
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.289/2021 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 26/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: Έγκριση της μελέτης για την  προμήθεια γραφικής ύλης και   

            φωτοαντιγραφικού  χαρτιού για το έτος 2021. 

 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή 

Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 10280/21-05-2021 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Πιπιλίδης Λάζαρος-Τακτικό. μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος  - Τακτικό μέλος 

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος    

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Π. Σταματέλος), που έχει ως εξής:   

 

«…Σε συνέχεια των κάτωθι σχετικών αποφάσεων- εγγράφων : 

 

 

1. Το   αριθμ. 9982/19-05-2021  Πρωτογενές αίτημα .[21REQ008623939] 
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2. Το αριθμ. 311/19-05-2021  Εγκεκριμένο αίτημα .[21REQ008628354]  

3. Την από 19/05/2021 μελέτη της προμήθειας του Τμήματος  Προμηθειών και 

Διαχείρισης υλικού 

4. Το άρθρο 72 παραγρ.1/θ του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής [..... αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ] 

 

Θέτουμε υπόψη σας:  

Την από 19/05/2021 μελέτη του Τμήματος  Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού,  

που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 

2021 και παρακαλούμε για την έγκρισή της. …». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 

αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
1. τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

2. την εισήγηση της υπηρεσίας 

3. την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

4. την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

5. την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Εγκρίνει την από 19/05/2021 μελέτη του Τμήματος  Προμηθειών και Διαχείρισης 

υλικού,  που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

για το έτος 2021, ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πρέβεζα :19-05-2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Μελέτη για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 
2021 

 

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 10.961,45€ 

Φ.Π.Α. 24% 2630,75€ 

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 13.582,20€ 

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. Η κατακύρωση θα 
γίνει για κάθε τμήμα ξεχωριστά στη συνολικά χαμηλότερη τιμή . Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα σε 
κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο των ειδών του εκάστου τμήματος, 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης και 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 2021. Τα παραπάνω είδη κρίνονται απαραίτητα 
για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους 

ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021 ως κάτωθι: 

Α/Α 
ΚΑΕ 

προϋπολογισμού 
Περιγραφή κωδικού CPVS 

Προϋπολογισμός 
Με Φ.Π.Α. 

1 

10.6612.001 Προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων 

30192700-8 

4604,20 

2 

02.60.6614.920 ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ ''ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' ΟΠΣ 
5002112 

30192700-8 

500 

3 

02.60.6614.921 ΕΣΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΔΟΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ ''ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ 

30192700-8 

800 

4 

02.10.6613.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΛΠΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ -ΧΑΡΤΙ 

Α4 

Α3 ΚΛΠ ΕΝΤΥΠΑ 

30197642-8 

5688 
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5 

02.15.6613 Προμήθεια εντύπων 

και υλικών 

μηχανογράφησης και 
πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

30197642-8 

2000 

ΣΥΝΟΛΟ 13.592,20€ 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, αναγνωρισμένα 
με καλή φήμη. Όπου στα προς προμήθεια είδη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος γίνεται χάριν 
σύγκρισης με προϊόντα καταξιωμένα, ευρείας κυκλοφορίας. Δεν υποδεικνύεται 
συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή κατασκευαστικός οίκος, αλλά νοείται πως το 
προσφερόμενο είδος θα έχει τεχνικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα ή 
ανώτερα με το προϊόν ενδεικτικού τύπου και ποσοτικά θα είναι παρόμοιας χωρητικότητας 
περιεχομένου. 

 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη ταινία 110X230, 90 gr, 

λευκοί 

2 
Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη ταινία 110X230, 90 gr, με 

παράθυρο δεξιά, λευκοί 

3 
Αρχειοθέτησης κλασέρ πλαστικό 8X32 με μηχανισμό (διάφορα 

χρώματα) 
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4 
Αρχειοθέτησης κουτί πλαίσιο Α4 fiber χαρτόνι 25X35X12, με λάστιχο 

5 
Αρχειοθέτησης ντοσιέ πλαστικοποιημένο χαρτόνι με αυτιά & 

λάστιχο, διαστάσεις 25X35 εκ, διάφορα χρώματα 

6 
Αρχειοθέτησης φάκελοι πανόδετοι, διαστάσεις 25X35X8 εκ, χρώμα 

μπλε με κορδόνι 

7 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 100 φύλλων κίτρινα 76Χ76 

8 Βιβλίο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 

9 
Θήκη εγγράφων διαφανής Α4 διάτρητη 90 mic, συσκευασία κουτί 

100 φύλλων 

10 
Καταστροφέας εγγράφων κοπή έως 7 φύλλα και κάδο μεγαλύτερο 

των 10 λίτρων 

11 Κλασέρ αρχειοθέτησης γραφείου 4/32 

12 Κόλλα stick συσκευασία 21 gr, UHU ή αντίστοιχου τύπου 

13 
Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό πλαστικό με ετικέτα στη ράχη και 

μεταλλικό κρίκο διαφόρων χρωμάτων  

14 Λάστιχα χοντρά πλακέ μεγάλα για φακέλους155x8mm συσκευασία 1000gr  

15 
Λαστιχάκια γραφείου μεσαία, συσκευασία 50gr.//ARTIGLIO ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑ 102mm 50gr 

16 Μαρκαδόροι για πίνακα (μπλε-μαύρο-κόκκινο) 

17 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης, πλατιά μύτη 5mm, διάφορα χρώματα 

18 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος γραφής 1.5-3 mm 

(κόκκινο) 

19 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος γραφής 1.5-3 mm 

(μαύρο) 

20 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος γραφής 1.5-3 mm (μπλέ) 

21 Μεγεθυντικός φακός 75mm 

22 
Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, ανεξίτηλο, φιαλίδιο των 30ml 

23 
Μολύβι FABER CASTEL DESSIN 2001 ΗΒ ή αντίστοιχου τύπου με γόμα  

24 Μολύβι μηχανικό 0,5mm pilot ή αντίστοιχου τύπου 

25 Μπλοκ ριγέ Α4 50 φύλλων 

26 Ντοσιέ Α4 με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο (διάφορα χρώματα) 

27 Ξύστρα μεταλλική 
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28 Περφορατέρ μεταλικό δύο τρυπών 20 φύλλων. 

