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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείμενο  της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των 
φωτοτυπικών και εκτυπωτικών συστημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» συμπεριλαμβανομένων 
των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων καθώς και των εργατικών διάγνωσης και αποκατάστασης 
βλαβών τους, στα κεντρικά της γραφεία στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Κεντρικό – 
Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. 
Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο 
Αλεξανδρουπόλεως), για τριάντα έξι (36) μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων 
αντιγράφων (από το σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 
έγχρωμων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 42.000€ 
πλέον Φ.Π.Α.. 

Α.1.1 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Το Αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και υποστήριξης των 
φωτοτυπικών και εκτυπωτικών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στα κεντρικά της γραφεία 
στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου 
Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως). Συγκεκριμένα: 
 

α/α Κτίριο Τύπος S/N Όροφος 

1 Κεντρικό Κτίριο IRC 5535i XVF07344 1ος όροφος 

    IR 6555i XXW00974 2ος όροφος 

  Πρόεδρος IR 1435IF RZR18183 2ος όροφος 

    IR 1435IF RZR18184 1ος όροφος 

2 Προκάτ IRC 5750i AS02227 Ισόγειο 

    IR 1435IF RZR18187 Ισόγειο 

3 Μποτζώρλος Ισόγειο IR 1435IF RZR18181 Ισόγειο 

    IRC 5535i XVF07240 Ισόγειο 

    IRC 5550i XVC02336 Ισόγειο 

    IRC 1325IF RME25531 Ισόγειο 

    IR 1435IF RZR18191 Ισόγειο 

4 Μποτζώρλος Υπόγειο IRC 3520i XTW04662 Υπόγειο 

  IRC 3520i XTW04663 Υπόγειο 

5 Μποτζώρλος 1ος όροφος IRC 3520i XTW04564 1ος όροφος 

    IR 4535i XWA02241 1ος όροφος 

    IPF 770 BAHN5265 1ος όροφος 

  Scanner(A0) H2910084 1ος όροφος 

6 Μποτζώρλος 2ος όροφος IRC 5535i XVF07236 2ος όροφος 

    IR 4535i XWA02237 2ος όροφος 

7 Περ. Υπ. Ιωαννίνων IRC 3520i XTW04660 Ισόγειο 

    IR 1435IF RZR18162 Ισόγειο 

8 Κ.Δ.Α. Γρεβενά IRC 3520i XTW04603 1ος όροφος 

    IR 1435IF RZR18190 Ισόγειο 

9 Περ. Υπ. Δερβενίου IR 1435IF RZR18189 2ος όροφος 

    IRC 5535i XVF07339 2ος όροφος 

10 Περ. Υπ. Κομοτηνής IRC 3520i XTW04664 1ος όροφος 

    IR 1435IF RZR18192 1ος όροφος 

11 Περ. Γραφείο Αλεξ/πολης IRC 3520i XTW04661 Ισόγειο 

  
Σύνολο  

Συστημάτων 28  
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Οι τοποθεσίες των παραπάνω χώρων είναι οι εξής: 
 

A/A ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

2 ΠΡΟΚΑΤ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

3 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

4 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 1ος Όροφος 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης) 

5 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 2ος Όροφος 
Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ 

(6ο χλμ Θες/νίκης – Θέρμης) 

6 ΠΕΡ. ΥΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, 

Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα 

7 Κ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
3ο χλμ. Γρεβενών – 

Καλαμπάκας, Τ.Κ. 51100 

8 ΠΕΡ. ΥΠ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 

Καβάλας, Τ.Κ. 56010, Δερβένι 

9 ΠΕΡ. ΥΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, 

Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή 

10 ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης–

Κίρκης, Τ.Κ.68100, 
Αλεξανδρούπολη 

Πίνακας Τοποθεσίας 

Α.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού κάθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης περιλαμβάνει: 

1. Την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, που δεν καλύπτεται από τη εγγύηση, με κάλυψη του 
κόστους ανταλλακτικών και εργασίας.  

