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ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΣΙ Α4 
 

Οι παρακάτω Ενιαίεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ εκπονικθκαν από τθ Δ/νςθ Ζρευνασ Αγοράσ και 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ    

Α1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για 
όλουσ τουσ τφπουσ των φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και των 
εκτυπωτϊν (Laser και Inkjet). 

ΝΑΙ   

Α2. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθν 
απευκείασ φωτοαντιγραφι του πρωτοτφπου και από τισ δφο όψεισ του. 

ΝΑΙ   

Α3. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρζπει να επθρεάηεται από το 
μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ, κάτω από τισ ςυνικεισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. 

ΝΑΙ   

A4. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 πρζπει να παράγεται ςε εργοςτάςια 
που διακζτουν πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με 
το πρότυπο EMAS  ι ISO 14001 ι ιςοδφναμο.  

ΝΑΙ   

A5. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα πρζπει να προζρχεται από παρκζνεσ 
ίνεσ προερχόμενεσ από πθγζσ νόμιμθσ και/ι αειφόρου ςυγκομιδισ (που 
περιζχουν δυνθτικά και ζνα ποςοςτό ανακτθμζνων ινϊν). 

ΝΑΙ   

A6. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 πρζπει να είναι τουλάχιςτον χωρίσ 
χλϊριο ςτο αρχικό ςτάδιο (ECF- Elemental Chlorine Free).  

ΝΑΙ   

Α7. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα πρζπει να παραδίδεται ςε λευκά 
ορκογωνιςμζνα φφλλα διαςτάςεων ςφμφωνα με τθν παρ. Β.1. 

ΝΑΙ   

Α8. τθν τεχνικι προςφορά πρζπει να δθλϊνεται ο χρόνοσ παράδοςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ.  

ΝΑΙ   

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ     

Β1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 κα ζχει διαςτάςεισ 21,0 cm x 29,7cm  

(ΕΝ 20216) 
ΝΑΙ   

Β2. Περιεκτικότθτα ςε τζφρα : Μζγιςτο  17 % (ISO 2144) ΝΑΙ   

Β3. Περιεκτικότθτα ςε υγραςία : 3,5 % κ.β ζωσ 5,5 % κ.β (EN 20287) ΝΑΙ   

Β4. Μάηα : 80 gr/m2  ± 4% (EN ISO 536) ΝΑΙ   

Β5. Πάχοσ : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534) ΝΑΙ   

Β6. Επίπεδο Κοπισ: μζγιςτο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάκε ακμι. ΝΑΙ   

Β7. Αντοχι ςτο χνοφδιαςμα (ΙSO 3783) για  το θλεκτρικό μοντζλο:   

MD ≥1,2m/s 
ΝΑΙ   

Β8. Αδιαφάνεια: Μεγαλφτερθ από 85% (ISO 2471) ΝΑΙ   

Β9. Λευκότθτα: Μεγαλφτερθ από 85% (ΑSΣΜ Ε 313) ι CIE Whiteness 
μεγαλφτερθ από 140 Whiteness Units (ISO 11475) ι μεγαλφτερθ από 120 
Whiteness Units (ISO 11476). 

ΝΑΙ   

Β10. Λαμπρότθτα: Μεγαλφτερθ από 90% (ISO 2470-1) ι μεγαλφτερθ από 
95% (ISO 2470-2).  

ΝΑΙ   

Β11. Επιφανειακι τραχφτθτα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min  ΝΑΙ   
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(ISO 8791-2) 

Β12. Αντοχι ςτον εφελκυςμό: MD ≥  3,8 kN/m (ISO 1924-2) ΝΑΙ   

Β13. Κατεφκυνςθ ινϊν: Παράλλθλθ προσ τθ μεγαλφτερθ διάςταςθ  

(EN 644) 
ΝΑΙ   

Γ. ΤΚΕΤΑΙΑ     

Γ1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε 
δεςμίδεσ των 500 φφλλων ακριβϊσ, οι οποίεσ δεν πρζπει να περιζχουν 
ςκιςμζνα, τςαλακωμζνα ι ελαττωματικά φφλλα (φφλλα άλλων 
διαςτάςεων ι άλλθσ κατθγορίασ χαρτιοφ). Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει τισ δεςμίδεσ που κα βρεκοφν με 
ελαττωματικι καταςκευι κατά τθν παραλαβι ι ςτο ςτάδιο τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

Γ2. Οι δεςμίδεσ  πρζπει να  είναι  περιτυλιγμζνεσ με  αδιάβροχο υλικό 
(πλαςτικοποιθμζνο ι κερωμζνο χαρτί, εξωτερικά ι εςωτερικά), για τθν 
προφφλαξθ του φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ από τθν υγραςία του 
περιβάλλοντοσ και ςυςκευαςμζνεσ ςε χαρτοκιβϊτιο, το οποίο κα περιζχει 
πζντε (5) από αυτζσ. 

ΝΑΙ   

Δ. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ     

Δ1. το περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ πρζπει να αναγράφονται κατά τρόπο 
ευκρινι και ανεξίτθλο:  

 Η επωνυμία του προϊόντοσ.  

 Οι διαςτάςεισ των φφλλων (Α4).  

 Ο αρικμόσ των φφλλων.  
 Η μάηα (g/m2). 