29 
Σελοτέιπ βάση γραφείου.// METRON ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 33' 

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 12.5cm ΒΑΡΙΑ  

30 Σελοτέιπ γαλακτώδες 19Χ33 

31 Σελοτέιπ διαφανές 15X33, 3Μ Scotch ή αντίστοιχου τύπου  

32 Σελοτέιπ διπλής όψης 12mmΧ33m 

33 
Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη κόκκινη, συσκευασία κουτί 50 

τεμαχίων, BIC ή αντίστοιχου τύπου  

34 
Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μαύρη, συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων 

BIC ή αντίστοιχου τύπου  

35 
Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μπλε, συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων 

BIC ή αντίστοιχου τύπου  

36 
Στυλό διάρκειας, αδιάβροχης & ανεξίτηλης γραφής, μελάνη μπλε, 

"UniballJetstream SXN-210" ή αντίστοιχου τύπου 

37 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 4, συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων, 

romaclip ή αντίστοιχου τύπου 

38 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 5, συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων romaclip 

ή αντίστοιχου τύπου 

39 
Συρραπτικό μεταλλικό No 126-128-24/6-8, RoMa-primula 12 ή 

αντίστοιχου τόπου (σχήμα τανάλια) 

40 
Συρραπτικό μεταλλικό No 64, Ro-MaParva ή αντίστοιχου τύπου 

(σχήμα τανάλια) 

41 
Συρραπτικό μεταλλικό βάσης 100 φύλλων No 23/13 RomaEuroblok 

13 ή αντίστοιχου τύπου 

42 
Συρραπτικού σύρματα No 23/13, συσκευασία κουτί 1.000 τεμαχίων, 

Ro-Ma ή αντίστοιχου τύπου 

43 
Συρραπτικού σύρματα No 24/6, συσκευασία κουτί 2.000 τεμαχίων, 

Ro-Ma ή αντίστοιχου τύπου 

44 
Συρραπτικού σύρματα Νο 64, συσκευασία κουτί 2000 τεμαχίων, Ro-

maParva64 ή αντίστοιχου τύπου 

45 Ταμπόν σφραγίδας Νο 2 μπλε 

46 
Φακελος αλληλογραφίας κίτρινος 23X33 εκ. (σακούλα) με 

αυτοκόλλητη ταινία 

47 Χαρτάκια κύβος λευκός 500 φύλλων 9Χ9 

48 Ψαλίδι γραφείου 17 εκ. 
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Όλα τα προς προμήθεια είδη πρέπει : 

i. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής ποιότητας, απολύτως κατάλληλα - 
χωρίς προβλήματα για την χρήση που προορίζονται. 

ii. Στη συσκευασία τους να αναγράφουν τα στοιχεία του κατασκευαστή και να φέρουν 
σήμανση CE με την οποία δηλώνεται η συμμόρφωσή τους προς όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

iii. Σε φυσιολογική χρήση να είναι ασφαλή για την υγεία των χρηστών, να μην περιέχουν 
τοξικές ή άλλες βλαβερές ουσίες. 

iv. Να είναι συσκευασμένα και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση (χωρίς 
μορφολογικές ανωμαλίες, διαρροές, αλλοιώσεις, διόγκωση, … κλπ). 

Ο προμηθευτής να εγγυάται ότι θα διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία παράδοσης στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Μεμονωμένα είδη που θα εμφανίσουν πρόβλημα ή δυσλειτουργία επιστρέφονται & 
αντικαθίστανται με δαπάνες του αναδόχου.  

Εφόσον διαπιστωθεί κατασκευαστική ατέλεια, αστοχία υλικού ή δυσλειτουργία σε ποσοστό 
άνω του 10% της παρτίδας, ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δαπάνες του την αντικατάσταση 
ολόκληρης της παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση τα μεταφορικά βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πριν την αξιολόγηση των προσφορών τους, θα προσκομίσουν 
δείγματα των προσφερόμενων ειδών σε ποσότητα ενός (1) τεμαχίου ανά είδος. Η αποδοχή 
των δειγμάτων είναι προαπαιτούμενο για την ανάθεση.  

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος, θα παραδώσει προϊόντα ίδια με 
τα δείγματα που προσκόμισε κατά την αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας παράδοσης των συγκεκριμένων προϊόντων (θα 
πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως) μπορεί να γίνουν αποδεκτά ισοδύναμα προϊόντα, 
ύστερα από νέα αξιολόγηση δειγμάτων, χωρίς τροποποίηση όρων των συμβατικών 
στοιχείων. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 
Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη 

