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Γιώργος Νικολόποσλος 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

 

 

Σηα πιαίζηα ηνπ ωο άλω αλαθεξόκελνπ δηαγωληζκνύ ζα ζέιακε λα δεηήζνπκε ηηο 

αθόινπζεο ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο: 

 

1. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 3, ζηνλ πίλαθα 3.2 «Blade Server ηύπνπ Α» ζηελ 

ζειίδα 160, απαίηεζε 7 αλαθέξεηαη «Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο θεληξηθήο κλήκεο 

(RAM) >= 192GB». Η παξνύζα πξνδηαγξαθή απνθιείεη εηαηξίεο από ηνλ δηαγωληζκό 

ρωξίο λα πξνζθέξεη θάηη νπζηώδεο ζηνλ θνξέα. Παξαθαινύκε ε απαίηεζε λα γίλεη 

>=144GB. 

2. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 3, ζηνλ πίλαθα 3.2 «Blade Server ηύπνπ Α» ζηελ 

ζειίδα 160, απαίηεζε 14 αλαθέξεηαη «Κάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε >=32MB». Η 

παξνύζα πξνδηαγξαθή θαηαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή. Η απαίηεζε λα 

γίλεη πξναηξεηηθή θαη βαζκνινγήζηκε. 

3. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 3, ζηνλ πίλαθα 3.3 «Servers ηύπνπ Β» ζηελ ζειίδα 

162, απαίηεζε 17 αλαθέξεηαη «Κάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε >=32MB». Η παξνύζα 

πξνδηαγξαθή θαηαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή. Η απαίηεζε λα γίλεη 

πξναηξεηηθή θαη βαζκνινγήζηκε. 

4. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 3, ζηνλ πίλαθα 3.4 «Servers ηύπνπ Γ» ζηελ ζειίδα 

163, απαίηεζε 17 αλαθέξεηαη «Κάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε >=32MB». Η παξνύζα 

πξνδηαγξαθή θαηαδεηθλύεη ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή. Η απαίηεζε λα γίλεη 

πξναηξεηηθή θαη βαζκνινγήζηκε. 

5. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 4, ζηνλ πίλαθα 4.1 «Υπνδνκή Απνζεθεπηηθνύ 

Σπζηήκαηνο (SAN)» ζηελ ζειίδα 166, απαίηεζε 10 αλαθέξεηαη «Γπλαηόηεηα 

αλαβάζκηζεο όιωλ ηωλ δεηνύκελωλ ζπξώλ από 1Gbps ζε 10Gbps». Γεδνκέλνπ όηη 

δελ παίδεη ξόιν αλ όιεο νη ζύξεο αλαβαζκίδνληαη άιια αλ νη ηειηθέο αλαβαζκηζκέλεο 

ζύξεο λα είλαη   ≥ 8 δεηείηαη ε αιιαγή ζε «Γπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ζπξώλ από 

1Gbps ζε 10Gbps» κε απαίηεζε ≥ 8. 

6. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 4, ζηνλ πίλαθα 4.1 «Υπνδνκή Απνζεθεπηηθνύ 

Σπζηήκαηνο (SAN)» ζηελ ζειίδα 167, απαίηεζε 17 αλαθέξεηαη «Υπνζηήξημε RAID 

1/0, 5, 6». Τα ζπζηήκαηα επηπέδωλ RAID έρνπλ κέγηζηε επίπηωζε ζηελ αζθάιεηα 

αιιά θαη ζηελ ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο θηήζεο θαη εγγξαθήο ηωλ δεδνκέλωλ. Με βάζε ην 

ζθεπηηθό απηό θαη γηα λα κελ απνθιείνληαη θαηαζθεπαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

αληίζηνηρα ή θαιύηεξα επίπεδα (πινπνηήζεηο), πξνηείλεηαη ε  δηαηύπωζε «Υπνζηήξημε 

RAID 1/0, 5, 6 ή ηζνδύλακωλ ή αλώηεξωλ». 

