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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              

Eπιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ 

    
  

Α/Α Είδος Υλικού Ποσότητα 

1 HP 1566 350 

2 HP LJP1102 520 

3 SAMSUNG FAX SF-760P TONER &  DRUM 350 

4 SAMSUNG ML 2545 350 

5 TONER PANTUM LASER P2500W PB210 3000 

6 TONER LEXMARK MS317 51B2000 500 

 

 
Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

• Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών 
των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα/συμβατά. 

• Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

• Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED). 

• Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να στείλουν τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς 
και σε ηλεκτρονική μορφή (usb stick / cd).  

• Να αναφέρεται απαραιτήτως ο αριθμός των προς εκτύπωση σελίδων. 

• Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα/συμβατά τότε απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισμού, να έχουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, και ISO 
14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος).  

• Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει να προδιαγράφονται ως Πιστοποιημένα 
Ισοδύναμα Αναλώσιμα Εκτυπωτών και να συνοδεύονται από (τουλάχιστον διετή) 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (με άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση τεχνικού 
προβλήματος) και Εγγύηση καλής λειτουργίας του εκτυπωτή (με υποχρέωση επισκευής σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από την χρήση των ισοδύναμων).  

• Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με 
νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας 
του συγκεκριμένου κωδικού θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου 
κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.  

• Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η 
συμβατότητα τύπου-μοντέλου / ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, β) η ημερομηνία 
λήξης ή εναλλακτικά ή ημερομηνία κατασκευής και γ) το λογότυπο της εταιρείας παραγωγού. Τα 
προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 
παράδοσης. 

• Σύμφωνα με το Νόμο 2939/01 και  την ΚΥΑ 181504/2016 όσες εταιρίες εισάγουν ή παράγουν και 
διαθέτουν στην Ελλάδα Αναλώσιμα εκτυπωτών που φέρουν ηλεκτρονικό κύκλωμα, είναι 
υποχρεωμένες να συμμετάσχουν σε Συλλογικό Σύστημα Ενναλακτικής Διαχείρισης και να είναι 
εγγεγραμμένες στο ‘Εθνικό Μητρώο Παραγωγών’. (το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας είναι 
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διαθέσιμο στο: http://www.electrocycle.gr/basic-page/65/nomiko-plaisio) Η εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. 
των υπόχρεων παραγωγών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση των 

δραστηριοτήτων τους. 
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