ταινία 110X230, 90 gr, λευκοί 
5000 0,04 200 

2 

Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη 

ταινία 110X230, 90 gr, με παράθυρο δεξιά, 

λευκοί 

5000 0,02 100 

3 
Αρχειοθέτησης κλασέρ πλαστικό 8X32 με 

μηχανισμό (διάφορα χρώματα) 
250 1,54 385 

4 
Αρχειοθέτησης κουτί πλαίσιο Α4 fiber χαρτόνι 

25X35X12, με λάστιχο 
50 2,59 129,5 

5 

Αρχειοθέτησης ντοσιέ πλαστικοποιημένο 

χαρτόνι με αυτιά & λάστιχο, διαστάσεις 25X35 

εκ, διάφορα χρώματα 

500 0,74 370 

6 
Αρχειοθέτησης φάκελοι πανόδετοι, διαστάσεις 

25X35X8 εκ, χρώμα μπλε με κορδόνι 
100 1,3 130 

7 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 100 φύλλων κίτρινα 

76Χ76 
100 0,28 28 

8 Βιβλίο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 20 2,96 59,2 

9 
Θήκη εγγράφων διαφανής Α4 διάτρητη 90 

mic, συσκευασία κουτί 100 φύλλων 
200 2,9 580 

10 
Καταστροφέας εγγράφων κοπή έως 7 φύλλα 

και κάδο μεγαλύτερο των 10 λίτρων 
1 24,98 24,98 

11 Κλασέρ αρχειοθέτησης γραφείου 4/32 40 1,34 53,6 

12 
Κόλλα stick συσκευασία 21 gr, UHU ή 

αντίστοιχου τύπου 
10 1,9 19 

13 

Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό πλαστικό με 

ετικέτα στη ράχη και μεταλλικό κρίκο 

διαφόρων χρωμάτων  

50 4,45 222,5 

14 
Λάστιχα χοντρά πλακέ μεγάλα για 
φακέλους155x8mm συσκευασία 1000gr  

30 5,45 163,5 

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



15 

Λαστιχάκια γραφείου μεσαία, συσκευασία 

50gr.//ARTIGLIO ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 102mm 

50gr 

50 0,95 47,5 

16 Μαρκαδόροι για πίνακα (μπλε-μαύρο-κόκκινο) 30 0,95 28,5 

17 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης, πλατιά μύτη 

5mm, διάφορα χρώματα 
100 0,78 78 

18 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (κόκκινο) 
100 0,9 90 

19 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (μαύρο) 
100 0,9 90 

20 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (μπλέ) 
100 0,9 90 

21 Μεγεθυντικός φακός 75mm 15 1,85 27,75 

22 
Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, ανεξίτηλο, 

φιαλίδιο των 30ml 
50 0,4 20 

23 
Μολύβι FABER CASTEL DESSIN 2001 ΗΒ ή 

αντίστοιχου τύπου με γόμα  
500 0,4 200 

24 
Μολύβι μηχανικό 0,5mm pilot ή αντίστοιχου 

τύπου 
24 1,33 31,92 

25 Μπλοκ ριγέ Α4 50 φύλλων 50 0,5 25 

26 
Ντοσιέ Α4 με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο 
(διάφορα χρώματα) 

200 0,13 26 

27 Ξύστρα μεταλλική 50 0,36 18 

28 Περφορατέρ μεταλικό δύο τρυπών 20 φύλλων. 20 3,53 70,6 

29 

Σελοτέιπ βάση γραφείου.// METRON ΒΑΣΗ 

ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 33' ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 12.5cm 

ΒΑΡΙΑ  

27 2,55 68,85 

30 Σελοτέιπ γαλακτώδες 19Χ33 120 0,91 109,2 

31 
Σελοτέιπ διαφανές 15X33, 3Μ Scotch ή 

αντίστοιχου τύπου  
100 0,51 51 

32 Σελοτέιπ διπλής όψης 12mmΧ33m 6 4,2 25,2 

33 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη κόκκινη, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων, BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

500 0,2 100 

34 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μαύρη, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

500 0,2 100 

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



35 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μπλε, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

2000 0,2 400 

36 

Στυλό διάρκειας, αδιάβροχης & ανεξίτηλης 

γραφής, μελάνη μπλε, "UniballJetstream SXN-

210" ή αντίστοιχου τύπου 

200 2,45 490 

37 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 4, συσκευασία κουτί 

100 τεμαχίων, romaclip ή αντίστοιχου τύπου 
60 0,3 18 

38 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 5, συσκευασία κουτί 

100 τεμαχίων romaclip ή αντίστοιχου τύπου 
50 0,5 25 

39 

Συρραπτικό μεταλλικό No 126-128-24/6-8, 

RoMa-primula 12 ή αντίστοιχου τόπου (σχήμα 

τανάλια) 

40 5 200 

40 
Συρραπτικό μεταλλικό No 64, Ro-MaParva ή 

αντίστοιχου τύπου (σχήμα τανάλια) 
20 6,8 136 

41 
Συρραπτικό μεταλλικό βάσης 100 φύλλων No 

23/13 RomaEuroblok 13 ή αντίστοιχου τύπου 
20 14 280 

42 

Συρραπτικού σύρματα No 23/13, συσκευασία 

κουτί 1.000 τεμαχίων, Ro-Ma ή αντίστοιχου 

τύπου 

20 1,1 22 

43 

Συρραπτικού σύρματα No 24/6, συσκευασία 

κουτί 2.000 τεμαχίων, Ro-Ma ή αντίστοιχου 

τύπου 

60 0,36 21,6 

44 

Συρραπτικού σύρματα Νο 64, συσκευασία 

κουτί 2000 τεμαχίων, Ro-maParva64 ή 

αντίστοιχου τύπου 

60 0,36 21,6 

45 Ταμπόν σφραγίδας Νο 2 μπλε 10 0,82 8,2 

46 
Φακελος αλληλογραφίας κίτρινος 23X33 εκ. 

(σακούλα) με αυτοκόλλητη ταινία 
8000 0,05 400 

47 Χαρτάκια κύβος λευκός 500 φύλλων 9Χ9 100 0,89 89 

48 Ψαλίδι γραφείου 17 εκ. 40 0,75 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 5904,20€ 

     

     

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 

Αλληλογραφίας φάκελοι με 

αυτοκόλλητη ταινία 110X230, 90 gr, 

λευκοί 

5000 

  

2 

Αλληλογραφίας φάκελοι με 

αυτοκόλλητη ταινία 110X230, 90 gr, με 

παράθυρο δεξιά, λευκοί 

5000 

  

3 
Αρχειοθέτησης κλασέρ πλαστικό 8X32 

με μηχανισμό (διάφορα χρώματα) 
250 

  

4 
Αρχειοθέτησης κουτί πλαίσιο Α4 fiber 

χαρτόνι 25X35X12, με λάστιχο 
50 

  

5 

Αρχειοθέτησης ντοσιέ 

πλαστικοποιημένο χαρτόνι με αυτιά & 

λάστιχο, διαστάσεις 25X35 εκ, 

διάφορα χρώματα 

500 

  

6 

Αρχειοθέτησης φάκελοι πανόδετοι, 

διαστάσεις 25X35X8 εκ, χρώμα μπλε 

με κορδόνι 

100 

  

7 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 100 φύλλων 

κίτρινα 76Χ76 
100 

  

8 Βιβλίο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 20   

9 

Θήκη εγγράφων διαφανής Α4 

διάτρητη 90 mic, συσκευασία κουτί 

100 φύλλων 

200 

  

10 

Καταστροφέας εγγράφων κοπή έως 7 

φύλλα και κάδο μεγαλύτερο των 10 

λίτρων 

1 

  