2. την κάλυψη του κόστους όλων των απαραίτητων αναλώσιμων ή/ και ανταλλακτικών 
(toner, drum, fuser) που τυχόν θα χρειαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συνόλου των συστημάτων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών και του plotter.  

3. τη δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του ειδικού λογισμικού uniflow, 
παραμετροποίησης των συστημάτων, συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικής τους 
κατάστασης και των μετρητών εκτύπωσης με δυνατότητα παροχής αυτόματης 
ενημέρωσης με κωδικό βλάβης, του τεχνικού τμήματός του και την αυτόματη ενημέρωση 
αντικατάστασης των αναλώσιμων όλων των προσφερόμενων συστημάτων. 

4. τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά και όλα τα μέρη του μηχανήματος (πλαστικά και 
γυάλινα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γνήσια, καινούρια και 
αμεταχείριστα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των κατασκευαστών των 
μηχανημάτων. 

5. τη διατήρηση ικανού αποθέματος αναλώσιμων για όλα τα συστήματα, σε ειδικούς χώρους 
που θα υποδείξει η εταιρία (από τα αναλώσιμα εξαιρείται το χαρτί και τα συρραπτικά). Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει αρχικά ένα (1) επιπλέον toner για όλα τα συστήματα 
και θα πρέπει να διασφαλίζει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, την ανανέωση του 
αποθέματος αυτού. Η διαχείριση του  αποθέματος αναλώσιμων, θα γίνεται από τον 
ανάδοχο σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών 
Συστημάτων της εταιρίας.   

6. τη διαχείριση παραγγελιών αναλώσιμων, βάσει των αναφορών που θα παρέχονται από τα 
συστήματα στον ανάδοχο, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισής τους, uniflow, 
σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας βρίσκονται αυτά. Το κόστος αποστολής 
των αναλώσιμων θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό 
σημείο της εταιρίας βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα. 

7. την παροχή πλήρους και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης στο χώρο 
εγκατάστασης και εξασφάλιση αποθέματος για όλα τα αναλώσιμα υλικά (πλην χαρτιού και 
συρραπτικών). Ως HelpDesk ορίζεται το αποκλειστικό σημείο επικοινωνίας του αναδόχου, 
στο οποίο θα απευθύνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) η 
Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας για 
τυχόν τεχνικά προβλήματα του εξοπλισμού, για θέματα χρήσης του εξοπλισμού και 
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θέματα παραγγελίας αναλώσιμων (για τα αναλώσιμα θα υπάρχει και online ενημέρωση 
από τα συστήματα). 

8. την τυχόν εργασία που θα προκύψει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την 
επιδιόρθωση εκτάκτων βλαβών άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα 
ρυθμίσεων, προγραμματισμού, κ.λπ. 

9. την συλλογή των άχρηστων αναλώσιμων ή/ και ανταλλακτικών (toner, drum, fuser) για 
ανακύκλωση,  

 
καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 
για την πλήρη υποστήριξη και συντήρηση των προαναφερόμενων συστημάτων. 

Για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων κατά τη διάρκεια της συντήρησης, 
ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνικό τμήμα επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη.  
 
Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της Αναθέτουσας 
Αρχής (από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 08:00 έως 16:00, πλην αργιών και 
Σαββατοκύριακου) και θα περιλαμβάνουν: 

- Απεριόριστο αριθμός επισκέψεων που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση 
ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική 
αιτία ως προς τα συστήματα. 

- Διαθεσιμότητα 5 ημέρες x 8 ώρες για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου επίσκεψη σε 
περίπτωση βλάβης. 

 
Ως μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος απόκρισης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου, ορίζεται 
η ίδια εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση που η βλάβη δηλωθεί μέχρι της 12:00μ.μ. και η  επόμενη 
εργάσιμη ημέρα αν η οποιαδήποτε βλάβη δηλωθεί μετά τις 12:00μ.μ. 
  
Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων 
ημερών, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλο αντίστοιχο με ισοδύναμα 
χαρακτηριστικά, το οποίο θα θέσει σε πλήρη λειτουργία στο περιβάλλον χρήσης της Αναθέτουσας 
Αρχής, για προσωρινή λειτουργία μέχρι την οριστική επισκευή του αρχικού. Οποιαδήποτε δαπάνη 
(μετακινήσεις, εγκαταστάσεις, κ.λπ.) θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να ολοκληρώνει την συντήρηση εντός του μικρότερου 
δυνατού χρόνου, δίχως να θίγει την λειτουργία της εταιρίας. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με το παρόν κατά 
τρόπο άριστο, σύμφωνο με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και εγγυάται την επάρκεια 
ελέγχου μέχρι την διενέργεια της επόμενης συντήρησης.  
 
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι με δαπάνη του θα γίνεται η επιδιόρθωση των οποιωνδήποτε βλαβών 
που θα προκύψουν από υπαιτιότητα του.  
 
Ο υπεύθυνος του αναδόχου, θα συμμετέχει σε συναντήσεις με στελέχη της Υποδιεύθυνσης 
Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας, με σκοπό την συζήτηση 
προτάσεων βελτιστοποίησης των υπηρεσιών όταν αυτό ζητηθεί από την εταιρία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιτρέπει την ακώλυτη επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου 
προσωπικού του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών 
και να διευκολύνει αυτούς στο έργο τους. 
  
Το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου οφείλει: 
 να σέβεται τις εργασίες, λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της εταιρίας και να 

αποφεύγει την πρόκληση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή παρενόχλησης στην λειτουργία των 
εγκαταστάσεων της και την εργασία του προσωπικού της. 

 να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους και τεχνικούς της εταιρίας σε όλα τα τεχνικής φύσεως 
ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης 
και να τους ενημερώνει για αυτά.  

 να συγκεντρώνει, αμέσως με την ολοκλήρωση της επισκευής, όλα τα εργαλεία και 
υπολείμματα της επισκευής, να αποχωρεί ασφαλώς από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας καθώς 
και να αφήνει το χώρο στην ιδία κατάσταση που βρισκόταν κατά την προσέλευση του. 
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Τόσο ο ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνους επικοινωνίας, οι 
οποίοι θα επιλαμβάνονται κάθε θέματος που τυχόν θα προκύψει μέσα στα πλαίσια και καθ’ όλη τη 
διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας τόσο του αναδόχου, όσο και της 
εταιρίας, θα επιβλέπουν τη σωστή τήρηση των όρων του παρόντος.  
 

Α.2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις που 
ορίζονται στον πίνακα «Πίνακας Τοποθεσίας» του αντικειμένου αυτού.  
 

Α.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού (απ’ το 
σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων παραγόμενων 
αντιγράφων. 
 

Α.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 
 
Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για το σύνολο των ασπρόμαυρων και έγχρωμων αντιγράφων, που 
έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Το οφειλόμενο ποσό στο τέλος κάθε τριμήνου - 
από την υπογραφή της σύμβασης - θα υπολογίζεται βάσει σχετικής βεβαίωσης της επίβλεψης -για 
το αριθμό των παραχθέντων αντιγράφων- και της τιμής ανά σελίδα όπως αναγράφεται στην 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
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Θεσσαλονίκη,   Ιούλιος   2021 
 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντία Ιορδανίδου 
Τμηματάρχης Διαχείρισης 

 Έργων Πληροφορικής 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Υποδιευθυντής Ψηφιακής Σύγκλισης και 

Πληροφοριακών συστημάτων 
 
 
 
 

Γεωργία Κύργιου  
Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης και 

Ανθρώπινων Πόρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 1019/21/27.04.2021 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 


