωµένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης 
Να λειτουργεί ως ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ µε τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
17. Υποστήριξη µέγιστης ανάλυσης φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 600*600dpi.  
18. Ονοµαστική µέγιστη ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 

ανά λεπτό 
19. Ενσωµατωµένη δυνατότητα φωτοαντιγραφής όψεων 1 σε 1, 1 σε 2, 2 σε 1, 

2 σε 2 
20. Ενσωµατωµένη δυνατότητα σµίκρυνσης/µεγέθυνσης 25-400% 
21. Ενσωµατωµένη λειτουργία φωτοαντιγραφής ταυτότητας 2-όψεων σε 1 

σελίδα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 
22. Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων τουλάχιστον 30 φύλλων 
23. Υποστηριζόµενη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα 

στον κύριο δίσκο. Ο κύριος δίσκος χαρτιού θα είναι υποχρεωτικά 
παράλληλος προς το επίπεδο στήριξης. 

24. Υποστηριζόµενη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού στην κύρια έξοδο 
τουλάχιστον 100 φύλλα 

25. Υποστηριζόµενοι τύποι µέσων εκτύπωσης: χαρτί (απλό, ανακυκλωµένο, 
επιστολόχαρτο), φάκελοι, διαφάνειες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
26. Εξωτερικές θύρες/τυπική συνδεσιµότητα: USB (ver. 2.0), δικτύου (υποδοχή 

RJ-45) για Ethernet 10/100. 
27. Συµβατότητα εκτύπωσης & σάρωσης µε λειτουργικά συστήµατα: Microsoft 

Windows 7, Windows XP 
28. Ονοµαστικός συνιστώµενος ή µέσος µηνιαίος όγκος εκτύπωσης 

τουλάχιστον 3.000 σελίδες. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
29. H συσκευή θα καλύπτεται από υποστήριξη τριών (3) ετών. Η τριετής 

υποστήριξη θα δίδεται από τον κατασκευαστή ή από την θυγατρική του 
κατασκευαστή στην Ελλάδα ή από τον επίσηµο αντιπρόσωπό του στην 



Ελλάδα και όχι από τον ανάδοχο της προµήθειας ή άλλον τρίτο (εφόσον 
δεν είναι ένας από τους προαναφερθέντες) 

30. Η υποστήριξη θα είναι είτε προϊόν είτε υπηρεσία. Στην περίπτωση του 
προϊόντος θα έχει part number που θα πρέπει να δηλωθεί επακριβώς στην 
προσφορά, θα παραδοθεί µαζί µε τη συσκευή και θα ενεργοποιηθεί από 
τον προµηθευτή για λογαριασµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης την ηµεροµηνία 
του πρακτικού προσωρινής παραλαβής. Στην περίπτωση της υπηρεσίας, η 
δέσµευση για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών της υποστήριξης επί 
3-ετία από την εταιρία του δηλούντα θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση 
του νόµιµου εκπροσώπου του κατασκευαστή ή της θυγατρικής του 
κατασκευαστή στην Ελλάδα ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του 
κατασκευαστή στην Ελλάδα. 

31. Η υποστήριξη θα είναι µε επιτόπου απόκριση, την επόµενη εργάσιµη µέρα 
(5 ηµέρες την εβδοµάδα, 8 ώρες τη µέρα) και θα περιλαµβάνει την 
αποκατάσταση των δυσλειτουργιών/προβληµάτων της συσκευής σε 
απεριόριστη έκταση, µε επισκευή ή µε µόνιµη αντικατάσταση µε ίδια ή 
ανώτερων χαρακτηριστικών συσκευή που θα δέχεται τα ίδια αναλώσιµα. 
Της υποστήριξης εξαιρούνται µόνο τα αναλώσιµα της εκτύπωσης 
(γραφίτης/drum). 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
32. Η συσκευή θα παραδοθεί αµεταχείριστη, σε κλειστή εργοστασιακή 

συσκευασία του κατασκευαστή και θα συνοδεύεται τουλάχιστον: (α) από 
αρχικό δοχείο/α γραφίτη/drum (σε ενιαίο ή ξεχωριστά προϊόντα) του 
κατασκευαστή (β) από καλώδιο τροφοδοσίας (γ) από το απαραίτητο υλικό 
τεκµηρίωσης που προβλέπει ο κατασκευαστής (εγχειρίδιο χρήσης, 
οπτικούς δίσκους µε το λογισµικό εγκατάστασης και οδήγησης του 
εκτυπωτή, κλπ). 

33. Η συσκευή θα συνοδεύεται από κατάλληλο γραφίτη, επιπλέον αυτού της 
αρχικής συσκευασίας της συσκευής που αναφέρεται στην προηγούµενη 
παράγραφο, όχι υποχρεωτικά σε 1 συσκευασία, προϊόν υποχρεωτικά του 
κατασκευαστή της συσκευής, έτσι ώστε ο επιπλέον γραφίτης να επαρκεί 
για την εκτύπωση συνολικά τουλάχιστον 10.000 σελίδων. Στην τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να ορίζεται ακριβώς ο τύπος του γραφίτη. 

34. Η παράδοση της κάθε συσκευής θα γίνει σε χώρο (κτίριο-όροφος-γραφείο 
εντός των ΚΕΠ) που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η µεταφορά µέχρι το χώρο 
παράδοσης θα γίνει από τον ανάδοχο. 
 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 580€ χωρίς ΦΠΑ/τεµάχιο 
ΣΥΝΟΛΟ για τις 7 συσκευές : 580*7=4.060€ χωρίς ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ για τις 7 συσκευές συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% : 4.993,80€ 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
και ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΚΕΠ 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΝΟΣ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΕ11 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 



 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Φωτοτυπικών µηχανηµάτων & εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών.  
 
 
 
 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 Φωτοτυπικά µηχανήµατα  
 

13 
 

Τεµ.   

2 ∆ικτυακοί σαρωτές /φαξ 
 

7 
 

Τεµ.   

ΣΥΝΟΛΟ :  
 
 

ΦΠΑ 23% : 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  
 
 

 
 
 
 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ            /       / 2013 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 

 
 