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



11 Κλασέρ αρχειοθέτησης γραφείου 4/32 40   

12 
Κόλλα stick συσκευασία 21 gr, UHU ή 

αντίστοιχου τύπου 
10 

  

13 

Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό πλαστικό 

με ετικέτα στη ράχη και μεταλλικό 

κρίκο διαφόρων χρωμάτων  

50 

  

14 
Λάστιχα χοντρά πλακέ μεγάλα για 
φακέλους155x8mm συσκευασία 1000gr  

30 
  

15 

Λαστιχάκια γραφείου μεσαία, 

συσκευασία 50gr.//ARTIGLIO ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΣΑΚΟΥΛΑ 102mm 50gr 

50 

  

16 Μαρκαδόροι για πίνακα (μπλε-μαύρο-κόκκινο) 30   

17 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης, πλατιά 

μύτη 5mm, διάφορα χρώματα 
100 

  

18 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, 

πλάτος γραφής 1.5-3 mm (κόκκινο) 
100 

  

19 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, 

πλάτος γραφής 1.5-3 mm (μαύρο) 
100 

  

20 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, 

πλάτος γραφής 1.5-3 mm (μπλέ) 
100 

  

21 Μεγεθυντικός φακός 75mm 15   

22 
Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, 

ανεξίτηλο, φιαλίδιο των 30ml 
50 

  

23 
Μολύβι FABER CASTEL DESSIN 2001 

ΗΒ ή αντίστοιχου τύπου με γόμα  
500 

  

24 
Μολύβι μηχανικό 0,5mm pilot ή 

αντίστοιχου τύπου 
24 

  

25 Μπλοκ ριγέ Α4 50 φύλλων 50   

26 
Ντοσιέ Α4 με έλασμα και διαφανές 
εξώφυλλο (διάφορα χρώματα) 

200 
  

27 Ξύστρα μεταλλική 50   

28 
Περφορατέρ μεταλικό δύο τρυπών 20 

φύλλων. 
20 

  

29 

Σελοτέιπ βάση γραφείου.// METRON 

ΒΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 33' 

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 12.5cm ΒΑΡΙΑ  

27 

  

30 Σελοτέιπ γαλακτώδες 19Χ33 120   

31 
Σελοτέιπ διαφανές 15X33, 3Μ Scotch ή 

αντίστοιχου τύπου  
100 

  

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



32 Σελοτέιπ διπλής όψης 12mmΧ33m 6   

33 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη 

κόκκινη, συσκευασία κουτί 50 

τεμαχίων, BIC ή αντίστοιχου τύπου  

500 

  

34 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μαύρη, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

500 

  

35 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μπλε, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

2000 

  

36 

Στυλό διάρκειας, αδιάβροχης & 

ανεξίτηλης γραφής, μελάνη μπλε, 

"UniballJetstream SXN-210" ή 

αντίστοιχου τύπου 

200 

  

37 

Συνδετήρες ατσάλινοι No 4, 

συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων, 

romaclip ή αντίστοιχου τύπου 

60 

  

38 

Συνδετήρες ατσάλινοι No 5, 

συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων 

romaclip ή αντίστοιχου τύπου 

50 

  

39 

Συρραπτικό μεταλλικό No 126-128-

24/6-8, RoMa-primula 12 ή 

αντίστοιχου τόπου (σχήμα τανάλια) 

40 

  

40 

Συρραπτικό μεταλλικό No 64, Ro-

MaParva ή αντίστοιχου τύπου (σχήμα 

τανάλια) 

20 

  

41 

Συρραπτικό μεταλλικό βάσης 100 

φύλλων No 23/13 RomaEuroblok 13 ή 

αντίστοιχου τύπου 

20 

  

42 

Συρραπτικού σύρματα No 23/13, 

συσκευασία κουτί 1.000 τεμαχίων, Ro-

Ma ή αντίστοιχου τύπου 

20 

  

43 

Συρραπτικού σύρματα No 24/6, 

συσκευασία κουτί 2.000 τεμαχίων, Ro-

Ma ή αντίστοιχου τύπου 

60 

  

44 

Συρραπτικού σύρματα Νο 64, 

συσκευασία κουτί 2000 τεμαχίων, Ro-

maParva64 ή αντίστοιχου τύπου 

60 

  

45 Ταμπόν σφραγίδας Νο 2 μπλε 10   

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



46 

Φακελος αλληλογραφίας κίτρινος 

23X33 εκ. (σακούλα) με αυτοκόλλητη 

ταινία 

8000 

  

47 
Χαρτάκια κύβος λευκός 500 φύλλων 

9Χ9 
100 

  

48 Ψαλίδι γραφείου 17 εκ. 40   

 

 

 

 

                                  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                          αφορά την αριθ. …………….. διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α.Φ.Μ.  

ΕΔΡΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(τηλέφωνο, FAX & 
e-mail 

 

