
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος  Πόλη: Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Ημερομηνία: 21/09/2022 

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα   Αρ. Πρωτ.: 8326 

Τηλέφωνο: 22683-50.220  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 88/2022 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,  

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 
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Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και τριπλότυπα 

βιβλία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών (διοικητικών, 

οικονομικών, τεχνικών υπηρεσιών, ΚΕΠ, Κέντρο Κοινότητας) του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.   

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των χρηστών και θα 

συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις.  

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) των ζητούμενων προϊόντων είναι: 

CPV Τίτλος  

30192700-8 Γραφική ύλη 

30199710-0 Είδη τυπογραφείου 

30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου  

30197643-5 Φωτοτυπικό χαρτί 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της προμήθειας, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.149,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα 

αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και 

συγκεκριμένα στον ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Τίτλος  

10-6612.0000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

25-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

30-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

60-6612.0005 
Προμήθεια γραφικής ύλης και εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου 

- Θεσπιέων 
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Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης 

έως 31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας έχει διαμορφωθεί με βάση τα δεδομένα από τις 

καταγραφείσες τρέχουσες ανάγκες. 

Επίσης ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα με τις κάθε φορά 

διαμορφούμενες ανάγκες του, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης. Επίσης ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη,  με την  δυνατότητα 

τροποποίησης των ποσοτήτων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας αφού οι ποσότητες και τα είδη που αναφέρονται είναι 

ενδεικτικές. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που 

αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου. 

Εάν ωστόσο επιθυμούν να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τις παραδώσει.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (δύο συνολικά), 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας 

καθώς και το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η ανάθεση ενδέχεται να γίνει έως σε δύο (το πολύ) προμηθευτές, έναν για κάθε Ομάδα ειδών ή να 

ανατεθεί περισσότερες της μίας (1) Ομάδας σε έναν προσφέροντα. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις 

των προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην 

παραλάβει τα είδη και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

 

Συντάχθηκε 

Αλίαρτος, 21-09-2022 

 

 

Ταρώνη Στέλλα   
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

1 
CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1 12,50 € 12,50 € 

2 DVD – R (4,7 GB x16Χ) TΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 7,75 € 7,75 € 

 3 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75 

Χ 75 (ΤΥΠΟΥ POST – IT), κίτρινα μπλοκ 300 

φύλλων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 82 1,50 € 123,00 € 

 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,60 € 3,00 € 

 5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 2,15 € 25,80 € 

 6 ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,50 € 12,50 € 

 7 ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (200 ΦΥΛΛΩΝ) 24 CM Χ 35 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12,50 € 12,50 € 

 8 ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (100 ΦΥΛΛΩΝ) 30 CM Χ 20 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,00 € 6,00 € 

 9 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,55 € 16,50 € 
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Μονάδα 
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Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
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 10 ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,75 € 4,50 € 

 11 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 1-

20 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,25 € 37,50 € 

 12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 24 1,00 € 24,00 € 

 13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,50 € 30,00 € 

 14 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 99,1Χ67,7 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1 11,00 € 11,00 € 

 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 70Χ67,7 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1 11,00 € 11,00 € 

 16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 210Χ297 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1 11,00 € 11,00 € 

 17 
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,16 € 80,00 € 

 18 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,85 € 2,55 € 

 19 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,60 € 11,20 € 

 20 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΤΕΜΧΑΙΟ 10 3,80 € 38,00 € 

 21 
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

διαστάσεων 10x10x10cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,15 € 10,75 € 

 22 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Π ΜΕ 

ΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
50 2,40 € 120,00 € 

 23 ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1 20,50 € 20,50 € 

 24 ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 32x36x29cm ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,50 € 110,00 € 
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 25 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,90 € 47,50 € 

 26 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,90 € 228,00 € 

 27 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ 30CM ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,60 € 14,40 € 

 28 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5 0,40 € 2,00 € 

 29 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 25MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5 0,58 € 2,90 € 

 30 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5 0,75 € 3,75 € 

 31 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 41MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5 1,38 € 6,90 € 

 32 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
3 1,70 € 5,10 € 

 33 ΚΟΛΛΑ STICK ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,60 € 8,00 € 

 34 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2 4,00 € 8,00 € 

 35 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 12MMX33M 

45MIC 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,25 € 7,50 € 

 36 
ΚΟΠΙΔΙ (Πλάτος Λεπίδας 18 mm, Λαβή 

Πλαστική, Διάσταση 16 cm) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 € 7,50 € 

 37 
ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 

διαστάσεων 25x35x8cm  
ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,10 € 210,00 € 

 38 
ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ PVC ΣΚΛΗΡΟ 8X34X28 CM ΜΕ 

ΡΑΧΗ 8 CM ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,40 € 108,00 € 

 39 
ΛΑΣΤΙΧΑ 115 mm X 3,0 mm (Συσκευασία 

των 500 gr) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,00 € 6,00 € 
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 40 
ΛΑΣΤΙΧΑ 30 mm X 1,5 mm (Συσκευασία των 

500 gr) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,00 € 6,00 € 

 41 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (18MM) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1 0,40 € 0,40 € 

 42 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 25 0,60 € 15,00 € 

 43 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,35 € 2,80 € 

 44 ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,85 € 8,50 € 

 45 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,35 € 3,50 € 

 46 ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 60cm ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,50 € 2,50 € 

 47 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,39 € 2,34 € 

 48 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΜΥΤΗ πάχους 0,5-

0,7 mm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,70 € 18,50 € 

 49 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,25 € 7,50 € 

 50 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,50 € 12,50 € 

 51 ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,50 € 2,00 € 

 52 
ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

0,5 – 0,7 MM 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  8 0,60 € 4,80 € 

 53 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 30 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,85 € 114,00 € 

 54 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 40 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 25 3,00 € 75,00 € 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

 55 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 60 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,20 € 38,40 € 

 56 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

20ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1 4,00 € 4,00 € 

 57 

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  

(Δυνατότητα Διάτρησης  65 Φύλλα, με δύο 

τρύπες) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 € 40,00 € 

 58 

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟ 

(Δυνατότητα Διάτρησης: 20 Φύλλα, Αριθμός 

Τρυπών:2, Οδηγός Τρυπήματος: Ναι) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7 3,00 € 21,00 € 

 59 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ BIC),  ΚΟΥΤΙ 

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ (4 ΚΟΥΤΙΑ ΜΠΛΕ, 4 ΚΟΥΤΙΑ 

ΜΑΥΡΟ, 4 ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ) 

ΚΟΥΤΙ 

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
12 11,00 € 132,00 € 

 60 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 29mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
10 0,25 € 2,50 € 

 61 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 32mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
8 0,25 € 2,00 € 

 62 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 49mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
8 0,75 € 6,00 € 

 63 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 50mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
7 0,75 € 5,25 € 

 64 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 77mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

