
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Φωτοτυπικού Μηχανήματος για την Γραμματεία ΤΕΙ 
(προϋπολογισμού 1500€ με ΦΠΑ) 

                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8481/12-03-2018 

1. Το µηχάνηµα να είναι καινούριο (όχι εκθεσιακό, µεταχειρισµένο ή ανακατασκευασµένο κτλ) 

και να προσκοµίζεται προς απόδειξη τούτου σχετικό  τεκµηριωτικό υλικό (π.χ. βεβαίωση του 

κατασκευαστή). 

2. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασµένο. 

3. Να έχει πιστοποιητικό CE και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

4. Να διαθέτει ξηρογραφικό σύστημα αντιγραφής, να είναι ψηφιακής τεχνολογίας με σύστημα 

εκτύπωσης laser.  

5. Να είναι επιδαπέδιο με ενσωματωμένη εργοστασιακή βάση και ροδάκια μετακίνησης με 

φρένο. 

6. Το μηχάνημα να λειτουργεί με τάση 220/240 V/50 Hz, χωρίς ειδικές απαιτήσεις στο χώρο 

και στο κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

7. Να διαθέτει τις λειτουργίες Print, Copy, Scan. 

8. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.  

9. Να διαθέτει αυτόματη διπλή όψη. 

10. Να διαθέτει μνήμη συστήματος τουλάχιστον χωρητικότητας 1GB. 

11. Να διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού αποτελούμενο τουλάχιστον από μία (1) κασέτα 

τροφοδοσίας χαρτιού ρυθμιζόμενου μεγέθους (από Α6 έως Α3),τουλάχιστον 200 φύλλων. 

12. Ταχύτητα αντιγραφής τουλάχιστον 20 σελίδες Α4 το λεπτό. 

13. Ο χρόνος πρώτου αντιγράφου να είναι μικρότερος από 10 sec . 

14. Να διαθέτει κάρτα δικτύου με συνδεσιμότητα τουλάχιστον Ethernet 10/100 Base-TX. 

15. Να διαθέτει πρωτόκολλα εκτύπωσης και συμβατότητας τουλάχιστον με τα δίκτυα: Microsoft 

Windows XP, 7, 8, Windows Server 2003, 2008, 2012. 

16. Να διαθέτει οθόνη επαφής στην Ελληνική γλώσσα. 

17. Να διαθέτει οδηγίες χρήσεις στα Ελληνικά. 

18. Με την προσφορά να δοθούν τιμές και διάρκεια αναλωσίμων των TONER, DRUM, 

DEVELOPER  οι οποίες θα είναι δεσμευτικές και θα ισχύουν για τουλάχιστον 2 χρόνια από 

την ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος. 

19. Ο μειοδότης να έχει έδρα την Πάτρα και να διαθέτει τουλάχιστον δύο(2) τεχνικούς. 

20. Στην τελική τιμή να συμπεριληφθούν εκτός του αρχικού TONER και 2 ακόμα τεμάχια. 

 

 

     Η επιτροπή 

 

1. Ολ. Λαμπροπούλου 

 

2. Κ. Δημοπούλου 

 

3. Χρ. Παπαδόπουλος 

 

 


