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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριδαία                             /2015 
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου » 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός 
 
 
 …………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 
                                             
ΟΜΑΔΑ   Α΄ :    ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
1. Διορθωτικά ταινίας τύπου mouse 5 mm χ 7m  κατάλληλα για όλα τα είδη 
χαρτιού,ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις που δεν φαίνονται στις φωτοτυπίες. 
2. Θήκες CD-DVD, πλαστικό κουτάκι με διάφανο πορτάκι. 
3.Κόλλες στίκ 22 γρ. Κατάλληλες για όλες τις χάρτινες επιφάνειες. 
4.Μαρκαδόροι ψιλής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο χωρίς 
να μουτζουρώνει διαθέσιμοι σε 4 χρώματα ( μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) 
0,5 – 1 mm. 
5.Μαρκαδόροι υπογράμμισης κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού , χωρίς να 
μουτζουρώνει διαθέσιμοι σε 5 φωσφορούχα χρώματα (κίτρινο, πράσινο , 
πορτοκαλί, θαλασσί , ροζ). 
6. Μαρκαδόροι χοντροί με χρώματα ανεξίτηλα και αδιάβροχο μελάνι που δεν 
ξεθωριάζει με σφηνοειδή μύτη 1 – 5 mm, διαθέσιμοι σε 4 χρώματα ( μπλε, 
μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 
7. Μελάνη για ταμπόν 30 ml. μπλε, μαύρο, κόκκινο. 
8. Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας ΗΒ. 
9. Στυλό διαρκείας gel  με καπάκι ή κλίπ 0,5 mm 
διαθέσιμα σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με μελάνι 
αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει. 
10. Στυλό διαρκείας gel  0,7 mm με καπάκι ή κλίπ διαθέσιμα σε 4 χρώματα 
(μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει. 
11. Στυλό διαρκείας gel  με καπάκι ή κλίπ 1,0 mm διαθέσιμα σε 4 χρώματα 
(μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο) με μελάνι αδιάβροχο που δεν ξεθωριάζει. 
12. Στυλό διαρκείας απλό με καπάκι 1,0 mm διαθέσιμα σε 4 χρώματα (μπλε, 
μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 
13. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 (κουτί 100 τεμ.). 
14. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 5 (κουτί 100 τεμ.). 
15. Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 7 (κουτί 50 τεμ.). 
16. Σύρμα συρραπτικού 20000/64 κουτί. 
17. Σύρμα συρραπτικού 10000/126 (24/6) κουτί. 
18. Σύρμα συρραπτικού 10/1 κουτί. 



19. Σύρμα συρραπτικού Νο 23/15-17 κουτί 1000 τεμ. 
20. Λάστιχα χοντρά σε σακουλάκι, 1kgr, διαφόρων μεγεθών. 
21. Κλιπ μαύρα 19 mm. Κουτί 12 τεμ. 
22. Ανταλλακτικά κύβων 400 φ. Διαστάσεων περίπου 9x9 cm. 
23. Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων τύπου post it ενδεικτικών διαστάσεων 
75x50 mm. Χρώματος κίτρινου , 100 φύλλων 
24. Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων τύπου post it ενδεικτικών διαστάσεων 
50x50 mm. Χρώματος κίτρινου , 100 φύλλων 
25. DVD  – R 4,7 GB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα εγγραφής 
από Χ4 – Χ8 , το τεμ. 
26. CD – R 80 min 700 MB για Η/Υ αντιγραφής δεδομένων με ταχύτητα 
αντιγραφής από Χ2 – Χ52, το τεμ. 
27. Θήκη χάρτινη για CD – DVD, λευκό, με παράθυρο ζελατίνας. 
28. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο 
διαστάσεων 5x32 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση 
εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι 
στη ράχη για εύκολη πρόσβαση ,μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον 
αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται τα 
έγγραφα. 
29. Κλασέρ πλαστικοποιημένα κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο 
διαστάσεων 8x32 cm, Α4, με δύο κρίκους και μηχανισμό για τη συγκράτηση 
εγγράφων σε διάφορα χρώματα με αφαιρούμενη ετικέτα μεταλλικό δαχτυλίδι 
στη ράχη για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον 
αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες για να μην παραμορφώνονται τα 
έγγραφα. 
30. Διαφανείς σελιδοδείκτες με δυνατότητα εγγραφής πάνω τους και 
επανακόλλησης, διαστάσεων 12Χ43 mm, 36 ανά μπλοκ. 
31. Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός πένσας, Νο 64 αριθμ., συρραφής 15 
φύλλων. 
32. Συρραπτικά γραφείου τύπου χειρός πένσας, Νο 24 αριθμ., συρραφής 25 
φύλλων. 
33. Ταμπόν σφραγίδων διαστάσεων 7Χ11 εκατ. Από μέταλλο ή πλαστικό. 
34. Αποσυρραπτικό γραφείου χειρός ικανό να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών 
όλων των διαστάσεων από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει. 
35. Φάκελοι εγγράφων Α4, με λάστιχο και αυτιά σε διάφορα χρώματα. 
36. Χάρτινοι φάκελοι εγγράφων Α4, τύπου μανίλα, με αυτιά σε διάφορα 
χρώματα. 
37. Φάκελοι – κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου 
fiber, με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 5x34x26 για έγγραφα Α4. 
38. Φάκελοι – κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου 
fiber, με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 8x34x26 για έγγραφα Α4. 
39. Φάκελοι – κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου 
fiber, με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 12x34x26 για έγγραφα Α4. 
40. Φάκελος αρχείου με πάνινα κορδόνια με ράχη πλαστική 8 cm και 
διαστάσεων 25Χ35 cm. 
41. Ντοσιέ δίφυλλο – πλαστικό με έλασμα για την συγκράτηση εγγράφων Α4  
και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο που να συγκρατεί τουλάχιστον 150 φύλλα 
και διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς. 
42. Αποσυρραπτικό γραφείου μικρό για να αφαιρεί σύρματα συρραπτικών 