50ΤΕΜ 
4 1,40 € 5,60 € 

 65 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2000ΤΕΜ 
50 0,45 € 22,50 € 

 66 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 126 (24/6)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,50 € 25,00 € 

 67 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (12 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 64  
ΤΕΜΑΧΙΟ 7 8,50 € 59,50 € 

 68 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (25 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 24/6 & 24/8 
ΤΕΜΑΧΙΟ 7 12,50 € 87,50 € 



Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  
Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
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 69 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3ΘΕΣΕΩΝ 35 Χ 30 Χ 

37,5 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3 8,00 € 24,00 € 

 70 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΑΠΑΚΙ (11χ7cm) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,85 € 4,25 € 

 71 ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,80 € 3,60 € 

 72 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

(PRESPAN), 25X35MM  
ΤΕΜΑΧΙΟ 515 0,48 € 247,20 € 

 73 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,36 € 36,00 € 

 74 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  11X23 

CM  
ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,05 € 7,50 € 

 75 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  22.9 Χ 

32.4 CM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

250ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
3 21,25 € 63,75 € 

 76 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 

25X35X8(12CM) ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ (ΠΑΝΟΔΕΤΟ)  
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,40 € 28,00 € 

 77 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΔΙΦΥΛΛΟΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,68 € 27,20 € 

 78 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ 

ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΕΣ, 11X16,5CM  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2 2,00 € 4,00 € 

 79 ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,40 € 2,00 € 

 80 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 76Χ76 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 1,00 € 7,00 € 

81 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80 GR 
ΚΟΥΤΑ ME 5 

ΠΑΚΕΤΑ 
15 30,00 € 450,00 € 

 82 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 80 GR 
ΠΑΚΕΤΟ 

500ΦΥΛΛΩΝ 
2 14,00 € 28,00 € 

 83 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4, ΣΕ ΠΑΛ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 80 GR  (Συσκευασία 500 

φύλλων) 

ΠΑΚΕΤΟ 

500ΦΥΛΛΩΝ 
3 9,50 € 28,50 € 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 
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 84 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160GR  
ΠΑΚΕΤΟ 

250ΦΥΛΛΩΝ 
3 9,50 € 28,50 € 

 85 ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,00 € 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  3.133,19 € 

ΦΠΑ 24% 751,97 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.885,16 € 

 

ΑΑ/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΡΥΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 1 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 € 240,00 € 

 2 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 7,50 € 450,00 € 

 3 
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

17Χ25 ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,60 € 330,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.020,00 € 

ΦΠΑ 24% 244,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.264,80 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β: 4.153,19 € 

Φ.Π.Α 24% 996,77 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α &Β:  5.149,96 € 

 

Στην τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης στου χώρους 

των δομών του Δήμου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι 

απαραίτητη και αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί  από σχετική έρευνα της αγοράς. 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 21-09-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 21-09-2022 

   

   

   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα   

Τηλέφωνο: 22683-50.220  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των 

προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη 

νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Αναλυτικά:  

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

 

1. CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Το CD να έχει χωρητικότητα 700ΜΒ, χρόνος εγγραφής 80minκαι να είναι κατάλληλο για Η/Υ με 

ταχύτητα αντιγραφής x52. Να διατίθεται σε πακέτο των 50 τεμαχίων και το κάθε ένα να 

συνοδεύεται με χάρτινη θήκη που θα προσκομίζεται χωριστά. 

 

2. DVD – R (4,7 GB x16Χ) TΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Το DVD – R να έχει χωρητικότητα 4,7 GB. Να είναι κατάλληλος για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με 

ταχύτητα εγγραφής x16 και να διαθέτει λευκή επιφάνεια εκτύπωσης. Να διατίθεται σε πακέτο των 

25 τεμαχίων και το κάθε ένα να συνοδεύεται με χάρτινη θήκη που θα προσκομίζεται χωριστά. 

 

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75 Χ 75 (ΤΥΠΟΥ POST – IT) 

Τα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων να είναι σε κίτρινο χρώμα κατά προτίμηση, διαστάσεων 

75Χ75mm, τουλάχιστον πακέτο 300 φύλλων, να κολλούν σ’ όλες τις επιφάνειες και να 

αφαιρούνται χωρίς ν’ αφήνουν κόλλα 
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4. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ 

Το αποσυρραπτικό καβουράκι να είναι με πλαστική επένδυση για εύκολο πιάσιμο στο χέρι. Να 

μπορεί να αποσυρράπτει εύκολα και γρήγορα κάθε τύπου συνδετήρα γραφείου χωρίς να σκίζει το 

χαρτί. 

 

5. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ 

Το αποσυρραπτικό τανάλια να είναι αποσυρραπτική μεταλλική πένσα γραφείου χειρός, με 

ελατήριο και λεπτό στόμιο και να είναι ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών όλων των 

διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει. 

 

6. ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  

Βάσεις κολλητικών ταινιών επιτραπέζιες, με αντιολισθητική βάση, να δέχεται Κολλητική Ταινία 

12mm x 10m 

 

7. ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (200 ΦΥΛΛΩΝ) 24 CM Χ 35 CM 

Φυλλάδα ριγέ διαστάσεων 24cm X 35cm. Έχει σκληρό εξώφυλλο και φύλλα με απλές γραμμές για 

να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή οποιουδήποτε στοιχείου ενώ μπορεί ακόμα και να 

τροποποιηθεί δημιουργώντας τις δικές μας καθέτους. Αποτελείται από 200 φύλλα. 

 

8. ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (100 ΦΥΛΛΩΝ) 30 CM Χ 20 CM 

Φυλλάδα ριγέ διαστάσεων 30cm X 20cm. Έχει σκληρό εξώφυλλο και φύλλα με απλές γραμμές για 

να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή οποιουδήποτε στοιχείου ενώ μπορεί ακόμα και να 

τροποποιηθεί δημιουργώντας τις δικές μας καθέτους. Αποτελείται από 200 φύλλα. 

 

9. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ 

Η γόμα να είναι λευκή, υψηλής ποιότητας, διάσταση 65Χ20mm, τύπου staedtler, που να αφαιρεί 

πλήρως το μολύβι από το κοινό χαρτί, να μην αφήνει μουτζούρες και να μην φθείρει το χαρτί, να 

έχει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται καθαρή. 

