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20131 Κόρινθος    ΠΡΟΣ:         ΑΠΟΦΑΣΗ
Πληροφορίες : Αγγ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο : 2741361872  
FAX : 27410-20529

ΘΕΜΑ :  «Διενέργεια Β΄Δημόσιας Διαβούλευσης   
Τεχνικών Προδιαγραφών για την  
προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV: 30120000-6)»

Κοιν.
1. Κο Διοικητή 
2. Δ/ντή Δ/κού
3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας 
4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού            
5. Γρ. Προμηθειών
6. Τμ. Πληροφορικής

      
       

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης /14-12-2015 (θέμα 
6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της 
Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            
(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
2. Την αρ.πρωτ.6279/10-03-2020 απόφαση του Διοικήτη με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών
3. Την αρ.πρωτ. 6413/11-03-2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV: 30120000-6) «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΦΣΕΤ». 
4. Το αρ.πρωτ.6868/16-03-2020 έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας μας για την ανάρτηση της δημόσιας  
Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ στην ιστοσελίδα του  ΕΣΗΔΗΣ.
5. Το αρ.πρωτ.9968/27-04-2020 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών οι συνημμένες παρατηρήσεις – σχόλια από τις εταιρείες: 

 ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ 30-03-2020
 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  23-03-2020

6. Το  αρ.πρωτ.11021/12-05-2020 πρακτικό τεχνικών  προδιαγραφών που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης 
αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με το 11021/12-05-2020 πρακτικό, για την 

προμήθεια ενός (1)  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  CPV 30120000-6, προκειμένου το Νοσοκομείο να 
τις οριστικοποιήσει.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.hospkorinthos.gr Ανακοινώσεις Νοσοκομείου.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στον 
ιστότοπο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι εντός της εν λόγω προθεσμίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr 

Συνημμένα: το αρ.πρωτ.11021/12-05-2020 πρακτικό Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CPV 30120000-6 

Για την ακρίβεια
Η Πρ. Τμ. Γραμματείας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 9968/27-04-2020 σχετικά με την οριστικοποίηση του 
τελικού σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για 
την κεντρική Γραμματεία – Πρωτόκολλο μετά από διαβούλευση, η επιτροπή που αποτελείται από 
τους:

 Λιάκη Βασιλική ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
 Πλακογιάννη Ελένη ΤΕ Μηχ/κών 
 Τσίλη Χριστίνα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και γραμματέας

αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις – σχόλια που απέστειλαν οι παρακάτω εταιρείες και αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ:

1. ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ 30-03-2020
2. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  23-03-2020

Προτείνει:
1. Οι παρατηρήσεις - επισημάνσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ δεν 

γίνονται δεκτές διότι τροποποιούν και μεταβάλλουν κατά πολύ τις ζητούμενες απαιτήσεις.
2. Οι παρατηρήσεις - επισημάνσεις της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  γίνονται εν 

μέρει δεκτές και με βάση των προτάσεων αυτών προβαίνουμε στις ακόλουθες αλλαγές επί 
των αρχικών προδιαγραφών:

 Τεχνική Προδιαγραφή 3 «Ο χρόνος προθέρμανσης να είναι μικρότερος ή ίσος των 25 
δευτερολέπτων θα τροποποιηθεί και θα διαμορφωθεί ως εξής: «Ο χρόνος προθέρμανσης να 
είναι μικρότερος ή ίσος των 30».

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως 
αναλυτικά διαφαίνονται παραπάνω, και υποβάλλει (συνημμένα) επικαιροποιημένες τις τεχνικές 
προδιαγραφές για την προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για την κεντρική Γραμματεία – 
Πρωτόκολλο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Τμήμα Γραμματείας - Πρωτόκολλο (Τεμ. 1) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500€ συμπ. ΦΠΑ 

1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE. 

2.  Να έχει ταχύτητα αντιγραφής τουλάχιστον 45 αντίγραφα το λεπτό στη διάσταση Α4.
3. Ο χρόνος προθέρμανσης να είναι μικρότερος ή ίσος των 30 δευτερολέπτων.

http://www.hospkorinthos.gr/
mailto:prom@hospkorinthos.gr


4. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και  λειτουργία του 
μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, τα υλικά 
κατασκευής του τυμπάνου. 

5. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί.
6. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.
7. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 ως Α3.
8. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του by pass από δυο τουλάχιστον κασέτες 

χωρητικότητας 1.000 φύλλων (500 φύλλα/κασέτα), που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού 
των ζητουμένων διαστάσεων. Επίσης ακόμα μία κασέτα χωρητικότητας τουλάχιστον 
2.000 φύλλων διάστασης Α4. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη  πρωτοτύπων 
τουλάχιστον 100 φύλλων. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιγραφής αυτόματης διπλής 
όψης (ανάγνωση και των δύο όψεων μ΄ένα πέρασμα).

9. Να διαθέτει by pass 100 φύλλων το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κ.λ.π).

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη απεριόριστη αυτόματη διπλή όψη και ενσωματωμένο 
αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής ανάγνωσης (ανάγνωση και των δύο όψεων με 
ένα πέρασμα), χωρητικότητας τουλάχιστον 100 πρωτοτύπων.

11. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας και λόγου αναπαραγωγής.
12.  Να πραγματοποιεί ΖΟΟΜ από 25% έως 400% σε βήμα 1% και προκαθορισμένες 

σμικρύνσεις/μεγενθύσεις.
13. Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς αντιγραφής από το ίδιο πρωτότυπο από 1 έως 999 

αντίγραφα.
14. Να διαθέτει ανάλυση 600Χ600dpi, με 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
15. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 2GΒ  και σκληρό δίσκο τουλάχιστον160GB.
16. Να διαθέτει οθόνη αφής  για το χειρισμό , στα Ελληνικά , μνήμη για προκαθορισμένες 

λειτουργίες και επιλογές και να  εμφανίζει  τις ενδείξεις κωδικών βλαβών , έλλειψης 
αναλωσίμων υλικών  και γενικά πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής  .

17. Να  έχει συνδεσιμότητα δικτυακή 10/100baseT – Ethernet, usb 2.0, tcp/ip»
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