 Σo οικολογικό ςιμα τθσ ΕΕ (Ecolabel) ι/και άλλα οικολογικά ςιματα 
τφπου Ι (π.χ. Blue Angel) όταν το προϊόν τα διακζτει. 

ΝΑΙ   

Δ2. το χαρτοκιβϊτιο πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:  

 Η επωνυμία του προϊόντοσ. 

 Σο είδοσ και οι διαςτάςεισ του χαρτιοφ (για παράδειγμα: Α4, 21,0 cm 
x 29,7cm).  

 Ο αρικμόσ των δεςμίδων ι των ςυνολικϊν φφλλων που περιζχει. 

ΝΑΙ   

Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ    

Ε1. Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ: Η Επιτροπι Παραλαβισ ελζγχει ςε τυχαία 
και αντιπροςωπευτικά δείγματα, ςε ποςοςτό 2% τθσ παραδοκείςασ 
ποςότθτασ (ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραια μονάδα και όχι λιγότερο από δφο 
δεςμίδεσ), τθν εξακρίβωςθ τθσ ςυμφωνίασ του παραδοκζντοσ χαρτιοφ με 
τισ απαιτιςεισ των παραγράφων  Α7, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2. 

ΝΑΙ   

Ε2. Πρακτική δοκιμαςία: Η Επιτροπι Παραλαβισ ςτα δείγματα του 
Μακροςκοπικοφ Ελζγχου (παρ. Ε1) και ςε αρικμό φφλλων που κακορίηει 
θ ίδια διενεργεί πρακτικι δοκιμαςία ςε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά 
μθχανιματα του φορζα, για να διαπιςτωκεί θ αποδοτικότθτα και θ 
λειτουργικότθτα του χαρτιοφ για φωτοαντιγραφι και εκτφπωςθ. 

ΝΑΙ   

Ε3. Εργαςτηριακόσ Ζλεγχοσ: Η Επιτροπι Παραλαβισ λαμβάνει δείγματα 
και αντιδείγματα του παραδοκζντοσ χαρτιοφ και αποςτζλλει τα δείγματα 
για εργαςτθριακό ζλεγχο ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο του φορζα ι του 
Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) ι οποιουδιποτε άλλου εργαςτθρίου 
του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Εάν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν τα ανωτζρω, οι 

ΝΑΙ   

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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εργαςτθριακοί ζλεγχοι διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του 
ιδιωτικοφ τομζα. Η ποςότθτα του δείγματοσ κα κακορίηεται μετά από 
επικοινωνία με το διαπιςτευμζνο εργαςτιριο που κα διενεργιςει τουσ 
ελζγχουσ. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ 
ςυμφωνίασ ι μθ των ιδιοτιτων του χαρτιοφ που εξετάηονται 
εργαςτθριακά με τισ παρ. Β.1 ζωσ Β.13. Σα αντιδείγματα φυλάςςονται 
από τθν Επιτροπι Παραλαβισ για το ενδεχόμενο κατ’ ζφεςθν εξζταςθσ. 
Σο κόςτοσ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρφνουν τον προμθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
αντικατάςταςθ των δειγμάτων, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να παραδίδεται 
θ αρχικϊσ ςυμφωνθκείςα ποςότθτα. 

Σ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ    

Σ1. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν τεχνικι του 
προςφορά να υποβάλει φφλλο ςυμμόρφωςθσ, όπου κα απαντϊνται 
υποχρεωτικά όλεσ οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ. 

ΝΑΙ   

Σ2. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν τεχνικι του 
προςφορά να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία να δθλϊνει τουσ 
καταςκευαςτζσ, τα εργοςτάςια καταςκευισ του χαρτιοφ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τουσ. 

ΝΑΙ   

Σ3. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν τεχνικι του 
προςφορά να υποβάλει πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
ςφμφωνα με το πρότυπο EMAS ι ISO 14001 ι ιςοδφναμο του 
εργοςταςίου καταςκευισ του χαρτιοφ. 

Σα παραπάνω αποτελοφν ςυμμόρφωςθ με τθν απαίτθςθ Α.4. 

ΝΑΙ   

Σ4. Για τθν ςυμμόρφωςθ με τθν απαίτθςθ Α.5. ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν τεχνικι του προςφορά να υποβάλει το 
πιςτοποιθτικό οικολογικοφ ςιματοσ τθσ ΕΕ (Ecolabel) ι το πιςτοποιθτικό 
από άλλα οικολογικά ςιματα τφπου Ι που ικανοποιοφν τα αναγραφόμενα 
κριτιρια. 

Εναλλακτικά, γίνονται δεκτά το πιςτοποιθτικό διαδικαςιϊν ςφνδεςθσ τθσ 
πρϊτθσ φλθσ με το τελικό προϊόν (chain of custody) για τισ πιςτοποιθμζνεσ 
ωσ FSC, PEFC ίνεσ ξφλου ι τεχνικόσ φάκελοσ του καταςκευαςτι ι πρακτικό 
δοκιµϊν από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο.  

ΝΑΙ   

Σ5. Για τθν ςυμμόρφωςθ με τθν απαίτθςθ Α.6. ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ μαηί με τθν τεχνικι του προςφορά να υποβάλει τεχνικό 
φάκελο του καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   
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