 

10. ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 

Ο δαχτυλοβρεχτήρας να διαθέτει σώμα από πλαστικό και σπόγγο στο εσωτερικό του για να κρατά 

την υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

11. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 1-20 

Το πλαστικό αριθμητικό ευρετήριο να είναι 1-20 θεμάτων. Να προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 

και ντοσιέ Α4 με 2 ή 4 κρίκους. Να διαθέτει τρύπες στην αριστερή πλευρά για την εύκολη 

τοποθέτηση των εγγράφων σε κλασέρ ή ντοσιέ. Η μπροστινή σελίδα να ΜΗΝ είναι προτυπωμένη 

με γραμμές. 
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12. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ 

Το διορθωτικό να είναι κατάλληλο για χειρόγραφα, εκτυπώσεις και fax. Το υγρό διορθωτικό, 

χρώματος άσπρου, να διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο με πλαστικό καπάκι, στο οποίο να υπάρχει 

ενσωματωμένο βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει μπίλια ανάμειξης του υγρού. Πρέπει να 

στεγνώνει γρήγορα και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιστον 20ml (τύπου tipp-ex). Να 

διαθέτει σφηνοειδές σφουγγαράκι το οποίο χαρίζει άψογη επικάλυψη, ενώ στεγνώνει γρήγορα 

επιτρέποντας σχεδόν αμέσως να συνεχίσετε το γράψιμο. 

 

13. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

Η διορθωτική ταινία να είναι λευκού χρώματος, τουλάχιστον με μήκος 5m και πλάτος 4,2mm. 

 

14. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 99,1Χ67,7 mm (πακέτο 100 φύλλων) 

Αυτοκόλλητες ετικέτες με διαστάσεις ετικέτας 99,1x67,7mm (8 ετικέτες ανά φύλλο Α4). Οι ετικέτες 

να είναι υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, να είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών 

(Inkjet, Laser, Copy), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης, με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, 

χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Να διατίθενται σε πακέτο των 100 φύλλων. Το χαρτί να είναι 

άριστης ποιότητας, λευκασμένο χωρίς χλώριο, με κόλλα χωρίς διαλύτες. Για άριστες εκτυπώσεις 

ακόμα και σε υψηλή ανάλυση 

 

15. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 70Χ67,7 mm (πακέτο 100 φύλλων) 

Αυτοκόλλητες ετικέτες με διαστάσεις ετικέτας 70x67,7mm(12 ετικέτες ανά φύλλο Α4). Οι ετικέτες 

να είναι υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, να είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών 

(Inkjet, Laser, Copy), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης, με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, 

χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Να διατίθενται σε πακέτο των 100 φύλλων. Το χαρτί να είναι 

άριστης ποιότητας, λευκασμένο χωρίς χλώριο, με κόλλα χωρίς διαλύτες. Για άριστες εκτυπώσεις 

ακόμα και σε υψηλή ανάλυση 

 

16. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 210Χ297 mm (πακέτο 100 φύλλων) 

Αυτοκόλλητες ετικέτες με διαστάσεις ετικέτας 210Χ297mm (1 ετικέτα ανά φύλλο Α4). Οι ετικέτες 

να είναι υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, να είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών 

(Inkjet, Laser, Copy), γρήγορης και σταθερής επικόλλησης, με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης, 

χωρίς να αφήνουν ίχνη κόλλας. Να διατίθενται σε πακέτο των 100 φύλλων. Το χαρτί να είναι 

άριστης ποιότητας, λευκασμένο χωρίς χλώριο, με κόλλα χωρίς διαλύτες. Για άριστες εκτυπώσεις 

ακόμα και σε υψηλή ανάλυση 

 

17. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ  

Τα εύκαμπτα πλαστικά ντοσιέ Α4 να διαθέτουν κατάλληλο μεταλλικό έλασμα μήκους περίπου 14 

cm για να προσαρμόζονται διαφανείς ζελατίνες, φύλλα Α4 κτλ. Επίσης να διαθέτουν οπές σε 
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απόσταση 8 cm μεταξύ τους, διαφανές εξώφυλλο-κάλυμμα για εύκολη ανάγνωση του εξωφύλλου 

και δυνατότητα αναγραφής τίτλου στην ετικέτα που θα διαθέτει στην αριστερή του πλευρά και 

τέλος να διαθέτει αδιαφανές οπισθόφυλλο. Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και να 

διατίθεται σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με τις προτιμήσεις της υπηρεσίας.  

 

18. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ημερολόγιο γυριστό για βάση γραφείου, για το έτος 2023 

 

19. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

Ημερολόγιο ημερήσιο ανά σελίδα, εξώφυλλο από ανθεκτικό πλαστικό καλής ποιότητας, διαφόρων 

χρωμάτων, διαστάσεων 17 Χ 25 cm, για το έτος 2023 

 

20. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ 

Μηνιαίο, Επιτραπέζιο ημερολόγιο έτους 2023, Διαστάσεων 35x50, με περφορέ για εύκολη 

κοπή των φύλλων, με χώρο για σημειώσεις ανά ημέρα. 

 

21. ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ διαστάσεων 10x10x10cm 

H θήκη για κύβους σημειώσεων να είναι πλαστική και τετράγωνη. Να έχει χωρητικότητα 

τουλάχιστον 500 λευκών φύλλων και να δέχεται ανταλλακτικά. 

 

22. ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Π  

Οι πλαστικές θήκες τύπου Π να είναι πολύ καλής ποιότητας από ανθεκτικό πλαστικό, να είναι 

ανοιχτές μόνο στην επάνω μικρή πλευρά, ενισχυμένες με οπές αριστερά ώστε να προσαρμόζονται 

σε κάθε τύπο ντοσιέ ή κλασέρ. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Συσκευασία 

των 100. 

 

23. ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Καρμπόν χειρός πλαστικά σε χρώμα μπλε για καθαρά αντίγραφα, τύπου ή ισοδύναμου Pelikan. 

Συσκευασία 100 τμχ 

 

24. ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 32x36x29cm 

Κουτί Αδρανούς Αρχείου -Χωρητικότητα: 20 lt, Μήκος:36 cm, Ύψος:32 cm, Πλάτος:29 cm. Υλικό: 

Χαρτόνι, Κλείσιμο: Με Καπάκι. Φτιαγμένο από ανθεκτικό φύλλο κραφτ το οποίο να αντέχει στην 

υγρασία, να διαθέτει 2 λαβές για εύκολη μεταφορά και προστατευτικό καπάκι. Μεγάλη αντοχή 

σε βάρος (έως 80 κιλά) σε συνθήκες παλλετοποίησης. Να Διατίθεται ασυναρμολόγητο σε επίπεδη 

μορφή. 
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25. ΚΛΑΣΕΡ 4/32  

Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση),με στρογγυλό 

μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου 4/32 δηλ. με ράχη 4 εκ., ύψος 32 εκ. και πλάτος 28-30 εκ., 

επενδυμένα μέσα έξω με το ίδιο χρώμα, σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της Υπηρεσίας 

και να έχουν χωρητικότητα έως 450 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλαΑ4. Να διαθέτουν 

μεταλλική ακμή στη βάση τους για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό συγκράτησης και 

ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα διπλής όψης για 

αναγραφή περιεχομένων.  