 
 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α 

1 
Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη 

ταινία 110X230, 90 gr, λευκοί 
5000   

2 

Αλληλογραφίας φάκελοι με αυτοκόλλητη 

ταινία 110X230, 90 gr, με παράθυρο δεξιά, 

λευκοί 

5000   

3 
Αρχειοθέτησης κλασέρ πλαστικό 8X32 με 

μηχανισμό (διάφορα χρώματα) 
250   

4 
Αρχειοθέτησης κουτί πλαίσιο Α4 fiber 

χαρτόνι 25X35X12, με λάστιχο 
50   

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



5 

Αρχειοθέτησης ντοσιέ πλαστικοποιημένο 

χαρτόνι με αυτιά & λάστιχο, διαστάσεις 

25X35 εκ, διάφορα χρώματα 

500   

6 

Αρχειοθέτησης φάκελοι πανόδετοι, 

διαστάσεις 25X35X8 εκ, χρώμα μπλε με 

κορδόνι 

100   

7 
Αυτοκόλλητα χαρτάκια 100 φύλλων κίτρινα 

76Χ76 
100   

8 Βιβλίο πρωτόκολλο αλληλογραφίας 20   

9 
Θήκη εγγράφων διαφανής Α4 διάτρητη 90 

mic, συσκευασία κουτί 100 φύλλων 
200   

10 
Καταστροφέας εγγράφων κοπή έως 7 φύλλα 

και κάδο μεγαλύτερο των 10 λίτρων 
1   

11 Κλασέρ αρχειοθέτησης γραφείου 4/32 40   

12 
Κόλλα stick συσκευασία 21 gr, UHU ή 

αντίστοιχου τύπου 
10   

13 

Κουτί αρχειοθέτησης κοφτό πλαστικό με 

ετικέτα στη ράχη και μεταλλικό κρίκο 

διαφόρων χρωμάτων  

50   

14 
Λάστιχα χοντρά πλακέ μεγάλα για 
φακέλους155x8mm συσκευασία 1000gr  

30   

15 

Λαστιχάκια γραφείου μεσαία, συσκευασία 

50gr.//ARTIGLIO ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΚΟΥΛΑ 102mm 

50gr 

50   

16 
Μαρκαδόροι για πίνακα (μπλε-μαύρο-

κόκκινο) 
30   

17 
Μαρκαδόροι υπογράμμισης, πλατιά μύτη 

5mm, διάφορα χρώματα 
100   

18 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (κόκκινο) 
100   

19 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (μαύρο) 
100   

20 
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος πλαστικός, πλάτος 

γραφής 1.5-3 mm (μπλέ) 
100   

21 Μεγεθυντικός φακός 75mm 15   

22 
Μελάνι για ταμπόν χρώματος μπλε, 

ανεξίτηλο, φιαλίδιο των 30ml 
50   

23 
Μολύβι FABER CASTEL DESSIN 2001 ΗΒ ή 

αντίστοιχου τύπου με γόμα  
500   

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



24 
Μολύβι μηχανικό 0,5mm pilot ή αντίστοιχου 

τύπου 
24   

25 Μπλοκ ριγέ Α4 50 φύλλων 50   

26 
Ντοσιέ Α4 με έλασμα και διαφανές εξώφυλλο 
(διάφορα χρώματα) 

200   

27 Ξύστρα μεταλλική 50   

28 
Περφορατέρ μεταλικό δύο τρυπών 20 

φύλλων. 
20   

29 

Σελοτέιπ βάση γραφείου.// METRON ΒΑΣΗ 

ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 33' ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 12.5cm 

ΒΑΡΙΑ  

27   

30 Σελοτέιπ γαλακτώδες 19Χ33 120   

31 
Σελοτέιπ διαφανές 15X33, 3Μ Scotch ή 

αντίστοιχου τύπου  
100   

32 Σελοτέιπ διπλής όψης 12mmΧ33m 6   

33 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη κόκκινη, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων, BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

500   

34 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μαύρη, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

500   

35 

Στυλό διάρκειας 1mm, μελάνη μπλε, 

συσκευασία κουτί 50 τεμαχίων BIC ή 

αντίστοιχου τύπου  

2000   

36 

Στυλό διάρκειας, αδιάβροχης & ανεξίτηλης 

γραφής, μελάνη μπλε, "UniballJetstream SXN-

210" ή αντίστοιχου τύπου 

200   

37 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 4, συσκευασία κουτί 

100 τεμαχίων, romaclip ή αντίστοιχου τύπου 
60   

38 
Συνδετήρες ατσάλινοι No 5, συσκευασία κουτί 

100 τεμαχίων romaclip ή αντίστοιχου τύπου 
50   

39 

Συρραπτικό μεταλλικό No 126-128-24/6-8, 

RoMa-primula 12 ή αντίστοιχου τόπου 

(σχήμα τανάλια) 

40   

40 
Συρραπτικό μεταλλικό No 64, Ro-MaParva ή 

αντίστοιχου τύπου (σχήμα τανάλια) 
20   

41 
Συρραπτικό μεταλλικό βάσης 100 φύλλων No 

23/13 RomaEuroblok 13 ή αντίστοιχου τύπου 
20   

ΑΔΑ: Ω0ΕΞΩΞΧ-0ΑΙ



42 

Συρραπτικού σύρματα No 23/13, συσκευασία 

κουτί 1.000 τεμαχίων, Ro-Ma ή αντίστοιχου 

τύπου 

20   

43 

Συρραπτικού σύρματα No 24/6, συσκευασία 

κουτί 2.000 τεμαχίων, Ro-Ma ή αντίστοιχου 

τύπου 

60   

44 

Συρραπτικού σύρματα Νο 64, συσκευασία 

κουτί 2000 τεμαχίων, Ro-maParva64 ή 

αντίστοιχου τύπου 

60   

45 Ταμπόν σφραγίδας Νο 2 μπλε 10   

46 
Φακελος αλληλογραφίας κίτρινος 23X33 εκ. 

(σακούλα) με αυτοκόλλητη ταινία 
8000   

47 Χαρτάκια κύβος λευκός 500 φύλλων 9Χ9 100   

48 Ψαλίδι γραφείου 17 εκ. 40   

 
 
 
 
 
Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι : α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, 
είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση. β) Η 
προσφορά αυτή ισχύει για τρείς (3) μήνες  από την υποβολή στο Δήμο. γ) Οι αναγραφόμενες 
τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωσης της σύμβασης. δ) Λάβαμε γνώση 
των προδιαγραφών των προς υλοποίηση προμηθειών ή υπηρεσιών τις οποίες αποδεχόμαστε 
χωρίς επιφύλαξη. ε) Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που 
βαρύνει το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη. 

Πρέβεζα ……..……/2021 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & 
υπογραφή εκπροσώπου) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

 

 

Πρόκειται για υλικό επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλο για τα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα και στους εκτυπωτές των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 

Προδιαγραφές - 
χαρακτηριστικά 

Απαίτηση Δήμου Πρέβεζας 

Μάζα (βάρος) (EN ISO 536) 80 gr/m2 ±2%, 160 gr/m2 ±2%. 

Σύσταση (ISO 9184-3) 100% χημικός πολτός με ανοχή ±5% 

Διεύθυνση μηχανής (EN 644) Παράλληλα στη μεγαλύτερη διάσταση. 