τύπου  64 από τα έγγραφα χωρίς να τα καταστρέφει. 
43. Ζελατίνα πολύτρυπη Α4, για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων με 
άνοιγμα επάνω. 
44. Διαχωριστικό εγγράφων, πλαστικό 20 θεμάτων σε Α4. 
45. Σελοτείπ απλό διάφανο 12mmΧ33 m. 
46. Κουτί κοφτό, πλαστικό, τύπου HARD-BOX  για αρχειοθέτηση εγγράφων 
A4. Με τρύπα στη ράχη για εύκολη πρόσβαση και χώρο για αναγραφή του 
περιεχομένου, σε ποικιλία χρωμάτων διαστάσεων 8χ34χ28cm. 
47. Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων. 
48. Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ σε συσκευασία 4 τεμαχίων. 
49. Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 διαστάσεων 32x23 cm, κίτρινοι, με 
αυτοκόλλητο. 
50. Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 30x40 cm, κίτρινοι, με αυτοκόλλητο. 
51. Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5x23 cm, κίτρινοι, με 
αυτοκόλλητο. 
52. Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες (stickers), κατάλληλες για όλους τους 
εκτυπωτές ink jet και laser jet, διαστάσεων 70x42.4 mm 
(21αυτοκόλλητα/σελίδα σε συσκευασία 100 σελίδων). 
53. Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων διαστάσεων σε πακέτο 40 
φύλλων. 
54. Επιτραπέζια αριθμομηχανή με οθόνη 12 ψηφίων, ηλιακή και μπαταρίας, 
με μνήμη με μερικό και τελικό σύνολο. 
55. Ημερολόγιο – ατζέντα,  ημερήσιο, διαστάσεων 17x24 cm. 
56. Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων ημερολογίων. 
57. Κόλλες αναφοράς δίφυλλες με γραμμές, πακέτο 400 φύλλων. 
58. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας 25Χ35cm, με σκληρό εξώφυλλο, 
200 φύλλων. 
59. Βιβλίο τήρησης πρακτικών 20Χ30cm, με σκληρό εξώφυλλο, 100 φύλλων. 
60. Μεταλλικοί συνδετήρες Ν. 3 (κουτί 100 τεμ.). 
αλληλογραφίας διαστάσεων 35x25 cm, κίτρινοι, με αυτοκόλλητο. 
61. Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 11x23 cm, λευκοί, με αυτοκόλλητο. 
62. Φάκελοι – κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι-πλαστικό, 
με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 1x34x26 για έγγραφα Α4. 
63. Φάκελοι – κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι-πλαστικό, 
με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 3x34x26 για έγγραφα Α4. 
64. Χαρτόνι σε μέγεθος Α4,  σε διάφορα χρώματα,     
65. Σφραγίδες Ξύλινες, τιμή ανά σειρά 
66. Σφραγίδες αυτόματες, τιμή/σειρά συν 4,00 € ο μηχανισμός.  
67. Μεταλικός χάρακας 40 cm 
68. Λάστιχα ψιλά σε σακουλάκι, 1kgr, διαφόρων μεγεθών. 
69. Σφραγίδα Ξύλινη, στρογγυλή. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παρατηρήσεις 

Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τα 
ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   



  ΟΜΑΔΑ Β΄ :                 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
 
1. Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α4 των 80gr/m2 σε κιβώτιο των 5 πακέτων 
των 500 φύλλων 
2. Χαρτί φωτοαντιγραφικό λευκό Α3 των 80gr/m2 σε κιβώτιο των 5 πακέτων 
των 500 φύλλων 
3. Χαρτί φωτοαντιγραφικό έγχρωμο Α4 των 80gr/m2 σε κιβώτιο των 5   
    πακέτων των 500 φύλλων 
4. Χαρτί φωτοαντιγραφικό  plotter  0,6cm X 45m, 80g/m2 
5. Χαρτί φωτοαντιγραφικό  plotter  0,9cm Χ 45m, 80g/m2 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή 
Απαίτησ

η 
Απάντηση Παρατηρήσεις 

Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τα 
ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

    
 