7. Σην κέξνο Γ, ζηνλ πίλαθα 7 «Σηαζκνί εξγαζίαο» ζηελ ζειίδα 192, απαίηεζε 8 

αλαθέξεηαη «Αξηζκόο ππνδνρώλ PCIe x1 >=2 θαη PCIe x16 >=2». Η πιεηνλόηεηα ηωλ 

ζηαζκώλ εξγαζίαο γηα γξαθείν δελ δηαζέηεη κία (1) PCIe x1 θαη κία (1) PCIe x16. Η 

παξνπζία δε δύν PCIe x16 παξαπέκπεη ζε κεγάια ζπζηήκαηα engineering πνπ 

έρνπλ ζηόρν ηελ ρξήζε ζε πεξηβάιινληα CAD θαη Visualization. Πξνηείλνπκε ε 

πξνδηαγξαθή λα γίλεη «Αξηζκόο ππνδνρώλ PCIe x1 >=1 θαη PCIe x16 >=1» ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ν πγηείο αληαγωληζκόο θαη ν θνξέαο λα πξνκεζεπηεί ηα ζπζηήκαηα πνπ 

έρεη αλάγθε. 

8. Σην κέξνο Γ, ζηνλ πίλαθα 7 «Σηαζκνί εξγαζίαο» ζηελ ζειίδα 192, απαίηεζε 23, 

αλαθέξεηαη «Ιζρύο (W) >= 320». Γεδνκέλνπ όηη ηα ζπζηήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζε πεξηβάιινλ γξαθείνπ, ηόηε όζν κηθξόηεξε είλαη ε θαηαλάιωζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ηόζν θαιύηεξν είλαη ην ζύζηεκα θαη ηα πιηθά από ηα νπνία είλαη θηηαγκέλν. 

Πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα γίλεη «Ιζρύο (W) <= 320». 

9. Σην κέξνο Γ, ζηνλ πίλαθα 7 «Σηαζκνί εξγαζίαο» ζηελ ζειίδα 194, απαίηεζε 51, 

ζρεηηθά κε ηελ νζόλε αλαθέξεηαη «Δμωηεξηθέο ζύξεο Ι/Ο: κία ζύξα upstream, 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο downstream δηαλνκέα USB 2.0». Γεδνκέλνπ όηη πιένλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκό ελζωκαηωκέλωλ ζπξώλ δελ ππάξρεη ιόγνο γηα 

ζύξεο ελζωκαηωκέλεο ζηελ νζόλε. Πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα δηαγξαθεί ή λα 

γίλεη πξναηξεηηθή. 

10. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 8 «Σαξωηέο», ζηνλ πίλαθα «Σαξωηέο (Scanners) 

ηύπνπ Α» ζηελ ζειίδα 195, απαίηεζε 3, αλαθέξεηαη : 

a. Οπηηθή αλάιπζε >= 2400x2400dpi 

b. Δληζρπκέλε αλάιπζε: έωο 999,999 dpi 

c. Φξώκαηα 48bit 

d. Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη: 256 

e. Ταρύηεηα πξνεπηζθόπεζεο: <= 7 δεπηεξόιεπηα 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαηαδεηθλύνπλ ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή ζαξωηώλ 

ελώ νη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε κνληέια γηα νηθηαθή ρξήζε θαη όρη ζε ζαξωηέο 

καδηθήο ζάξωζεο. Δπηπιένλ αλαιύζεηο ηεο ηάμεο ηωλ 2400x2400 dpi παξάγνπλ 

αξρεία πνπ ζέινπλ εηδηθά ινγηζκηθά παθέηα θαζώο είλαη ηδηαηηέξα κεγάια ζε κέγεζνο. 

Αλαθνξηθά, κία ζάξωζε ζηα 2400 dpi γηα κία ζειίδα Α4 ζε έγρξωκε ζάξωζε ζηα 48 

bit δεκηνπξγεί αξρείν 50 GB ζε αληίζεζε κε ηα 350KB κε ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο. 

Όινη νη επαγγεικαηηθνί ζαξωηέο καδηθήο ζάξωζεο έρνπλ κέγηζηε νπηηθή αλάιπζε 

600 dpi, ρξώκα 24 bit θαη greyscale 8 bit. Η ζπλήζεο αλάιπζε ζάξωζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη παξαγωγηθά είλαη 200 dpi ή αλ αθνξά έγγξαθα όπνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε νπηηθή αλαγλώξηζε ραξαθηήξωλ (OCR), 300 dpi. Οη πξνδηαγξαθέο λα 