Πάχος (EN 20534) 100 μm ± 5% 

Ανθεκτικότητα σε υγρασία Έως 65% 

Περιεκτικότητα σε υγρασία 
(EN 20287) 

4,7% ± 0,9% 

Περιεκτικότητα σε τέφρα 
(ISO 2144) 

Max 13% 

Τιμή PH (ISO 6588) 7,5 - 8,5 

Αδιαφάνεια (ISO 2471) Min 88% 

Λευκότητα (ASTM E-313) Min 110% (λευκό χαρτί) 

Επιφανειακή ηλεκτροστατική 
αντίσταση (ASTM D-4949) 

108 - 1011 Ω 

Επιφανειακή τραχύτητα κατά 
Bendtsen (ISO 8791-2) 

230 ± 100 ml/min 

Επιφανειακή συνοχή ινών 
(Dennisson) 

Min 16 

Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 
3783) 

Min 1,2 m/s (μοντέλο εκκρεμές) Min 2,4 m/s (μοντέλο 
ηλεκτρικό) 

Διαστάσεις (ISO 216) 210 mm X 297 mm (A4) 420 mm X 297 mm (A3) 

Χρώμα χαρτιού Λευκό 

Υφή επιφάνειας Λεία ματ 

Χρήση 

Να είναι για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για 
φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και 
inkjet, σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής 
ταχύτητας. 
Να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση ή ειδικές 
συνθήκες χρήσης & αποθήκευσης. 

Όψη εκτύπωσης 
Κατάλληλο για απευθείας εκτύπωση του πρωτότυπου 
και στις δύο όψεις. 
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Μακροσκοπική εμφάνιση 

Τα φύλλα θα είναι λεία χωρίς στίγματα, κηλίδες, 
αποξέσεις, ραβδώσεις ή άλλες ατέλειες και θα περνούν 
από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι. 
Η επιφάνεια των πλευρών θα είναι τέλεια χωρίς 
υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα). 
Η κοπή των φύλλων κάθε δεσμίδας θα είναι εντελώς 
λεία ως προς τις ακμές του και δεν θα παρουσιάζει 
επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού. 
Θα έχει : Ικανοποιητική αντοχή στον εφελκυσμό και στη 
διάσχιση για προστασία του εξοπλισμού σε 
περιπτώσεις εμπλοκών ή κατά τη διαδικασία 
απεμπλοκής χαρτιού από τους χρήστες. 
Βέλτιστη σκληρότητα και δυσκαμψία φύλλων προς 
αποφυγή αστοχιών στη τροφοδοσία. 

Συσκευασία - Αποθήκευση 

Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 
φύλλων, ο αριθμός των φύλλων θα είναι ακριβής και τα 
φύλλα θα είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και 
κατηγορίας και δεν θα είναι τσαλακωμένα, σχισμένα ή 
ελαττωματικά. 
Οι δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες εντός αδιάβροχου 
περιτυλίγματος (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την 
προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία του 
περιβάλλοντος. 
Οι δεσμίδες θα εγκιβωτίζονται κατά πεντάδες σε 
κιβώτια από χαρτόνι. Η συσκευασία θα έχει κατάλληλη 
μηχανική αντοχή, δεμένη με πλαστικό ημίσκληρο 
ιμάντα για ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης. 
Δεν θα επηρεάζεται από μεγάλο χρονικό διάστημα 
αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές 
συνθήκες εσωτερικού χώρου (χαμηλά ποσοστά 
απορρόφησης υγρασίας, ώστε να μην απαιτείται ειδική 
μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη 
χρησιμοποίησή του, επίσης να μην παρουσιάζει 
ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου). 

Αναγραφόμενα στοιχεία 

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να 
αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
—Το είδος του χαρτιού. 
—Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του χαρτιού. 
—Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων. 
—Η μάζα του (βάρος) σε g/m2. 
 
Στο εξωτερικό κιβώτιο της συσκευασίας, εκτός από τις 
παραπάνω ενδείξεις, θα αναγράφεται: 
—Ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται. 
—Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού. 

Εγγυήσεις ποιότητας & 
λειτουργίας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε χρονικό 
διάστημα έξη μηνών από την παραλαβή, 
σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν 
ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ. έχει ελαττώματα 
στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, 
υπάρχουν κατεστραμμένα / ελαττωματικά φύλλα ή 
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προκαλούνται προβλήματα τροφοδοσίας στους 
εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), 
αυτή θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται 
με νέα. 
Σε περίπτωση που εξαιτίας της ποιότητας του χαρτιού 
δημιουργηθούν βλάβες στα εκτυπωτικά ή 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, ο ανάδοχος θα 
επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής τους. 

Το χαρτί θα είναι άριστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου «Double A» ή ισοδύναμο. 

 

Προϋπολογισμός 
 

ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ενδεικτική 
ποσότητα 

Προϋπολογι
ζόμενη τιμή 

μονάδος  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Προϋπολογιζό
μενη δαπάνη  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Χαρτί Α4 80gr/m2, λευκό 
Δεσμίδα 500 

φύλλων. 
2200 2,60 5720 

Χαρτί φωτοτυπικό, μέγεθος Α3 80gr/m2, χρώμα 
λευκό. 
 

Δεσμίδα 500 
φύλλων 

80 6 480 

  Καθαρή αξία 6200 

  Φ.Π.Α. 24% 1488 

  Σύνολο 7688 

 
 
Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2021, τον ΚΑΕ 
02.10.6613.002 &  τον ΚΑΕ 02.15.6613 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ειδικοί όροι 
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1.    Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της στήλης ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, είναι υποχρεωτική και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

2.    Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι 

σε θέση να προσκομίσει τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις 

απαντήσεις, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί 

να απορρίπτει προσφορές που κρίνονται ασαφείς ή ελλιπείς. 

3.    Οι προμηθευτές οφείλουν υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, 

μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν και δείγμα του προσφερόμενου είδους, ήτοι, μία 

(1) δεσμίδα των 500 φύλλων για το χαρτί A4 βάρους 80gr/m2 και (1) δεσμίδα των 500 

φύλλων για το χαρτί A3 βάρους 80gr/m2  

 

4.    Η Επιτροπή Αξιολόγησης, διενεργεί έλεγχο του δείγματος κάθε προμηθευτή που η 

τεχνική προσφορά του έχει χαρακτηριστεί τεχνικά αποδεκτή. Ένα μέρος του δείγματος 

θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του και η συμπεριφορά του στα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί 

για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο ανάδοχος προμηθευτής. 

