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Αναφορικά με τη δημόςια διαβούλευςη τησ ωσ άνω πράξησ ςυμμετείχαν δύο (2) φορείσ ή εταιρείεσ.  
 
Τα ςχόλια που ελήφθηςαν τηρούνται ςτο φάκελο τησ πράξησ, και επεξεργάςτηκαν από τον Φορέα. 
 
 
Συνημμένα. 

1) Πίνακασ Αποτελεςμάτων Δημόςιασ Διαβούλευςησ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α 

σόλιο ή Παπαηήπηζη (ή κοινή 

ομάδα παπαηηπήζεων) 
με παπαπομπή ζηο ζσέδιο ηηρ 
διακήπςξηρ (άπθπο, παπαγπ.) 

Απάνηηζη 

Δικαιούσος – 
Ενζωμαηώθηκε  
ζηη Διακήπςξη : 

Σεκμηπίωζη 

Απάνηηζηρ 

Τποβάλλων 

(Φοπέαρ, 
Οπγανιζμόρ, 
Εηαιπεία ) 

1 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – 
Μέπορ C – Τποδείγμαηα και 
Πίνακερ ςμμόπθωζηρ, 
Παπάγπαθορ c3.15 – 
Φηθιοποιηηήρ, ελ. 52: 
α/α 8: Χωρηηικόηηηα 
ηροθοδόηη ADF 50  θύλλων :  Η 

κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα ζηνλ 
ηξνθνδόηε επηηξέπεη ηελ καδηθή 
ζάξσζε  εγγξάθσλ, ν ρξήζηεο ζα 
ηξνθνδνηεί ιηγόηεξεο θνξέο ηνλ 
ηξνθνδόηε εμνηθνλνκώληαο 
πνιύηηκν ρξόλν. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν  ζα  εθκεηαιιεπζείηε πιήξσο 

ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζαξσηή. 
Πξνηείλνπκε λα δηακνξθσζεί ε 
ρσξεηηθόηεηα ηνπ ηξνθνδόηε ζε 
από 50 θύιια ζε 75 θύιια (80 
g/m2). 
 

ΝΑΙ   

C.P.I 

Αλώλπκνο 
Δηαηξεία 
Ηιεθηξνληθώλ 
Υπνινγηζηώλ 
θαη 
Πεξηθεξεηαθώλ 

ΟΧΙ ΟΥΙ 

 
Η απαίηεζε γηα 
ηξνθνδόηε 50 
θύιισλ απνηειεί ην 
ειάρηζην γηα ηνλ 
ηξνθνδόηε. 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη δελ 
απαηηνύληαη καδηθέο 
ςεθηνπνηήζεηο θαη 
πξνηηκάηαη ε 
ρεηξνθίλεηε 
ηξνθνδνζία γηα ηελ 

απνθπγή ιαζώλ. Δίλαη 

ζηελ επρέξεηα ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδόρσλ 
λα πξνζθέξνπλ όζν 
ην δπλαηόλ θαιύηεξε 
ηερληθή ιύζε 
 

2 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – 
Μέπορ C – Τποδείγμαηα και 
Πίνακερ ςμμόπθωζηρ, 
Παπάγπαθορ c3.15 – 
Φηθιοποιηηήρ, ελ. 52: 
α/α 12 : Φωηιζμός , διπλές 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Οη ηερλνινγίεο 
δηάρπζεο ηνπ θσηόο 
γηα ηνπο ζαξσηέο ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαη 
θσηηζκό ηνπ ζαξσηή 
κε ιπρλίεο LED 

C.P.I 
Αλώλπκνο 
Δηαηξεία 

Ηιεθηξνληθώλ 
Υπνινγηζηώλ 

θαη 
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λάμπες θθοριζμού  : 

Πξνηείλνπκε σο πεγή θσηόο ζηνλ 
ζαξσηή ηηο ιπρλίεο  Led, αληί ησλ 

παιαηόηεξσλ ηερλνινγηθά ιπρληώλ   
θζνξηζκνύ. Οη   ιπρλίεο LED  ζε 
ζρέζε κε ηηο θζνξίνπ  δηαρένπλ 
θαιύηεξα ην θσο ώζηε λα 
ιακβάλεηαη επθξηλείο εηθόλεο. 
Δπηηπγράλνπλ  εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο  θαη  εμαιείθνπλ ηνλ 
ρξόλν πξνζέξκαλζεο ηεο ιπρλίαο 
γηα λα αξρίδεηε ακέζσο ηελ ζάξσζε 
ρσξίο θαζπζηεξήζεηο.  
 