 

26. ΚΛΑΣΕΡ 8/32  

Τα κλασέρ να είναι πλαστικοποιημένα (ανθεκτικό χαρτόνι με πλαστική επένδυση) με στρογγυλό 

μεταλλικό κρίκο στη ράχη τους, τύπου 8/32 δηλ. με ράχη 5.7-8 εκ., ύψος 32 εκ. και πλάτος 28-

30εκ., επενδυμένα μέσα έξω με το ίδιο χρώμα, σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της 

Υπηρεσίας και να έχουν χωρητικότητα έως και 750 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα Α4. Να 

διαθέτουν μεταλλική ακμή στη βάση για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και μηχανισμό 

συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Στη ράχη τους να υπάρχει διαφανής θήκη με ετικέτα 

διπλής όψης για αναγραφή περιεχομένων. 

 

27. ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΑ 30CM 

Το κλιμακόμετρο να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και να έχει μήκος 30cm. Να 

διαθέτει 6 κλίμακες 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 και να είναι τοποθετημένο σε σκληρή 

πλαστική θήκη αποθήκευσης 

 

28. ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM  

Τα κλιπ θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό, χρώματος μαύρου χρώματος, πλάτος 19mm, σε συσκευασία 10-12τεμαχίων.  

 

29. ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 25MM  

Τα κλιπ θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό, χρώματος μαύρου χρώματος, πλάτος 25mm, σε συσκευασία 10-12τεμαχίων.  

 

30. ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM  

Τα κλιπ θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό, χρώματος μαύρου χρώματος, πλάτος 32mm, σε συσκευασία 10-12τεμαχίων.  
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31. ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 41MM  

Τα κλιπ θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό, χρώματος μαύρου χρώματος, πλάτος 41mm, να συγκρατούν έως 120 φύλλα σε 

συσκευασία 10-12τεμαχίων.  

 

32. ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM  

Τα κλιπ θα πρέπει να είναι μεταλλικά με σταθερή δύναμη συγκράτησης, που δεν χαλαρώνει με 

τον καιρό, χρώματος μαύρου χρώματος, πλάτος 51mm, να συγκρατούν έως 150 φύλλα σε 

συσκευασία 10-12τεμαχίων.  

 

33. ΚΟΛΛΕΣ STICK  

Η κόλλα stick να διατίθεται σε σωληνάρια χωρητικότητας τουλάχιστον 20 γραμμαρίων, να είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή, μη τοξική, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και να είναι κατάλληλη για 

κλείσιμο φακέλων αλληλογραφίας, κόλλημα χαρτιών και χαρτονιών. Να μην αφήνει σημάδια. Να 

διαθέτει καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει. Να απλώνεται εύκολα. Να αφαιρείται εύκολα 

από τα χέρια με νερό και από τα ρούχα με πλύση στο πλυντήριο και να προσφέρει μόνιμα 

αποτελέσματα 

 

34. ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

Κόλλες αναφοράς Α4 ριγέ, αριθμός φύλλων 10, πακέτο των 100 φύλλων. 

 

35. ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΣΕΛΟΤΕΪΠ) 12MMX33M 45MIC 

Κολλητική ταινία διαφανής, διαστάσεων 12mm x 33m 45mic περίπου, γενικής χρήσης, με 

γυαλιστερό φινίρισμα, ανθεκτική στην υγρασία και στο χρόνο, και να κόβεται εύκολα. 

 

36. ΚΟΠΙΔΙ 

Το κοπίδι να έχει ρυθμιζόμενο μήκος, να διαθέτει κουμπί ασφαλείας για σταθεροποίηση της 

λάμας με πλαστικό σώμα και πλαστική λαβή, πλάτος λεπίδας τουλάχιστον 18 mm. Διάσταση έως 

16 cm. Να είναι κατάλληλο για την κοπή χαρτοκιβωτίων, πλαστικών, χαρτονιών κ.α. Να δέχεται 

ανταλλακτικές λάμες. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 

37. ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ διαστάσεων 25x35x8cm  

Τα κουτιά αρχείου να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χαρτόνι fiber και κατάλληλα για 

αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων Α4. Να διαθέτουν λάστιχα στις άκρες για ευκολία 

μεταφοράς και ασφαλή αποθήκευση. Να διαθέτουν ετικέτα στη ράχη. Χρώμα Μαύρο. 

 

 

 



Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  
Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

38. ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ PVC ΣΚΛΗΡΟ 8X34X28 CM ΜΕ ΡΑΧΗ 8 CM ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Κοφτά κουτιά αρχειοθέτησης και αποθήκευση εγγράφων PVC, με νέα περαστή ετικέτα. φτιαγμένο 

από σκληρό, ανθεκτικό χαρτόνι, επενδυμένο με πλαστικό. Να διαθέτει κρίκο ράχης, για εύκολο 

τράβηγμα από το ράφι με 8cm ράχη. 

 

39. ΛΑΣΤΙΧΑ 115 mm X 3,0 mm 

Τα λάστιχα 115mm X 3mm να έχουν μεγάλη αντοχή, να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και 

μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή. Να διατίθενται σε κουτί των 500gr 

 

40. ΛΑΣΤΙΧΑ 30 mm X 1,5 mm 

Τα λάστιχα 30mm X 1,5mm να έχουν μεγάλη αντοχή, να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και 

μαλακή υφή για άνετη εφαρμογή. Να διατίθενται σε κουτί των 500gr 

 

41. ΛΙΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (18MM) 

Κατάλληλες για όλους τους τύπους πλαστικών και μεταλλικών κοπιδιών. Συσκευασία 10 κυτία.  

 

42. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

Οι μαρκαδόροι υπογράμμισης (τύπου STABILE BOSS) να είναι διαφορετικών παλ χρωμάτων 

(κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, ροζ). Να διαθέτουν μύτη γραφής 3-6 mm με μη τοξικό μελάνι που 

στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί 

απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. Τύπος μύτης 

πλακέ 

 

43. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος  (ενδεικτικού τύπου pilot twin marker) χρώματος μαύρου. Να 

διαθέτουν στρόγγυλη μύτη γραφής 1/0.4 mm με μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν 

αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλος και κατάλληλος για όλες τις επιφάνειες και να διαθέτει 

καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι. Τύπος μύτης στρόγγυλη. 

 

44. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 

Επαναγεμιζόμενος μαρκαδόρος που να διαθέτει πλαστικό στέλεχος και πλακέ μύτη. Να στεγνώνει 

γρήγορα, να είναι φωτοανθεκτικό, αδιάβροχο και ανεξίτηλο. Να είναι κατάλληλος για γραφή, 

μαρκάρισμα και βάψιμο στις περισσότερες επιφάνειες ακόμα και μετάλλου, γυαλιού και 

πλαστικού. Να έχει ουδέτερη οσμή και μη τοξικό μελάνι. Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε, Μαύρο. 