ηξνπνπνηεζνύλ: 

a. Οπηηθή αλάιπζε >= 600dpi 

b. Δληζρπκέλε αλάιπζε: έωο 1.200 dpi 

c. Φξώκαηα 24bit 

d. Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη: 8bit 

e. Ταρύηεηα πξνεπηζθόπεζεο: <= 7 δεπηεξόιεπηα 

11. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 8 «Σαξωηέο», ζηνλ πίλαθα «Σαξωηέο (Scanners) 

ηύπνπ Α» ζηελ ζειίδα 195, απαίηεζε 4, αλαθέξεηαη «… Drivers γηα Windows 98, 

98SE, ME, XP, 2000, Mac OS 10.1.5, 10.2 ή λεόηεξεο. …». Τα ζπγθεθξηκέλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ θαηαξγεζεί θαη δελ ππνζηεξίδνληαη από ηηο 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη αδύλαην ηα λέα ζπζηήκαηα ζαξωηώλ λα 

πηζηνπνηνύληαη θαη λα έρνπλ drivers γηα απηά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Πξνηείλνπκε 

ε πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί «…Drivers γηα Windows Vista, 7 ή λεόηεξεο. …». 

12. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 8 «Σαξωηέο», ζηνλ πίλαθα «Σαξωηέο (Scanners) 

ηύπνπ B» ζηελ ζειίδα 196, απαίηεζε 3, αλαθέξεηαη : 

a. Οπηηθή αλάιπζε >= 1200x1200dpi 

b. Δληζρπκέλε αλάιπζε: έωο 999,999 dpi 

c. Φξώκαηα 48bit 

d. Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη: 256 

e. Ταρύηεηα πξνεπηζθόπεζεο: <= 7 δεπηεξόιεπηα 

Οη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο θαηαδεηθλύνπλ ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή ζαξωηώλ 

ελώ νη πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε κνληέια γηα νηθηαθή ρξήζε θαη όρη ζε ζαξωηέο 

καδηθήο ζάξωζεο. Δπηπιένλ αλαιύζεηο ηεο ηάμεο ηωλ 2400x2400 dpi παξάγνπλ 

αξρεία πνπ ζέινπλ εηδηθά ινγηζκηθά παθέηα θαζώο είλαη ηδηαηηέξα κεγάια ζε κέγεζνο. 

Αλαθνξηθά, κία ζάξωζε ζηα 2400 dpi γηα κία ζειίδα Α4 ζε έγρξωκε ζάξωζε ζηα 48 

bit δεκηνπξγεί αξρείν 50 GB ζε αληίζεζε κε ηα 350KB κε ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο. 

Όινη νη επαγγεικαηηθνί ζαξωηέο καδηθήο ζάξωζεο έρνπλ κέγηζηε νπηηθή αλάιπζε 

600 dpi, ρξώκα 24 bit θαη greyscale 8 bit. Η ζπλήζεο αλάιπζε ζάξωζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη παξαγωγηθά είλαη 200 dpi ή αλ αθνξά έγγξαθα όπνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε νπηηθή αλαγλώξηζε ραξαθηήξωλ (OCR), 300 dpi. Πξνηείλνπκε νη 

πξνδηαγξαθέο λα ηξνπνπνηεζνύλ: 

f. Οπηηθή αλάιπζε >= 600dpi 

g. Δληζρπκέλε αλάιπζε: έωο 1.200 dpi 

h. Φξώκαηα 24bit 

i. Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη: 8bit 

j. Ταρύηεηα πξνεπηζθόπεζεο: <= 4 δεπηεξόιεπηα 

13. Σην κέξνο Γ, ζηελ παξάγξαθν 8 «Σαξωηέο», ζηνλ πίλαθα «Σαξωηέο (Scanners) 

ηύπνπ B» ζηελ ζειίδα 196, απαίηεζε 4, αλαθέξεηαη «… Drivers γηα Windows 98, 

98SE, ME, XP, 2000, Mac OS 10.1.5, 10.2 ή λεόηεξεο. …». Τα ζπγθεθξηκέλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ θαηαξγεζεί θαη δελ ππνζηεξίδνληαη από ηηο 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη αδύλαην ηα λέα ζπζηήκαηα ζαξωηώλ λα 

πηζηνπνηνύληαη θαη λα έρνπλ drivers γηα απηά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Πξνηείλνπκε 

ε πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί «…Drivers γηα Windows Vista, 7 ή λεόηεξεο. …». 

 

 

 

 

 

 

 

Με εθηίκεζε, 