ΟΧΙ  

 

 

Πεξηθεξεηαθώλ 
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ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – 

Μέπορ C – Τποδείγμαηα και 
Πίνακερ ςμμόπθωζηρ, 

Παπάγπαθορ c3.15 – 
Φηθιοποιηηήρ, ελ. 52: 
α/α 16 : Προηεινόμενος κύκλος 
εργαζιών 4000 ζελίδων  : Γηα λα 
κπνξέζεηε λα εθκεηαιιεπηείηε 

πιήξσο ηελ κεγάιε ηαρύηεηα 
ζάξσζεο, πξνηείλνπκε ν εκεξήζηνο 
θύθινο ζάξσζεο λα απμεζεί από 
4000 ζειίδεο ζε 6000 ζελίδερ 
ανά ημέπα. Όινη πηα νη ζύγρξνλνη 
ζαξσηέο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο  

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηα ηαρύηεηα 
ζάξσζεο ππνζηεξίδνπλ θαη 
κεγαιύηεξν θύθιν εξγαζίαο.  
 

ΝΑΙ   

C.P.I 
Αλώλπκνο 
Δηαηξεία 

Ηιεθηξνληθώλ 
Υπνινγηζηώλ 

θαη 
Πεξηθεξεηαθώλ 

ΟΧΙ ΟΥΙ 

H Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνδηαγξάθεη ηηο 

ειάρηζηεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ςεθηνπνηεηή ρσξίο 
σζηόζν απηό λα 
πεξηνξίδεη ην 

δηαγσληδόκελν ζηελ 
πξόηαζε ηνπ. 
Υπελζπκίδνπκε όηη ε 
καδηθή ζάξσζε 
εγγξάθσλ δελ 
απαηηείηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ. Σπλεπώο ε 
ειάρηζηε απαίηεζε 
ησλ 4.000 ζειίδσλ γηα 
ηνλ θύθιν ζάξσζεο 
παξακέλεη. 

4 

C.3.11, Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο 
Βάζεο Γεδνκέλσλ, Σει. 42-45 
Παξαηήξεζε: 
Η ππνρξεσηηθή απαίηεζε γηα 

"ελζσκαησκέλν νινθιεξσκέλν 
πεξηβάιινλ αλαθνξώλ... ρσξίο λα 
κελ απαηηείηαη ε πξνζθνξά 
επηπιένλ πξντόλησλ ινγηζκηθνύ γηα 
ηελ θάιπςε ηεο δεηνύκελεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο" θαη "ρσξίο ηελ 
ρξήζε θαη κεζνιάβεζε ηξίηνπ 

πξντόληνο" δύλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κνλνπσιηαθά θαη λα 
απνθιείζεη Καηαζθεπαζηέο 
Λνγηζκηθνύ πνπ γηα εκπνξηθνύο 
ιόγνπο έρνπλ επηιέμεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθή 
νλνκαηνινγία ζην επίπεδν ηεο 

Σρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 
ζην επίπεδν ησλ εθαξκνγώλ. 
 
Οη παξνύζεο απαηηήζεηο απνθιείνπλ 
ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή δηεζλώο 
αλαγλσξηζκέλσλ πιαηθόξκσλ 

Σ.Γ.Β.Γ ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ, 
θαζώο θαη ηελ ζπκκεηνρή ιύζεσλ 
ινγηζκηθνύ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 
απηέο ηηο πιαηθόξκεο. 
Παξαθαινύκε λα αθαηξεζνύλ νη 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υηνζεηείηαη πιήξσο ε 
παξαηήξεζε. Έγηλε ε 

απαξαίηεηε δηόξζσζε 

ζην ηεύρνο (Μέξνο Γ) 

ΙΒΜ ΔΛΛΑΣ 

Α.Δ. 

ΟΧΙ  
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όξνη EMF, EMFPlus, θαζώο θαη νη 

απαηηήζεηο "λα κελ απαηηείηαη ε 
πξνζθνξά επηπιένλ πξντόλησλ 

ινγηζκηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηεο 
δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο" θαη 
"ρσξίο ηελ ρξήζε θαη κεζνιάβεζε 
ηξίηνπ πξντόληνο" 

 
  
                                                                                   

Ο  Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ για την Πράξη 
 
 
 
 

Αθανάςιοσ Σακκούδησ 