Πάχος μύτης: 1.0-5.2mm 
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45. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Να είναι από ίνες για γράψιμο και μαρκάρισμα χωρίς να μουτζουρώνουν. Να είναι ανεξίτηλοι, 

ανθεκτικοί και άοσμοι. Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό για να στεγνώνει αμέσως. Να διαθέτει 

στρογγυλή μύτη πάχους 1-3mm σε  χρώματα μπλε και μαύρο, με καπάκι ασφαλείας. 

 

46. ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ  

Ο μεγεθυντικός φακός να είναι διαμέτρου 60-75mm, με πλαστικό σκληρό περίβλημα. Να 

μεγεθύνει x6. 

 

47. ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ  

Το μελάνι για Ταμπόν σφραγίδων να διατίθεται σε συσκευασία τουλάχιστον των 28ml. Να είναι 

κατάλληλο για όλους τους τύπους σφραγίδων. Να διατίθεται σε μαύρο και μπλε χρώμα. 

 

48. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΜΥΤΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,5-0,7ΜΜ 

Το μηχανικό μολύβι να διαθέτει μεταλλική μύτη που να αποσύρεται για την αποφυγή του 

σπασίματος, μεταλλικό κλιπ τσέπης και ενσωματωμένη γόμα στο επάνω μέρος. Επίσης να διαθέτει 

λαβή με λάστιχο για άνετο γράψιμο, πάχους 0,5-0,7 mm 

 

49. ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ 

Τα μολύβια να διαθέτουν εξαγωνικό κορμό για άνετη λαβή και σταθερή γραφή μήκους περίπου 

18cm, πάχος γραφής 2mm. Η μύτη γραφής να είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο σπάσιμο και 

σκληρότητας ΗΒ 

 

50. ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 

Το μπλοκ να είναι κολλητό στο πάνω μέρος, ριγέ χρώματος λευκό με πλαστικοποιημένο 

εξώφυλλο, 40-100 φύλλων. Να έχει μέγεθος Α4. Να διπλώνει από πάνω και να είναι ελεύθερο από 

τις άλλες πλευρές. Το οπισθόφυλλο να είναι από σκληρό χαρτόνι για να λειτουργεί σαν επιφάνεια 

γραφής. Οι σελίδες του να είναι κολλημένες με ειδική κόλλα για να αφαιρούνται με ευκολία χωρίς 

να σκίζονται. Το χαρτί να είναι λείο 60γρ που να επιτρέπει την ομαλή γραφή με οποιοδήποτε 

στυλό 

 

51. ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ 

Το μοιρογνωμόνιο να είναι πλαστικό με κλίση 180 μοίρες και διαστάσεων 10 cm 

 

52. ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,5 – 0,7 MM 

Οι μύτες για μηχανικό μολύβι να είναι σε συσκευασία των 12 τεμαχίων και σκληρότητας HB 
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53. ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 30 MM) 

Ντοσιέ από πλαστικό υλικό με 4 κρίκους D, με ράχη 30 mm, ύψος 32cm και πλάτος 27,5 cm, σε 

λευκό χρώμα και να έχουν χωρητικότητα έως 160 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα Α4. Να 

διαθέτει εξωτερική θήκη στη ράχη και στο εξώφυλλο για να τοποθετήσεις το θέμα. 

 

54. ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 40 MM) 

Ντοσιέ από πλαστικό υλικό με 4 κρίκους D, με ράχη 40 mm, ύψος 32cm και πλάτος 27,5 cm, σε 

λευκό χρώμα και να έχουν χωρητικότητα έως 250 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα Α4. Να 

διαθέτει εξωτερική θήκη στη ράχη και στο εξώφυλλο για να τοποθετήσεις το θέμα. 

 

55. ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ ΕΞΩΦΙΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 65-70 MM) 

Ντοσιέ από πλαστικό υλικό με 4 κρίκους D, με ράχη 65-70 mm, ύψος 32cm και πλάτος 28 cm, σε 

λευκό χρώμα και να έχουν χωρητικότητα έως 400 φύλλα. Να είναι κατάλληλα για φύλλα Α4. Να 

διαθέτει εξωτερική θήκη στη ράχη και στο εξώφυλλο για να τοποθετήσεις το θέμα. 

 

56. ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

Οι ξύστρες να είναι μεταλλικές μίας τρύπας, κατάλληλες για όλα τα κλασικά πάχη μολυβιών, με 

λάμα πολύ καλής ποιότητας, σε κουτάκι με 2 ανταλλακτικά λάμας. 

 

57. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  

Το μεγάλο περφορατέρ να είναι από μέταλλο και πλαστικό με εργονομικό σχεδιασμό, να κάνει 

διάτρηση 2 τρυπών με απόσταση 80mm μεταξύ τους και με διάμετρο τρυπών 6 mm για 

προσαρμογή στα περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ της αγοράς και να είναι κατάλληλο για το 

τρύπημα τουλάχιστον 65 φύλλων με βάθος διάτρησης12 mm. Η μεταλλική κατασκευή του να το 

καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση ενώ να διαθέτει και οδηγό διάτρησης φύλλων Α4, Α5 και 

Α6 για μεγαλύτερη ακρίβεια. Να είναι εξοπλισμένο με αντιολισθητική βάση για σταθερότητα και 

ασφάλεια, ενώ να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος θέσης για ευκολία αποθήκευσης. Επίσης να 

διαθέτει δοχείο άχρηστων. 

 

58. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟ  

Το μικρό περφορατέρ να κάνει διάτρηση 2 τρυπών σε απόσταση έως και 13mm από το μέσα άκρο 

της σελίδας και με απόσταση μεταξύ των τρυπών 80mm για εύκολη προσαρμογή στα περισσότερα 

κλασέρ ή ντοσιέ με 2 κρίκους της αγοράς. Να δέχεται μέχρι 20 σελίδες 80γρ. Να περιέχει πλαστικό 

δοχείο άχρηστων και να έχει διάμετρο τρυπών6 mm. Να διαθέτει οδηγό διάτρησης φύλων Α4, Α5 

και Α6 για μεγαλύτερη ακρίβεια.  
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59. ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ BIC) 

Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με 

μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 

1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να έχει διάφανο στέλεχος που 

επιτρέπει να διακρίνεται η στάθμη του μελανιού, χρώματος μπλε, μαύρο και κόκκινο και να 

διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι. Σε συσκευασία των 50.  

 

60. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 29mm 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί 29mm από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 

100τμχ. 

 

61. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32mm 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί  32mm από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 

100τμχ. 

 

62. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 49mm 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί  49mm από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 

100τμχ. 

 

63. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50mm 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί  50mm από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 

100τμχ. 

 

64. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 77mm 

Οι συνδετήρες θα είναι μεταλλικοί  77mm από ανθεκτικό σύρμα, που δεν σκουριάζει, σε κουτί των 

100τμχ. 

 

65. ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64  

Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο. 64,συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 2.000 τεμαχίων. 