5.    Το δείγμα, κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 

ελαττώματα όπως: 

-Σκόνη / ίνες χαρτιού. 

-Ενωμένα φύλλα. 

-Τσαλακωμένα / σχισμένα φύλλα. 

-Οπές / ρυτίδες στην επιφάνεια του χαρτιού. 

-Ξένα υλικά (κόλλες κλπ). 

-Ανομοιόμορφο κόψιμο στις άκρες. 

-Ανομοιόμορφο μέγεθος στα φύλλα. 
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Το δείγμα, κατά τον έλεγχο συμπεριφοράς του στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, στους 

εκτυπωτές και στα FAX του Δήμου, θα πρέπει: 

- Να μην προκαλεί καμιά δυσλειτουργία σε αυτά (όπως εμπλοκή χαρτιού εντός των 

μηχανημάτων - προβλήματα στους τροφοδότες εγγράφων των μηχανημάτων κλπ). 

- Η ποιότητα εκτύπωσης να είναι άριστη, να μην παρουσιάζει διάχυση ή αλλοίωση 

χρώματος κατά την εκτύπωση, αποκόλληση ξηρογραφικού υλικού κλπ, (με την 

προϋπόθεση ότι και τα μηχανήματα του Δήμου λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και 

συστάσεις των κατασκευαστών τους). 

6.    Η Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να 

απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν οποιοδήποτε ελάττωμα, όπως τα 

παραπάνω ή άλλο πρόβλημα, η δε απόρριψη του δείγματος, αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή. 

7.    Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό, από τον κωδικό της προσφοράς του 

προμηθευτή, δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται, από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα στην διαθεσιμότητα του είδους (πχ. διακοπή 

παραγωγής, εισαγωγής κλπ.) πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως η ανωτέρα βία & πως 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.  

Ακολούθως, μπορεί με έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής το συγκεκριμένο 

είδος να αντικαθίσταται με άλλο με ισοδύναμα ή καλύτερα χαρακτηριστικά και χωρίς 

υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. 

8.    Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση ποιότητας για το παραδιδόμενο υλικό. Η εγγύηση θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι : «Σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν 

ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ. έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι 

κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα / ελαττωματικά φύλλα ή προκαλούνται 

προβλήματα τροφοδοσίας στους εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), αυτή θα επιστρέφεται 

και θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της κακής ποιότητας 

του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες στα εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, ο 

ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής τους». 
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Για το σκοπό αυτό, οι προμηθευτές, συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο (2) στο φύλλο 

συμμόρφωσης όπου  -επί ποινή απόρριψης-  θα δηλώνεται η αποδοχή του 

συγκεκριμένου ειδικού όρου. 

9.    Σε περίπτωση διαφωνίας για την ποιότητα του προμηθευόμενου χαρτιού ή για την 

υπαιτιότητα αυτού στην πρόκληση δυσλειτουργιών και βλαβών στα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα και στους εκτυπωτές, ο Δήμος μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητους 

διαπιστευμένους Φορείς - Οργανισμούς - Εργαστήρια - Ιδρύματα κλπ (π.χ. Γενικό Χημείο 

του Κράτους - Εργαστήρια Ε.Μ.Π. - Εργαστήρια Τ.Ε.Ι. κλπ) και στην περίπτωση που 

βεβαιωθεί υπαιτιότητα του προμηθευτή, το κόστος των ελέγχων αυτών θα βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

10.Με την υποβολή της προσφοράς, νοείται ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α/Α 
 
 

Απαίτηση Δήμου Πρέβεζας 
Απάντηση 

προμηθευτή 
(ΝΑΙ – ΟΧΙ) 

1  Τήρηση προδιαγραφών 

Ο ανάδοχος έλαβε γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών και των 
ειδικών όρων τα οποία αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

2  Εγγυήσεις 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και σε χρονικό διάστημα έξη μηνών 
από την παραλαβή, 
σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα 
χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην 
ποιότητα (π.χ. έχει ελαττώματα 
στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι 
κομμένες σωστά, υπάρχουν 
κατεστραμμένα / ελαττωματικά 
φύλλα ή προκαλούνται 
προβλήματα τροφοδοσίας στους 
εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), 
αυτή θα επιστρέφεται και θα 
πρέπει να αντικαθίσταται με νέα. 
Σε περίπτωση που εξαιτίας της 
ποιότητας του χαρτιού 
δημιουργηθούν βλάβες στα 
εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά 
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μηχανήματα, ο ανάδοχος θα 
επιβαρύνεται με το κόστος 
επισκευής τους. 

3  Μάζα (βάρος) (EN ISO 536) 80 gr/m2 ±2%, 160 gr/m2 ±2%.  

4  Σύσταση (ISO 9184-3) 100% χημικός πολτός με ανοχή ±5%  

5  Διεύθυνση μηχανής (EN 644) 
Παράλληλα στη μεγαλύτερη 
διάσταση. 

 

6  Πάχος (EN 20534) 100 μm ± 5%  

7  Ανθεκτικότητα σε υγρασία Έως 65%  

8  
Περιεκτικότητα σε υγρασία (EN 
20287) 

4,7% ± 0,9%  

9  
Περιεκτικότητα σε τέφρα (ISO 
2144) 

Max 13%  

10  Τιμή PH (ISO 6588) 7,5 - 8,5  

11  Αδιαφάνεια (ISO 2471) Min 88%  

12  Λευκότητα (ASTM E-313) Min 110% (λευκό χαρτί)  

13  
Επιφανειακή ηλεκτροστατική 
αντίσταση (ASTM D-4949) 

108 - 1011 Ω  

14  
Επιφανειακή τραχύτητα κατά 
Bendtsen (ISO 8791-2) 

230 ± 100 ml/min  

15  
Επιφανειακή συνοχή ινών 
(Dennisson) 

Min 16  

16  Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) 
Min 1,2 m/s (μοντέλο εκκρεμές) 
Min 2,4 m/s (μοντέλο ηλεκτρικό) 

 

17  Διαστάσεις (ISO 216) 
210 mm X 297 mm (A4) 420 mm X 
297 mm (A3) 

 

18  Χρώμα χαρτιού Λευκό  

19  Υφή επιφάνειας Λεία ματ  

20  Χρήση 

Να είναι για επαγγελματική χρήση, 
κατάλληλο για φωτοτυπίες και 
εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και 
inkjet, σε φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και 
σε FAX. 
Να μην απαιτείται ειδική 
μεταχείριση ή ειδικές συνθήκες 
χρήσης & αποθήκευσης. 