 

66. ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 126 (24/6)  

Ανταλλακτικά μεταλλικά σύρματα Νο 126 (24/6), συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί των 1.000 

τεμαχίων. Κατάλληλα για μηχανές χειρός 

 

67. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (12 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 64 

Τα μικρά συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας, 

για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 

64(πλάτους 6mm), και με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων.  
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68. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (25 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 24/6 & 24/8 

Τα μεγάλα συρραπτικά χειρός να είναι μεταλλικής κατασκευής με χειρολαβή σχήματος τανάλιας 

και να λειτουργούν με σύρματα σχήματος Π Νο 24/6 (πλάτους 12 mm), με δυνατότητα συρραφής 

τουλάχιστον 25 φύλλων. 

 

69. ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3ΘΕΣΕΩΝ 35 Χ 30 Χ 37,5 

Συρτάρια με μοντέρνο design από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, 

για την αποθήκευση εγγράφων μεγέθους Α4. Ενδεικτικά διαστάσεων: 350 x 300 x 375 mm. 

 

70. ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ  

Το ταμπόν θα έχει μεταλλική θήκη και μεταλλικό καπάκι και το κυρίως σώμα του θα είναι μπλε. 

Διαστάσεις 11x7cm (Νο1) 

 

71. ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 1 ΘΕΜΑΤΟΣ  

Το τετράδιο να διαθέτει εξώφυλλο Prespan, με διαστάσεις: 21x30, και να περιέχει τουλάχιστον 50 

φύλλα. 

 

72. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (PRESPAN), 25X35MM  

Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαρτόνι πρεσπάν για μεγάλη αντοχή, σε 

διάσταση 25x35, για την αρχειοθέτηση Α4 εγγράφων. Να διαθέτει εσωτερικά αυτιά για την 

καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων και το λάστιχο να το κρατά κλειστό για μεγάλη ασφάλεια 

στις σημειώσεις. 

 

73. ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΣ 

Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λεπτό χαρτόνι με εσωτερικά αυτιά για καλύτερη 

συγκράτηση των φύλλων, να διαθέτει τυπωμένη ετικέτα στο εξώφυλλο, διαστάσεων Μήκος x  

Ύψος: 25 x 35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε χρώμα μπεζ ή γκρι. 

 

74. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  11X23 CM  

Να είναι φτιαγμένος από λευκό χαρτί 80 γραμμαρίων. Να μπορεί να εκτυπωθεί απευθείας από 

LASER ή INKJET εκτυπωτή. Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνει.  

 

75. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  22.9 Χ 32.4 CM  

Να είναι φτιαγμένος από λευκό χαρτί 80 γραμμαρίων. Τύπος σακούλα, να μπορεί να εκτυπωθεί 

απευθείας από LASER ή INKJET εκτυπωτή. Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνει. 

Συσκευασία 250 τμχ 
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76. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 25X35X8CM (12CM) ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ (ΠΑΝΟΔΕΤΟ)  

Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι για μεγαλύτερη αντοχή, 

ντυμένος με μπλε χαρτί και να διαθέτει λευκά κορδόνια και στις τρείς πλευρές για το κλείσιμο του. 

Να διαθέτει καφέ ράχη από λινάτσα. Να είναι ιδανικό για φύλλα και ντοσιέ με διαστάσεις A4. Να 

έχει διαστάσεις Μήκος x Ύψος x Ράχη: 25x35x8 (ή 12) cm. 

 

77. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΔΙΦΥΛΛΟΣ) 

 Ο φάκελος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένο χαρτόνι με αυτιά και 

λάστιχο, διαστάσεων Μήκος x Ύψος: 25x35cm, χωρίς ράχη. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 

 

78. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΕΣ, 11X16,5CM 

Ανθεκτικός φάκελος αποστολής ενισχυμένος με αεροφυσαλίδες. Οι αεροφυσαλίδες θα πρέπει να 

προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια στις αποστολές εύθραυστων αντικειμένων και να μειώνουν την 

δύναμη της πρόσκρουσης σε ατύχημα. Να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για εύκολο κλείσιμο. 

Χρώμα: καφέ ανοιχτό. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων 

 

79. ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ 

Ο χάρακας να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό διαφανές πλαστικό, να έχει αρίθμηση με 

υποδιαίρεση χιλιοστών και να διαθέτει πατούρα. Διαστάσεις: 30cm. 

 

80. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΩΣΕΩΝ  

Χαρτάκια σημειώσεων 76Χ76, λευκά για κύβο, 400 φύλλα ανά μπλοκ 

 

81. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80 GR (ΚΟΥΤΑ: 5 ΠΑΚΕΤΑ X 500 ΣΕΛΙΔΕΣ) 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους 

εκτυπωτές των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  

Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 ορίζονται ως εξής :  

 Το χαρτί Α4 θα δίνεται σε συσκευασία των πέντε πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 

500 φύλλων διαστάσεων 21 χ 29,7 cm βάρους 80 gr./m2 ± 3% με δυνατότητα εκτύπωσης 

και στις δύο όψεις.  

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 

από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ).Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του 

οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με 

ευχέρεια από την δεσμίδα.  

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές 

κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα 
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από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει 

χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.  

 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με 

αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) 

δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα. 

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το 

είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς 

και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα. 

 

82. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 80 GR  

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη 

δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους 

εκτυπωτές των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το 

σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 ορίζονται ως εξής :  

 Το χαρτί Α3 θα δίνεται σε συσκευασία με περιεκτικότητα 500 φύλλων διαστάσεων 42 χ 29,7 

cm βάρους 80 gr./m2 ± 3% με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δύο όψεις.  

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 

από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα. Το σχήμα του 

φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.  

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές 

κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα 

από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει 

χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία. 

 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με 

αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες 

σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα.  

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το 

είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς 

και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα. 

 

83. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4, ΣΕ ΠΑΛ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 80 GR  (Συσκευασία 500 φύλλων) 

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Παλ αποχρώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας (μπλε, ροζ, 

πράσινο), η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το 

παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές των 
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υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 ορίζονται ως εξής:  

 Το χαρτί Α4 θα δίνεται σε συσκευασία δύο πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 

φύλλων διαστάσεων 21 χ 29,7 cm βάρους 80 gr./m2 ± 3% με δυνατότητα εκτύπωσης και 

στις δύο όψεις.  

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 

από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα. Το σχήμα του 

φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.  

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές 

κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα 

από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει 

χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.  

 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με 

αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία.  

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το 

είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς 

και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα 

 

84. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160GR  

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί σε διάφορες αποχρώσεις (Μπεζ και Λευκό), η ποιότητα του χαρτιού Α4 

θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί Α4 

ορίζονται ως εξής :  

 Το χαρτί Α4 θα δίνεται σε συσκευασία δύο πακέτων με περιεκτικότητα ανά πακέτο 500 

φύλλων διαστάσεων 21 χ 29,7 cm βάρους 160 gr./m2 ± 3% με δυνατότητα εκτύπωσης και 

στις δύο όψεις.  

 Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του 

από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα. Το σχήμα του 

φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις 

(γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. 

 Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές 

κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα 

από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει 

χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.  
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 Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με 

αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία.  

 Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το 

είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων το βάρος σε γραμμάρια. καθώς 

και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, 

πολυμηχανήματα 

 

85. ΨΑΛΙΔΙ 

Τα ψαλίδια πρέπει να διαθέτουν πλαστική εργονομική λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Οι λεπίδες να έχουν μήκος τουλάχιστον 21cm 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ  

 

1. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

Οι διαστάσεις του βιβλίου θα είναι 20Χ29cm και θα περιλαμβάνει 150 φύλλα χωρίς τα εξώφυλλα, 

βιβλιοδετημένα. Το εξώφυλλο θα είναι σε μονόχρωμο χαρτί, το εμπρός νόρμα – μανίλα και το 

οπισθόφυλλο κουσέ 400 γραμμαρίων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει 50 τριπλότυπα φύλλα (δηλ. 150 

σελίδες). Το χαρτί θα είναι χημικό αυτογραφικό λευκό 60 γραμμαρίων (τριπλότυπο), μονόχρωμο 

μια όψης. 

Τα τριπλότυπα φύλλα θα είναι αριθμημένα και τα στελέχη θα είναι περφορέ και διαφορετικού 

χρώματος 

Η αρίθμηση θα είναι συνεχόμενη ανά 50 νούμερα σε κάθε ένα από τα προς προμήθεια τεμάχια 

δηλ. από το ένα (1) έως το πενήντα (50), από το πενήντα ένα (51) έως το εκατό (100) κοκ. Όλα τα 

προς προμήθεια τεμάχια (βιβλία) θα φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση.   

Η εκτύπωση θα είναι μονοχρωμία μονής όψεως με μαύρο μελάνι σε όλα τα φύλλα εκτός των 

εξώφυλλων.  

 

2. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

Οι διαστάσεις του βιβλίου θα είναι 20Χ29cm και θα περιλαμβάνει 150 φύλλα χωρίς τα εξώφυλλα, 

βιβλιοδετημένα. Το εξώφυλλο θα είναι σε μονόχρωμο χαρτί, το εμπρός νόρμα – μανίλα και το 

οπισθόφυλλο κουσέ 400 γραμμαρίων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει 50 τριπλότυπα φύλλα (δηλ. 150 

σελίδες). Το χαρτί θα είναι χημικό αυτογραφικό λευκό 60 γραμμαρίων (τριπλότυπο), μονόχρωμο 

μια όψης. 

Τα τριπλότυπα φύλλα θα είναι αριθμημένα και τα στελέχη θα είναι περφορέ και διαφορετικού 

χρώματος 
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Η αρίθμηση θα είναι συνεχόμενη ανά 50 νούμερα σε κάθε ένα από τα προς προμήθεια τεμάχια 

δηλ. από το ένα (1) έως το πενήντα (50), από το πενήντα ένα (51) έως το εκατό (100) κοκ. Όλα τα 

προς προμήθεια τεμάχια (βιβλία) θα φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση.   

Η εκτύπωση θα είναι μονοχρωμία μονής όψεως με μαύρο μελάνι σε όλα τα φύλλα εκτός των 

εξώφυλλων.  

 

3. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 17Χ25 ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

Οι διαστάσεις του βιβλίου θα είναι 17Χ25 cm και θα περιλαμβάνει 150 φύλλα χωρίς τα εξώφυλλα, 

βιβλιοδετημένα. Το εξώφυλλο θα είναι σε μονόχρωμο χαρτί, το εμπρός νόρμα – μανίλα και το 

οπισθόφυλλο κουσέ 400 γραμμαρίων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει 50 τριπλότυπα φύλλα (δηλ. 150 

σελίδες). Το χαρτί θα είναι χημικό αυτογραφικό λευκό 60 γραμμαρίων (τριπλότυπο), μονόχρωμο 

μια όψης. 

Τα τριπλότυπα φύλλα θα είναι αριθμημένα και τα στελέχη θα είναι περφορέ και διαφορετικού 

χρώματος 

Η αρίθμηση θα είναι συνεχόμενη ανά 50 νούμερα σε κάθε ένα από τα προς προμήθεια τεμάχια 

δηλ. από το ένα (1) έως το πενήντα (50), από το πενήντα ένα (51) έως το εκατό (100) κοκ. Όλα τα 

προς προμήθεια τεμάχια (βιβλία) θα φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση.   

Η εκτύπωση θα είναι μονοχρωμία μονής όψεως με μαύρο μελάνι σε όλα τα φύλλα εκτός των 

εξώφυλλων.  

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη 

δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:  

α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία 

μεταβολή.  

β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του 

προσωπικό, μέσα και δαπάνες.  

γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των 

προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη 

νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η 

παράδοση θα γίνει με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων θα γίνεται παραγγελία και ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να έχει διαθέσιμο προς προμήθεια το ζητούμενο 

υλικό.  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, σε σημεία που θα υποδειχθούν 

από την Υπηρεσία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την 

αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας 

οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτού τρόπο 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (δύο συνολικά), 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας 

καθώς και το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η ανάθεση ενδέχεται να γίνει έως σε δύο (το πολύ) προμηθευτές, έναν για κάθε Ομάδα ειδών ή να 

ανατεθεί περισσότερες της μίας (1) Ομάδας σε έναν προσφέροντα. 

 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 16-06-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 16-06-2022 

   

   

Ταρώνη Στέλλα   Βαρουξής Χρήστος  
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και τριπλότυπα 

βιβλία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

(διοικητικών, οικονομικών, τεχνικών υπηρεσιών, ΚΕΠ, Κέντρο Κοινότητας) του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων.   

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια χρήσης και θα συνοδεύονται 

με τις σχετικές Πιστοποιήσεις.  

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

 

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Σύμβαση που θα υπογραφεί 

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης 

έως 31-12-2022 ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. 

 

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

Τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, με ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου.  

Εφόσον κάποια από τα προσφερόμενα είδη αποδεχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με 

νέο άριστης ποιότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα 

αφού διαπιστωθούν από την υπηρεσία δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση.  

Εάν κάποιο από τα βιβλία έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να βρεθεί στο εμπόριο, θα αντικατασταθεί 

με το βιβλίο παρόμοιου θέματος και τιμής, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας στην επιλογή. 

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη  

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 5.149,96 €  

συμπ. 24% Φ.Π.Α..  

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 

απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις 

οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 

ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
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καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 

τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 

και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής  

Η αποζημίωση του ανάδοχου θα καταβληθούν ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης 

από την αρμόδια Υπηρεσία. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

 

Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 

την ημέρα της δημοπρασίας.  

 

Άρθρο 10ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και 

συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και 

την εξέλιξη της σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των 

εργασιών θα δίνονται από εκείνη.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους 
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ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 

επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 

από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν 

ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 

κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 

4782/2021. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.  

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός του συμβατικού χρόνου. 

 

Άρθρο 12ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 13ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
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όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του 

Ν. 4782/2021.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που 

κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό 

διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης. 

 

Άρθρο 14ο: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και 

αντικατασταθεί και ισχύουν. 

  

Άρθρο 15ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει,  

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.  
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Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται 

αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και 

με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας.  

 

Άρθρο 17ο: Ειδικός όρος  

Επίσης ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα με τις κάθε φορά 

διαμορφούμενες ανάγκες του, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης. Επίσης 

ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη,  με την  

δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας αφού οι ποσότητες και τα είδη που 

αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης 

της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση 

του αναδόχου. 

Εάν ωστόσο επιθυμούν να προμηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τις παραδώσει.  

 

Άρθρο 18ο: Σπουδαιότητα των όρων  

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί 

να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης 

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να 

επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα 

αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική 

εκτέλεση της σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 21-09-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 21-09-2022 

   

   

Ταρώνη Στέλα  Βαρουξής Χρήστος 
Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα   

Τηλέφωνο: 22683-50.220 

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

   

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου,  

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………… με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. 

…………………......... Τηλ. ……………………............. Fax……………………..........  

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» 

«Συγγραφή Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης της, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια 

των ειδών και υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

1 
CD (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 700MB, ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 80MIN) TΩΝ 50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1   

2 DVD – R (4,7 GB x16Χ) TΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1   

3 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75 

Χ 75 (ΤΥΠΟΥ POST – IT), κίτρινα μπλοκ 300 

φύλλων  

ΤΕΜΑΧΙΟ 82   
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

6 ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

7 ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (200 ΦΥΛΛΩΝ) 24 CM Χ 35 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

8 ΒΙΒΛΙΟ ΡΙΓΕ (100 ΦΥΛΛΩΝ) 30 CM Χ 20 CM ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

9 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

10 ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

11 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 1-

20 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

12 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 24   

13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

14 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 99,1Χ67,7 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1   

15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 70Χ67,7 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1   

16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 210Χ297 mm  
ΠΑΚΕΤΟ 

100ΦΥΛΛΩΝ 
1   

17 
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

18 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 3   
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

19 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 17Χ25 ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

20 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΤΕΜΧΑΙΟ 10   

21 
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

διαστάσεων 10x10x10cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

22 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Π ΜΕ 

ΟΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
50   

23 ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1   

24 ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 32x36x29cm ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

25 ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

26 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 120   

27 ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ 30CM ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

28 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5   

29 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 25MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5   

30 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5   

31 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 41MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
5   

32 ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 51MM  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

12ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
3   

33 ΚΟΛΛΑ STICK ΤΕΜΑΧΙΟ 5   
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 
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34 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2   

35 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 12MMX33M 

45MIC 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

36 
ΚΟΠΙΔΙ (Πλάτος Λεπίδας 18 mm, Λαβή 

Πλαστική, Διάσταση 15.5 cm) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

37 
ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 

διαστάσεων 25x35x8cm  
ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

38 
ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ PVC ΣΚΛΗΡΟ 8X34X28 CM ΜΕ 

ΡΑΧΗ 8 CM ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

39 
ΛΑΣΤΙΧΑ 115 mm X 3,0 mm (Συσκευασία 

των 500 gr) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2   

40 
ΛΑΣΤΙΧΑ 30 mm X 1,5 mm (Συσκευασία των 

500 gr) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2   

41 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (18MM) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1   

42 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

43 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

44 ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

45 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

46 ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 60cm ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

47 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

48 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΜΥΤΗ πάχους 0,5-

0,7 mm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   
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49 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΒ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

50 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

51 ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4   

52 
ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

0,5 – 0,7 MM 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  8   

53 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 30 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

54 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 40 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

55 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4 ΚΡΙΚΩΝ & ΘΗΚΗ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ) (ΡΑΧΗ 65-70 MM) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 12   

56 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

20ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
1   

57 

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ  

(Δυνατότητα Διάτρησης  65 Φύλλα, με δύο 

τρύπες) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

58 

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟ 

(Δυνατότητα Διάτρησης: 20 Φύλλα, Αριθμός 

Τρυπών:2, Οδηγός Τρυπήματος: Ναι) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

59 

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΥΠΟΥ BIC),  ΚΟΥΤΙ 

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ (4 ΚΟΥΤΙΑ ΜΠΛΕ, 4 ΚΟΥΤΙΑ 

ΜΑΥΡΟ, 4 ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ) 

ΚΟΥΤΙ 

50ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
12   

60 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 29mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
10   

61 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 32mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
8   

62 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 49mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
8   
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

63 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 50mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

100ΤΕΜ 
7   

64 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Μεταλλικοί 77mm 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

50ΤΕΜ 
4   

65 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2000ΤΕΜ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2000ΤΕΜ 
50   

66 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 126 (24/6)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50   

67 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (12 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 64  
ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

68 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (25 ΦΥΛΛΩΝ) Νο 24/6 & 24/8 
ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

69 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3ΘΕΣΕΩΝ 35 Χ 30 Χ 

37,5 
ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

70 
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΚΑΠΑΚΙ (11χ7cm) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

71 ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 1 ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

72 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

(PRESPAN), 25X35MM  
ΤΕΜΑΧΙΟ 515   

73 ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

74 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  11X23 

CM  
ΤΕΜΑΧΙΑ 150   

75 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ  22.9 Χ 

32.4 CM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

250ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
3   

76 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ 

25X35X8(12CM) ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ (ΠΑΝΟΔΕΤΟ)  
ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

77 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΔΙΦΥΛΛΟΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 40   
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

78 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ 

ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΕΣ, 11X16,5CM  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
2   

79 ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

80 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 76Χ76 ΤΕΜΑΧΙΟ 7   

81 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 80 GR 
ΚΟΥΤΑ ME 5 

ΠΑΚΕΤΑ 
15   

82 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 80 GR 
ΠΑΚΕΤΟ 

500ΦΥΛΛΩΝ 
2   

83 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4, ΣΕ ΠΑΛ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 80 GR  (Συσκευασία 500 

φύλλων) 

ΠΑΚΕΤΟ 

500ΦΥΛΛΩΝ 
3   

84 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 160GR  
ΠΑΚΕΤΟ 

250ΦΥΛΛΩΝ 
3   

85 ΨΑΛΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

ΑΑ/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΡΥΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

2 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ – 

ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20Χ29 (ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΜΕ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60   
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ΑΑ/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΡΥΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

3 
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

17Χ25 ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

Ο προσφέρων 
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