 

21  Όψη εκτύπωσης 
Κατάλληλο για απευθείας 
εκτύπωση του πρωτότυπου και στις 
δύο όψεις. 

 

22  Μακροσκοπική εμφάνιση 

Τα φύλλα θα είναι λεία χωρίς 
στίγματα, κηλίδες, αποξέσεις, 
ραβδώσεις ή άλλες ατέλειες και θα 
περνούν από τα μηχανήματα χωρίς 
να αφήνουν χνούδι. 
Η επιφάνεια των πλευρών θα είναι 
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τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής 
(ξεφτίσματα). 
Η κοπή των φύλλων κάθε δεσμίδας 
θα είναι εντελώς λεία ως προς τις 
ακμές του και δεν θα παρουσιάζει 
επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού. 
Θα έχει : Ικανοποιητική αντοχή 
στον εφελκυσμό και στη διάσχιση 
για προστασία του εξοπλισμού σε 
περιπτώσεις εμπλοκών ή κατά τη 
διαδικασία απεμπλοκής χαρτιού 
από τους χρήστες. 
Βέλτιστη σκληρότητα και 
δυσκαμψία φύλλων προς αποφυγή 
αστοχιών στη τροφοδοσία. 

23  Συσκευασία - Αποθήκευση 

Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε 
δεσμίδες των 500 φύλλων, ο 
αριθμός των φύλλων θα είναι 
ακριβής και τα φύλλα θα είναι όλα 
της ίδιας διάστασης, ποιότητας και 
κατηγορίας και δεν θα είναι 
τσαλακωμένα, σχισμένα ή 
ελαττωματικά. 
Οι δεσμίδες θα είναι 
συσκευασμένες εντός αδιάβροχου 
περιτυλίγματος (πλαστικοποιημένο 
χαρτί) για την προφύλαξη του 
χαρτιού από την υγρασία του 
περιβάλλοντος. 
Οι δεσμίδες θα εγκιβωτίζονται 
κατά πεντάδες σε κιβώτια από 
χαρτόνι. Η συσκευασία θα έχει 
κατάλληλη μηχανική αντοχή, 
δεμένη με πλαστικό ημίσκληρο 
ιμάντα για ευκολία μεταφοράς και 
αποθήκευσης. 
Δεν θα επηρεάζεται από μεγάλο 
χρονικό διάστημα αποθήκευσης, 
κάτω από τις συνήθεις 
κλιματολογικές συνθήκες 
εσωτερικού χώρου (χαμηλά 
ποσοστά απορρόφησης υγρασίας, 
ώστε να μην απαιτείται ειδική 
μεταχείριση και υπερβολικές 
προφυλάξεις πριν από τη 
χρησιμοποίησή του, επίσης να μην 
παρουσιάζει ευαισθησία σε 
κανονικό φωτισμό γραφείου). 

 

24  Αναγραφόμενα στοιχεία 
Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα 
πρέπει να αναγράφεται με τρόπο 
ευκρινή και ανεξίτηλο: 
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—Το είδος του χαρτιού. 
—Το όνομα ή το εμπορικό σήμα 
του χαρτιού. 
—Οι διαστάσεις και ο αριθμός των 
φύλλων. 
—Η μάζα του (βάρος) σε g/m2. 
 
Στο εξωτερικό κιβώτιο της 
συσκευασίας, εκτός από τις 
παραπάνω ενδείξεις, θα 
αναγράφεται: 
—Ο αριθμός των δεσμίδων που 
περιέχονται. 
—Ο κωδικός προϊόντος του 
χαρτιού. 

 

 

                                         Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
αφορά την αριθ. …………….. διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α.Φ.Μ.  

ΕΔΡΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(τηλέφωνο, FAX & 
e-mail 

 

 

Ά/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότη
τα 

Προσφε
ρόμενη 

τιμή 
μονάδο

ς 
(ΕΥΡΩ 

αριθμητ
ικά) 

Καθαρή αξία 
(ποσότητα Χ 

τιμή μονάδος) 

1 Χαρτί Α4 80gr/m2  λευκό 

Δεσμίδ
α 500 

φύλλω
ν. 

2200   

2 Χαρτί Α3 80gr/ m2   λευκό 

Δεσμίδ
α 500 

φύλλω
ν 

80   

 Συνολική αξία (αριθμητικά)  
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Ά/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότη
τα 

Προσφε
ρόμενη 

τιμή 
μονάδο

ς 
(ΕΥΡΩ 

αριθμητ
ικά) 

Καθαρή αξία 
(ποσότητα Χ 

τιμή μονάδος) 

 ΦΠΑ (αριθμητικά)  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αριθμητικά) 

 

 
Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι : α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, 
είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση. β) Η 
προσφορά αυτή ισχύει για τρείς (3) μήνες από την υποβολή στο Δήμο. γ) Οι αναγραφόμενες 
τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωσης της σύμβασης. δ) Λάβαμε γνώση 
των προδιαγραφών των προς υλοποίηση προμηθειών ή υπηρεσιών τις οποίες αποδεχόμαστε 
χωρίς επιφύλαξη. ε) Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που 
βαρύνει το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη. 

Πρέβεζα ……..……/2021 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & 
υπογραφή εκπροσώπου) 

 
 
 
 
Η  συντάξασα                                                                Ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
 
 
Πολίτη Μαρία                                                                Σταματέλος Παναγιώτης 
 
 
 
 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  289/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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